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numai

acela, care

LA

8 MAIU

1891.

taina morţii; dar cununa
a fost

până

vieţii şi-a asi-

la mârte credincios porun-

cilor lui Dumnedeii. Plinirea poruncilor luă Dummedeii însă este,
după cum dice Apostolul Pavel, dragostea, — dragostea cea din
inimă curată, dragostea cea din consciință, tare, dragostea cea din
credință nefăţarnică.
Pe acâstă temelie largă şi solidă
— pe acâstă temelie creştin6scă — lon Brătianu a clădit frumosul şi măreţul edificii al
vieţii sale.
Din inima cea mai curată, din consciința cea mai tare, din
credinţa cea mai nefăţarnică ai pornit faptele lui, inspirate, animate, pătrunse de o dragoste aprinsă și nestrămutată, care nu s'a
desminţit nici odată.
*
Acâstă dragoste l-a înzestrat cu două mari şi nepreţuite cali-

tăţi, greii de întâlnit în acelaşi om: blândeţea şi energia, cari
amândouă aii dat acestui mare barbat puterea lui fermecătore şi
iresistibilă.
Acâstă dragoste l-a înarmat cu ochiul acel ager, care-i desfăşură într'o clip6lă inima şi cugetările altora şi-l făceă să pătrundă
cele viitore cu o siguranţă, care este dată numai celor aleşi ai

lui Dumnedeii.
Acestă

dragoste

a făurit întriînsul

se aș6ză temeinic numai în inima
ori-ce

egoism,

de ori-ce interes

acea

bună

şi cugetarea

personal.

credinţă,

celor

curăţiţi

care

de
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Din

acâstă

dragoste

a pornit

acea

simplicitate

cu

totul

an-

tică, acea modestie rară, acea repulsiune de ori-ce fast şi onoruri,
care caracteris6ză pe acest mare bărbat al nâmului românesc.
Acâstă

dragoste

l-a însufleţit în întreg

traiul

lui

pămîntese,

l-a condus în îndeplinirea datoriilor sale, îl face un model vrednic
de urmat

— în

cercul

intim

al vieţii de familie, ca

şi în

acţiunea

cea întinsă a vieţii publice.
Acâstă dragoste l-a înălțat la un tip rar de perfecţiune omen6scă, atrăgând spre dînsul acea încredere, dându-i lui acea autoritate, care l-a pus nu numai între fruntași, ei în capul fruntaşilor poporului român.
Acâstă dragoste l-a alipit de geniul nâmului românesc, căruia

Ion Brătianu

fa închinat întrega

muncă

a vieţii

sale,

căruia

el

i-a fost neclintit credincios din tinereţe până în bătrânețe şi până
la mormânt.
Acestă dragoste l-a ridicat, ca să devie conducătorul necontestat de nimeni al poporului românesc, când sunase ora faptelor

mari şi decisive.
Născut în anul deșteptării naţionale, în
românscă curată şi nestricată, geniul nâmului
acestui bărbat pecetea darului celui sfint de
pricepe energia, puterea şi vitalitatea n6muiui

anul 1821, din viţă
a întipărit pe fruntea
a înţelege şi de a
românese, ca ast-fel

să devie luptătorul lui cel mai înțelept,
mai neobosit.

mai

cel

prevădător,

cel

De aci aii isvorît puterea cea mare şi convingătâre a graiului
săi, -— acea activitate neîntreruptă, tot-deauna egală, care a îm-

brăţişat intrega viţă a poporului,
— voinţa lui cea neînduplecată
ca România să nu apară numai ca o ficţiune a momentului, ci să
fie o realitate durabilă.
Ast-fel lon Brătianu,

|
tînăr

încă

în

1848,

fu

unul

din

prin-

cipalii bărbaţi ai acelei generâse mişcări, care a sdrobit lanţurile
sclaviei unui întreg popor şi l-a smuls din umilinţă şi cădere
ruşin6să. De la prima lui apariţiune pe tribună, el deveni oratorul
cel mai iubit, Când el vorbiă, toţi ascultai, toți se convingeaii,

toţi îi urmaiă.
Puţine luni a durat acea mişcare şi mult aii suferit promotorii

ci, în exil şi în ţ6ră, ca nisce adevăraţi apostoli ai naţiunii și ai
libertăţii. Răsplata vieţii lor trudnice însă a fost mare, căci acea

VII

încredere în viitorul României, de care ei aii fost însullaţi, acea,
încredere aii sciut să o însufle și altora, în afară de ţeară şi de
poporul românesc.
E un fapt istoric necontestat, că cea mai mare isbândă a exilaţilor din 1848 a fost că ait isbutit a decide pe Puterile cele

mari ale Europei să întrebe ele pe națiunea românâscă
uitată, urgisită, cum vrea ea să-şi croească viitorul ej.
După

ce se terminară

veni timpul
cepi

lupta

uriaşă,

terne. Pentru
ca tote

lucrările

Adunărilor

executării dorințelor şi voinţelor
fără repaos,

a desrobirii

mume

rostite.

nâstre

cea mică,
din

1857,

Atunci în-

interne

şi ex-

ca acâstă desrobire să fie reală şi durabilă, trebuiă

puterile

vii ale națiunii

să fie puse

într'o

mişcare,

să fie

organisate într'o lucrare comună şi energică. Pentru ca noul Stat
român să se ridice plin de vi6ţă şi de viitor, ca membru activ în
societatea

stateler

civilisate,

trebuiă

să se

deă

poporului

remân

putinţa unei desvoltări sigure şi neîntrerupte, încrederea în propriile sale forţe. Pârghia,

care

aveă

să ridice

dificultăţile

imense

ce împedecaii avîntul luat, nu puteă fi şi nu a fost decât o largă
desvoltare a libertăţilor publice. În luptele pentru a le dobândi,
poporul s'a oţelit, iar apărarea lor face astădi forţa lui de resistenţă.
Grea

a fost lupta

cu încetul am

stegarilor

din

devenit o naţiune

1848,

dar

ei ai învins. Încet

de omeni liberi, şi prin libertatea -

dobândită ne-am desvoltat în scurt timp miraculos în t6te direcțiunile, am redevenit un popor respectabil şi respectat şi am re-

căpătat acea posiţiune
dormită

a Europei

perdută

occidentale

de secoli, de a fi sentinela
în

nea-

Orient.

În acestă luptă, toţi bărbaţii acelei mati generaţiuni ai renascerii n6mului

nostru

aii lucrat

într'un

mod, care va atrage în veci

asupra lor admiraţiunea şi recunoscinţa posterităţii; dar nimeni
nu a arătat țelul de ajuns cu mai mare precisiune şi pătrundere
ca lon Brătianu.

Eată ce diceă el în 1857:
„» Voim ca Românul
și să se întroneze

întru

să se restabileze în înşişi ochii sti ca om
ldte drepturile

sale, ca să polă

trăi

după

legile naturii sale, desvoltându-se, perfecționându-se şi împlinindu-și
misia sa în societate, cu totă gloria şi virtutea, de care este capabil.
„» Voim să aibă o patrie, unde toți să aibă aceleași drepturi şi
aceleași datorii și o parle întregă şi de o polrivă la vitța naţională — o familie, de vor merita-o prin iubirea și moralitatea lor—
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o proprietate, de vor voi să muncescă. Voîm ca fie-care să fie stăpân pe rodele muncii sale, fără a puls să ieă un pai măcar trâmlorii omenirii.
„ Voim ca România să fie în solidaritate cu cei-lalți populi ce
vor tinde cel puțin spre dreptate, solidaritate şi frăție.
„Eacă, în scuri, ce voim şi ce credem pentru România. Cât peniru
mijloce, nu voim altele decât acelea ce ne-a dat Dumnedeă, ca să
ne pulem mântui, oră de câte ori vom voi, cu deplinătate, şi cari
sunt mintea, inima și, când trebuința va cere să întrebuințăm şi
noi, ca tote naţiile, — și sacrificiile naţionale“.
Aceste

cuvinte

puternice

şi clare

ai

desemnat

firesce

pe Ion

Brătianu, care le rostise, să le şi îndeplinâscă, și de aceea din acel
moment el a devenit conducătorul natural şi necontestat al naţiunii
în tote evenimentele cele mari şi însemnate, cari aii ridicat-o politicesce, moralicesce, materialicesce, la o înălțime ce cu puţini ani
înainte se socotiă a aparţin celor mai nerealisabile utopii.
Toţi

scim

că lon

Brătianu,

şi numai

el, a convins

pe Carol],

pe generosul săii tată şi pe dui6sa sa mumă, că poporul român e
viii şi vi6ză, că el este vrednic să-și sacrifice cine-vă pentru dînsul
şi munca, şi activitatea, şi viţa sa.
Toţă

scim

că atunci,

când

se aprupiase

ora

maxi, când eră vorba pentru națiunea română

decisiunilor celor

de a

fioridea nu

fi, lon Brătianu a fost acela care a înfrânt tâte resistenţele, care
a împins pe toţi înainte, care a isbutit ca întreg poporul să ieă
acel avînt energic şi plin de entusiasm, care a dat resultatele cele

mai strălucite în tâte direcţiunile.
Toţi scim că el a fost acela care opri pe Rusia să trâcă fără
voia şi consimțimîntul nostru peste fruntariile nâstre şi care obțin din mânile Împăratului Alexandru II acel tratat memorabil,
după

secoli cel întâii

act

de

nsatârnare

al ţării.

Toţi scim însă, că tot el a scris atunci acea devisă neperitâre
a lui şi a n6âmului nostru: tot prin noi, iar nu dar de la alții.
Toţi scim că el a fost din capul locului acela care a avut încrederea cea mai nemărginită în vitejia şi valdrea ostaşilor români. Toţi scim activitatea cea extraordinară desvoltată de Ion
Brătianu în timpul marelui răsboiii al independenţei. Toţi scim
câtă îngrijire

el a pus,

ca armata

nâstră

să potă

trece

Dunărea,

să potă fi aprovisionată cu tote cele de nevoie, muniţiune şi hrană.
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Toţi seim cum el eră atunci peste tot locul, îmbărbătând pe toți,
aprindând flacăra dragostei unde ea păreă că se stinge, salutând
col6nele cari ireceaii la luptă, mângâind pe cei loviți de perderea,
vre-unui ostaş iubit, strângând mâna ţăranilor cari ducea întăriri
trupescă celor ce purtaii drapelul românesc din isbândă în isbândă.
Energia, îngrijirea, atitudinea lui aii contribuit mult la victoriile
n6stre românescă. Armata o scie, şi numele lui lon Brătianu va
rămâne înscris cu litere de aur în analele n6stre militare.
Când a sosit momentul solemn al Congresului de Berlin, lon
Brătianu, cu ilustrul săi confrate Mihail Kogălniceanu, făcit acea
falnică întâia intrare a României în mijlocul Congresului, când

amândoi se înfăţişară, nu ca unii ce cerşetoresc ce-vă, ci cu fruntea
sus, ca trimișii

Regelui

Carol, care scăpase de mare pericol o mare

împărăție şi care reclamă
tratat.

Acea, demnă

dreptate şi păzirea cu sfinţenie a unui!

şi energică

intrare în sînul Congresului a pus

temelia. respectului şi încrederii Europei în noul Stat român.
După te România a intrat în concertul Statelor europene, a
început pentru l6n Brătianu o nouă şi imensă activitate în t6te
direcţiunile vieţii poporului român, pentru a întări posiţiunea dobândită și a asigură mersul progresiv al patriei. Aci s'aii vădit

comorile

cunoscinţelor lui.

EI a înfiinţat mai întâiă de toţă un

mân,

adecă aşezarea

ţelului

rost în politica Statului ro-

necontestat,

clar şi precis,

şi înfiin-

țarea

mijlocelor şi putinţelor spre a-l ajunge.
De la lon Brătianu datâză în România o politică externă, o
politică economică, o politică comercială, o politică socială Și o politică financiară.
Întreg Statul a căpătat o impulsiune nouă şi necunoscută. Ion

Brătianu dădu un avînt imens activităţii naţionale. Aşezăminte
nouă, puternice, fură create, aşezăminte vechi reformate după base
corespundătâre cu noua posiţiune a Regatului. Şc6lele se îmmulţiră şi se completară. Banca Naţională, cassele de economii, cre-

ditele

rurale,

deschidea

urbane

calea,

şi agricole

ca rând

fură

pe rând

înfiinţate.

Țăranilor li se

să-și pâtă asigură

o moşie

pro-

prie. Regularea finanţelor Statului şi echilibrarea budgetului, administraţiunea onestă şi inteligentă a averii publice sunt opera
lui Ion Brătianu. Răscumpărarea căilor
: ferate şi desvoltarea lor
se datoresce

energicei

lui prevederi

dînsul a marelui scop naţional,

ca

şi energicei

urmăriri de către

în Țâra-Românscă

Românul

X
să fie stăpânul
sufleţite.

săi

propriii,

al celor

însufleţite

şi al celor

neîn-

Mult eră de făcut în acâstă ţâră, răi sguduită de o sortă
grea. Precum clădirile n6stre căduse în ruine, asemenea şi vechile
aşezăminte naţionale dispăruse. Pretutindenea trândăvia şi trufia,
invidia

şi iubirea

de

argint

şi de

sine

stricase

moravurile

cele

bune, şi ca buruenile eşiră şi se lăţiră multe

şi nenumărate

rele,

cari trebuiaii

Brătianu

stârpite.

Şi

pe

acest tărîm,

lon

a depus

o

mare

şi constantă stăruinţă.
Tare, forte tare a închegat acest mare bărbat întrâga viţă
a Statului şi a poporului: în cât tâte încercările de a deslegă aceea
ce el a legat zadarnice vor rămân€.
Astăqdi, când ducem în ultimul lor

locaş

scumpele

rămăşiţe
3

ale lui lon Brătianu, nu este unul singur, din Dunăre până3 aîn
vârful Carpaţilor, care să nu dică cu Apostolui Pavel:
„Tu eştă omul luă Dumnedei. Tu ai urmat dreptatea, bunacredinţă, credința, dragostea, răbdarea, blândeţele. Ti ai luptat
lupta cea bună a credinței. Tu ai apucat vidța de veci, la care
acum chemat eşti. Tu aă mărturisit mărlurisirea cea mai bună
îmaintea a multor mărturii.“
Nu este o singură suflare românâscă, care, luându-și ultimul
adio, de aprâpe ori de departe, nu va dice din fundul inimii:

„Moriea ne-a despărțit de tine, dar nimic nu ne pote depărtă
de sufletul teă. 'Tu ești, după secol, cel întâii, care le-ai încredut
pe deplin în virtutea poporului din care ai eşii. Tu ești, după secolă, cel întâi, care aă servit nemul românesc până la morle şi cu
adeverală şi nesmintilă credință şi dragoste.
„După, secoli de grosnice suferințe, tu, cel întâiă, ai încăldit şi
ai însufleții poporul românesc. Eroă al nemulni nostru eşti, căcă în
totă vicța ta, de dimineță până în scră, aă mumcit și te-ai trudil
pentru dânsul, de dimineță până în seră ai urmărit necontenit acelaşi lucru, — îndeplinirea tuturor daloriilor tale. Eroă al nâmuluă
nostru! Tu ai fost şi vei rămâne în vecă expresiunea cea mal pură
a geniului românesc.
lar noi cari suntem aci — voi, fiii Şi fiicele lui, noi, amici şi
conlucrători ai lui, şi cei cari simţim de o potrivă cu dinsul—

păşind cu inima sfâșiată de durere spre a da acestui mare
muritor

bărbat

ultima

sărutare,

să

depunem

jurămînt

şi nemare

şi

strașnic, că sfinte vor fi pentru noi şi urmaşii noştri munca și stră-
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daniile luă,— că vom renână credincioşi până la morte dragostei
și credinței lui, — că vom transmite urmaşilor noștri acestă dragoste şi acestă credinţă ca cel mai scump odor al fericirii şi siguranței nenului românesc, — că vom lucră în curăţenie și putere ca
să desvoltăm şi să întărim ceea ce el ne-a lăsat ca moştenire. Aluncă
ne vom îndeplini daloria nu numaă către patrie şi naţiune, nu
numai către sufletul lui, ci vom aduce singura mângâere ce putem
oferi aceleia

care i-a fost consoria

iubilă

şi devotată

a. vieţii, căcă

ea va vede că eternisăm snemoria lui Ion Brătianu din nem în nn.
JI.
CUVÎNT

ROSTIT

LA

5 MAIU

1892.

Fraţilor,

tru

Ne întrunesce din noii durerea nestinsă a inimilor nâstre penperderea celui mai iubit, celui mai respectat, celui mai vene-

rat bărbat al naţiunii, — a bărbatului celui

mai

de

inimă

şi de

suflet, de cumpăt şi de îndrăznslă, de prevedere şi de energie,
celui mai cu credinţă şi mai credincios, mai desinteresat pentru

sine și mai devotat n6mului săi.
Cu cât ne desparte mai
di durerosă, care ne-a răpit

mult timpul, iute trecător, de acea
dintre noi pe lon Brătianu, cu atât

mai mult cresce în ochii naţiunii figura lui cea nobilă şi mărâţă,
Rar

bărbat

între

fruntaşi,

fala

n6mului

românesc

în

present

şi

în viitor!
Timpurile moderne nu aii vădut răsărind în România un bărbat
de autoritatea necontestată a lui Ion Brătianu. Mic şi mare, tînăr
şi bătrân, cunoscuţii şi necunoscuţii : toţi se plecaii cu drag şi cu
încredere sfatului săi. căci toţă sciaii că acel sfat purcedeă din
inima cea mai curată. Când el îşi ridică vocea spre a vorbi de ale
țării, de ale naţiunii, de ale poporului, cei buni sorbiaii ca dintr'o
sorginte

curată

şi nesecată

vorbele

lui limpedi şi inimâse, vorbele

lui înțelepte şi priinci6se, vorbele lui purtătore de fapte mari şi
de victorii decisive.
EI căută să convingă cu dulesță și blândeţe, cum şi în ce fel
fie-care trebuiă să lucreze pentru a înălţă şi a întări edificiul naţional ; dar

când

ridică

stindarul

pentru

a conduce

pe

cetăţeni la
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luptă, ochii lui fulgerători şi vocea lui impunătâre îmbărbătaii
pe

şi

cei mai îndoielnică şi-i umpleaii ce certitudinea isbândii. El aveă,

darul de a fermecă ori-ce inimă simţitâre și de a aprinde în ea
dorul de a munci pentru causa naţiunii, căreia el îşi devotase întrega lui vi6ţă.
Faptele

lui

lon

Brătianu

nu

aii

fost

nici

odată

mai jos

de

vorbele lui. EI a îndeplinit în cursul vieţii sale mai mult decât a
visat în tinereţe. El a arătat forma ce trebuiă dată Statului român, și sub a sa conducere, acea formă şi-a căpătat fiinţa.
unul din rarii bărbaţi, care nu numai a realisat programul
misiunilor date, dar care prin fapte realisate a tras un întreg
gram politic pentru naţiune. lon Brătianu resumă în sine un
întreg de aspiraţiuni, de lupte, de victorii naţionale.

El e
proprosecol

De aceea mormîntul acestui mare bărbat al nâmului românese
va rămân un loc sfinţit cât va trăi o suflare românâscă, un loc
care

ne

storce

lacrimi

ne întăresce inimile
lon

Brătianu

de

durere

când ne apropiem de el, dar care

şi sufletele când

a băut

din

paharul

îngenuchiăm

fericirii

celei

dinaintea lui.
mai

pure,

când

a vădut înălțarea patriei sale; dar el a băut şi din paharul cel
amar al ingratitudinii omenesci. Aci el apare cu totui măreț, căci
s'a stins fără a se plânge, lucrând şi împingând spre lucru, ca în
timpurile tinereţii. Fie-care din noi îşi aduce aminte acele cuvinte

sublime ale bătrâneţelor lui: „Am devenit iarăși aposlol, şi apostoli
să vă faceţi cu toții.“
EI s'a despărţit de noi prevăgând timpuri grele şi nouă pericole. Se pote dice că, în ultimele lui dile, el s'a reîntors printrun
joc crud al s6rtei la întâiele dile ale juneţii sale, când un nor gros

şi întunecos apă&să viitorul ţării.
Deă A-tot-puternicul ca, urmând

poveţele sale, să vedem

norii

cei negri despicându-se şi s6rele lucind iarăşi lin şi dulce, înviind
tote puterile naţiunii, ca în timpul în care lon Brătianu sta în
culmea sa, privind spre fapte măreţe desăvârşite, spre fapte predicătore de un viitor asigurat al poporului român.

Să ne despărţim
cise spre

fapte

bune

astăqi de acest sfint mormînt cu inimile deşi priitore

patriei,

ca ast-fel

Ion Brătianu să

fie nemuritor nu numai prin faptele săvârşite de dînsul, ci şi prin
faptele ce vom săvârşi noi în numele lui.
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Fraților,

lon

Cu cât mai mult ne desparte timpul
Brătianu a fost răpit dintre noi, cu

de diua durer6să, în care
atât mai măreț ni se în-

făţişeză acest mare bărbat al n6mului românesc— în seninătatea
lui incomparabilă, în curăţenia lui sufletescă, în bunătatea lui fermecătâre, în munca uriaşă a vieţii lui.
Astădi, când Ion Brătianu nu mai este între noi, — cu agerimea
şi prevederea, spiritului săi, cu înţelepciunea şi energia sfatului
săi, cu încuragiarea ce el da prin munca sa proprie şi prin devotamentul săi întreg pentru ţ6ră şi pentru neam, — astăqă simţim

mai cu durere

perderea marelui nostru învăţător şi conducător.

O jumătate

de secol

Ion

o luptă mare și grea, pentru
robie

şi din mare

apăsare.

încredere în isbândă,
singură

Brătianu

Ei aii început

conduși în

— liberarea
năzuin
ţă

şi

tovarăşii

s&i ai purtat

ca n6mul românesc să easă din grea
şi ei ai

spiritul şi în

condus lupta cu

sufletul

lor de o

de asupritori.

patriei

Opera acestei mari generaţiuni a renascerii n6stre nu eră însă
terminată, când lon Brătianu sa dus dintre noi. Nu eră destul
victoria dobândită, trebuiă încă consolidarea acestei victorii. Toţi
simţiam că, după căderea Plevnei externe, trebue să vie căderea

Plevnei interne. Toţi sciam că numai când amândouă cetăţile amărăciunilor n6mului nostru vor fi surpate şi desfiinţate, numai atuncă

România modernă va fi asigurată.
O simţiă și o seiă acâsta mai

mult decât toţi

Ion

Brătianu,

şi nici odată nu a fost el pote mai îngrijit decât în ultimii ani
ai vieţii lui. Prevedeă el furtunile ce aii să cadă peste ţâră; prevedeă el că inimicii vor reintră în luptă cu energia disperaţilor ;
se temeă el că noi, discipolii lui, nu vom fi încă destul de oțeliți
pentru timpuri tot atât de grele ca şi acelea prin cari trecuse el.
Îngrijirile lui ne cuprind astăqi şi pe noi. Ele se măresc pe
di ce merge mai înainte desfăşurarea nouei lupte. Nu credeam că,
după victoriile repurtate de generaţiunea Renascerii, se mai pote
încinge o altă luptă tot atât de crâncenă pentru mănţinerea şi

consolidarea acelor victorii. Nu eram

convinşi că, pentru

a isbuti
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şi noi, trebue să ne înălțăm voinţele, sforţările, faptele n6stre la
acea măsură ce ne-a fost dată de acei cari ai fundat noul Stat
român. Pare că și astădi stăm încă uimiţi de mărimea şi greutatea problemei de deslegat şi de învins, cu îndoeli în inimă despre
puterea ndstră.
Să nu uităm însă, că—oră-cât de mari sunt dificultăţile ce se

ridică mersului înainte al n&mului româmnesc,—temelia este aşezată,
calea
nele

este însemnată, şi nu avem decât să ne îndreptăm după semînfipte şi prin cari ea este indicată.
În rugăciunile n6stre pentru sufletul celor adormiţi întru Dom-

nul dicem şi mărturisim că ei aii trecut prin morte la vi6ţa vecinică. De două feluri este acâstă vi6ţă vecinică. În una intră acei
fericiți muritori cari s'au făcut vrednici de dînsa: într'însa a intrat
lon Brătiann, ca unul din cei mai vrednici. Cea.laltă parte a vieţii

de veci avem să o urmărim noi aci pe pămînt, noi cari ne numim
Și vrem să fim urmaşii lui Lon Brătianu.
Fie

ca munca, înţelepciunea şi energia nâstră să asigure opera

lui lon Brătianu. Fie ca să ne pătrundem necontenit; şi în totă
diua de datoria ce avem către marele nostru învăţător şi conducător și către munca vieţii lui! Când prin fapte vom dovedi că
ne-am pătruns de acâstă mare datorie, atunci vom fi vrednici de
a ne numi învăţăceii lui, urmaşii lui.
Fie ca, îndeplinind datoria n6stră către patrie şi neam, să pu-

tem să ne înfăţişăm la acest mormînt cu inima, cu sufietul şi cu
cugetul senin, dicând : Vrednici suntem a cântă şi a lăudă memoria lui lon Brătianu!
IV.
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Fraților,
Dinaintea mormântului marelui bărbat al nâmului românesc
ne cuprinde: marea jale că el ne-a fost răpit prea de timpurii
,
înainte ca munca vieţii sale să fi fost pe deplin întărită,
pe deplin asigurată. Durerea acestei perderi e însă strîns legată
de un

simțimînt de adâncă mulţumită

către A-tot-puternicul Dumnedeii.

XV
EI a dăruit poporului român un bărbat neasemănat, la a căruia
amintire ne putem înălță inimile, sufletele, voinţele!
Când pronunţăm noi Românii numele lui Ion Brătianu, el ne

este, în faţa datoriilor n6stre către patrie şi n6m, ceea ce e strigătul
creștinului când e în faţa chemării sale suiletesci.
Sus inimile !
Întruniţă

aci, la mormîntul

acesta

sfînt, două

simţemînte

ne

domin6ză: simţemîntul de pi6să recunoscinţă către bărbatul care,
cu agerime şi cu înţelepciune, cu prevedere și cu devotament, a
fost principalul

conducător

în lupta

care

a scos

România

din mi-

seria timpurilor trecute, — simţemîntul că în acâstă aducere aminte
sorbim tărie de suflet şi de voinţă, pentru a susţine luptele furtun6se,

în mijlocul

Suntem

cărora

ne

aflăm

din noi.

întruniţi aci, la mormîntul

acesta sfint, pentru

dice din noi unul altuia să nu lăsăm ca munca
şi a tovarăşilor săi să fie nimicită, ci să lucrăm

a ne

lui Ion Brătianu
ca ea să fie în-

temeinicită pe vecie. Dar pentru a urmă pe calea trasă de Ion Brătianu în ale ţării şi ale nâmului interese, trebue să avem continuii
dinaintea n6stră faptele lui, trebue să căutăm continui să le înțelegem,

să le pricepem, să urmăm

lor.

O mare virtute împodobiă pe lon Brătianu; încrederea sa
nemărginită în vitalitatea n&mului românesc. Acâstă încredere nu
l-a părăsit nică odată, nică în timpuri rele, nici în timpuri bune.
De aceea el nu a stat, nică odată locului.-La fie-care pas înainte
el cugetă, mai vârtos la pasul care trebuiă să-i urmeze, pentru ca
victoria căpătată să se consolideze şi să se pregătâscă o nouă
victorie,
În momentul

în care

Tractatul

de

Paris

convocă

poporul ro-

mân spre o vi6ţă nouă, Ion Brătianu ne diceă nouă, diceă Europei: „De acum înainte nică un obstacol nu pole există ca să ne
împedice de a reconstitui România. De acum înainte acesta e numai o cestiune de timp. De acum înainte nimic nu ne va mai îm
pedică

în avântul nostru.

Am

avut

o

mare

victorie

— Europa

a

recunoscut că suntem un popor capabil de a combale și a triumfă
prin libertate. Locul nostru printre naţiună este de acum înainte
însemnat. Nu avem decât a-l luă.“
Cum a vorbit, ast-fel a lucrat. Două decenii după Tractatul
de Paris, România luă loc printre naţiuni, loc respectat de toţi şi
loc necesar

pentru

toţi.
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Ce eră pentru Ion Brătianu poporul român,
a dis-o el în cuvintele adresate lui Alexandru Ion la,
intrarea lui în Bucuresci
cuvinte cari indică calea pe care aii
a păși Suveranii noştri, pentru a face fericirea României.
Ion Brătianu diceă lui Vodă Cuza:
„Cinci milione de Români
te-ai ridicat prin. puterea sufletelor
lor, prin puterea credinței
lor naţionale, pe scaunele întrunite
ale luă Șiefan-cel-Mare şi
Mihaiii- Vitezul. Cinci milione de Român
i) dă simbolisal în Măria
Ta Independența națională. România între
gă şi-a popril răsuflarea
și aşteptă de la Măria Ta acle, cară
să-i însemne drumul cel noă,
pe care este gata să se arunce cu entus
iasmul, cu devotamentul
Unui popor a cărui credință naţională,
moștenire strămoşescă, a
crescut şi s'a întărit prin alţi secolă
de suferințe. Prin amorul
tuturor Românilor, Măria Ta eşti
unul din Suveranii cei may
tari. Fă ca actele Măriei Tale să cores
pundă cu acestă putere.“
O altă
mare

virtute

împodobiă pe Ion Brătianu, —

o credință
nemărginită către patrie și neam. El
nu a slăbit un Singur moment în acâstă credință. Mare lucru,
să fii credincios unei mari
chemă
ri

în tot cursul

vieţii!

Mare

dință al unui n6m! Şi Ion Brătianu
al n6mului românesc.
România ridicată în posiţiunea

lucru

să

a fost

fil bărbatul

bărbatul

de

de cre-

credinţă

de a-şi apără interesele

în tâte
împrejurările, România, ridicată în posiţ
iunea de a-şi pregăti Și a-şi
asigură victoriile dobândite: — eată
țelul vieţii lui lon Brătianu.

Acest ţel nu a putut el să şi-l
pue, să ] urmărâscă, să nu-l scape
din vedere un singur moment,
dacă nu posedă în grad superior

acele două mari virtuţi de a
n6mului românesc și de a fi
Aceste două virtuţi sunt
dat lui Ion Brătianu puterea
răsit nică odată.

Ele

să ne

av6 încredere nemărginită în geniul
credincios acestui geniă.
virtuţi cetăţenesci cardinale. Ele ati
cea mare sufletâscă, care nu l-a pă-

fie ca lumini

vecinie

calea n6stră. Ori-cât de grele vor fi
timpurile
înarmaţi de aceste virtuți vom
învinge.

Să depunem

luminătore

prin

şi pe

cară trecem,

dar astădi din noii în faţa acestui sfint morm

ânt
simţimintele nâstre de recunoscință
datorită marelui bărbat al ngmului nostru; dar să reînoim tot odată
şi jurămîntul nostru de
credin
ță,

că vom

cări de a nimici
trăi

pentru

Brătianu.

a

luptă

munca
asigură

cât vom

trăi pentru

lui Ion Brătianu,
pentru

vecie

a sdrobi

că vom

victoriile

,

,

ori-ce încer-

luptă
dobândite

cât vom
de Lon

m

E
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reînoim, la mormîntul marelui

bărbat al n6mului românesc, durerea sufletelor n6stre, oțelind
u-ne
tot odată inimile şi voinţele.
De astă dată, am venit să depunem
prejurări mai deosebite. Presența n6stră

lemnă în faţa ţării şi a naţiunii, că luăm

cununile
aci este

'n6stre în
declararea

asupră-ne

îms0-

r&spunderea,

pentru trăinicia faptelor împlinite de către o mare, o neasem
ănată,
generaţiune, răspunderea pentru desvoltarea sănătâsă
şi sigură a

bunurilor ce ea ne-a lăsat moștenire.
E un dar de la Dumnedeii că, în dile de durere, ca şi
în
dile de mulţumire, avem un loc, venerat de noi toți, unde ne
putem reculege şi întări în amintirea, vieţii aceluia care nu numai
a fost unul dintre noi, ci fruntaşul fruntașilor noştri, cel
întâiti
între cei mai aleşi ai n6mului nostru.
În diua tristă și sfâşietore, când însoțiam la ultimul săi
locaș rămăşiţele pămîntesci ale acestui nobil şi mare suflet,
diceam :

„tare, f6rte tare a închegat acest bărbat întrega vi6ţă
a Statului
şi a poporului, în cât tâte încercările de a deslegă
aceea ce ela
legat, zadarnice vor rămân.“
După cinci ani de dile, în împrejurări schimbate,
putem repeţi aceleaşi cuvinte, — dar uitându-ne la trecut
şi privind spre

viitor, putem adăugă: vrăjmașii nu vor put6 sdrobi ceea
ce Ion
Brătianu a fondat, noi numai să ne dovedim vrednici urmaşi
ai
lui, noi numai să fim strîns uniţi şi decişi a duce înainte
așezămîntul înfiinţat, călăuziţi de cugetările sale, de faptele sale.
Cu claritatea și simplicitatea, cari sunt date numai celor aleşi
ai lui Dumnedeii, lon Brătianu a tras, sunt; acum patru-decă
de

ani, în vederea

tuturora,

calea

ce fie-care bun

român

are

de

ur-

mat pentru a-şi îndeplini datoriile sale către ț6ră şi către naţiune
.

Ion Brătianu a qis:

o muncă uriașă, Românul
patrie;

dar acâsta

conjurăm

present

pâte dice

e destul.

cu veneraţiune,

toria, pentru
Brătianu.

nu

Voim ca Românul să dibă o patrie. După
astădi că are
pe

mormîntul

cu iubire şi cu

și viitor,

AA

De

respect,

în

realitate o

pe

care

se

înalţă

îl în-

da-

ca să asigurăm pentru vecie acâstă

>—
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patrie redobândită prin victoriile smulse de virtuțile cetăţenilor
şi de vitejia oștenilor.
Ion Brătianu a dis: Voim ca în patria sa homânul să aibă,
aceleași drepturi și aceleași datorii și o parte întregă şi de o potrivă la visța națională. Ion Brătianu a împins cu o convicţiune
puternică şi cu o voinţă constantă spre îndeplinirea acestui ideal ;
dar

nu rămâne

îndoială

că mult rămâne

ideal să fie întreg realisat, şi o mare
lepciune,

de pricepere

şi de răbdare

de făcut, pentru ca acest

datorie

de muncă,

se impune,

mai

de înţe-

ales

pentru

a ne desvoltă sănătos sufletele, inimile, voinţele.
Jon Brătianu a dis: Voim ca Românul să aibă o familie, de
o va merită,

prin

iubire

şi moralitate. El a strălucit prin

exemplul

dat, căci dacă munca lui în viţa publică a fost stăruitâre, nu
mai puţin stăruitre a fost ea în conducerea familiei. Far luminos
stă el dinaintea tuturora: cum trebue un soţ, un cap de familie,
un părinte, să-şi îndrumeze casa sa. Pătrundător este un asemenea, exemplu viii, căci din curăţenia vieţii de familie se înalță
curăţenia vieții cetăţenesci, asigurătâre a viitorului Statului,
Ion Brătianu a dis: Voim ca Românul să aibă o proprietate,
de va voi să mumncescă. Visţa întrâgă a lui lon Brătianu a fost o
învitare la muncă neîncetată. Marea generaţiune, condusă de Ion
Brătianu din victorie în victorie, nu numai a redat Românului
patria sa, dar ea a tras calea ca fie-care cetăţean, muncind, să-şi

pâtă agonisi o proprietate a sa. Atât; de puternică a fost acâstă
lucrare, în cât chiar duşmanii ei cei mai neîmpăcaţi aii trebuit să
se plece;

şi pe

acâstă

cale

ne

este

deschis

nouă

un

câmp

întins

de activitate rodnică şi întăritore.
lon Brătianu a dis: Voim ca fie-care Român să fie stăpân pe
rddele muncii sale, fără a pule să-i îeă un pai măcar trânioriă
omenirii.

Cine

ar îndrăsni

să dică

că, prin

în acestă direcţiune, nu ne-a arătat cum
fim

albine

adunătâre

de miere

limpede,

propria

iar nu trântori cari trăesc

din mierea altora. Cine ar îndrăsni să dică că în
nu e depusă desleparea
ale viitorului nostru,

cestiunilor

morale

Ion Brătianu însă nu sa mulţumit
dare

programul

naţiunii ; el a indicat

lui viţă, el, şi

trebue să făptuim ca să

a

aceste

celor

arătă

mai

în

şi mijlâcele

fiinţă, dicând : Cât pentru mijloce, ele ni le-a dat
sunt mintea, inima şi sacrificiile naţionale.

cuvinte

importante

cuvinte
pentru

lapia-i da

Dumnedeă : ele
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Aceste mijlâce să le cultivăm, să le desvoltăm și să le ofelim ;
acâsta este o mare datorie a n6stră, Întrebuinţând aceste mijl6ce,
silind pe toţi să le pue în mișcare, lon Brătianu, cu tovarăşii săi,
a ajuns, după două decenii cari ai urmat cuvintelor lui, şi peste
aşteptarea tuturora, să vadă poporul român scuturând pulberea
seculară care îl desfigură şi Regatul român înălțându-se ca patria
unui popor liber şi viguros, plin de viitor.
În visța naţiunilor vii, probleme resolvite produc probleme
nouă; dar focarul de unde ele nasc e acelaşi. Acel focar este aşezat
în mintea, în inimile, în sufletul, în faptele acelor, bărbaţi, pentru
cari datoria a stat în fie-care di a vieţii lor în fruntea cugetărilor
şi a faptelor.
Să ne deprindem dar, pentru a nu perde calea şi cărarea, să

ne deprindem

a reîmprospăta memoriei nostre, în fie-care moment,

vi6ţa bărbaţilor ca lon Brătianu. Să ne deprindem ca la fie-care
pas să ne gândim la dînşii, cum ei ai lucrat şi cum ei ar lucră.
Să ne gândim mai ales — la curăţenia lor de inimă, la abnegaţia
lor, la devotamentul lor pentru interesele cele mari şi permânente
ale patriei, la convicţiunea lor profundă că numai atunci când

acele interese mari şi generale vor fi satisfăcute, că numai atunci
Şi fie-care

din

noi în ale lui drepte

aspiraţiuni

va puteă

pereze.
Să

nu uităm— noi mai

ales, urmaşii

iluştrilor

să pros-

bărbaţi

ai ge-

neraţiunei trecute — să nu uităm răspunderea cea mare ce avem
— nu numai a păstră, ci a desvoită şi întări ceea-ce Ion Brătianu,
cu tovarăşii săi de muncă şi de luptă, ne-a lăsat.
Fericiţi suntem că la acest scump şi venerat mormînt putem
striga cuvîntul însuflețit — Sus inimile !
Fericiţi suntem

dice din î6tă
muritor

este

inima
Ion

că la acest

şi

din

scump şi venerat

fundul

convicţiunilor

mormînt

putem

nostre. —

Ne-

Brătianu!

Fericiţi vom rămân cât numele acestui mare bărbat va stă
sus în mijlocul nostru, căci semn bun va fi că nu am părăsit calea
pe care

aii tras-o

faptele lui!

XăĂ
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Fraţilor!
Anii

trec, însă

simţimintele

relui bărbat al n6mului
el se despărţiă de noi.

cari ne

l6gă

nostru vii aii rămas

de

mormîntul

ma-

ca în întâia di, când

Ne întrunim iarăşi împrejurul acestui sfint, mormînt,
mintire pi6să a marelui patriot, care a fost în timp de

decenii în fruntea fruntaşilor poporului român,
victorii în victorii,

în apatru

conducându-l

din

Ne întrunim din noi aci, pentru a ne reîmprospătă viţa bărbatului plin de virtute şi plin de devotament pentru naţiune. Ne

întrunim iarăşi pentru

a

ne

îmbărbătă

pe

noi înşi-ne dinaintea

acestui mormint spre fapte bune şi prielnice patriei.
Aceste întruniri ale n6stre din valea Argeşului, de

unde

ne

urcăm, însoţiţi de cântări duhovnicesci, în dâlul Floricăi, la locul
unde

e depus

spre vecinică odihnă Ion Brătianu — aceste întruniri,

cară se reînoesc de un şir de ani cu persistență și cari vor urmă
şi de aci înainte cu cei ce trăesc astădi şi cu cei ce vor trăi
mâne, — aceste. întruniri dovedesc cât sunt de însemnate faptele
acestui mare bărbat, cât de roditâre a fost munca lui, cât de
trainică va fi memoria ce k-a consacrat lui poporul român.

Două
pus

însuşiri aii înălțat mai

în fruntea

tuturor

ales

pe

compatrioţilor

săi

lon
cu

Brătianu,
cari

el

a

şi l-aii
lucrat,

a

suferit şi a învins,
Întâia însuşire eră că în tot; cursul vieţii sale, în dile de suferinţe ca şi în dile de bucurie, în timpună pacinice ca şi în timpură

răsboinice, el a rămas
ţiune

şi către

fără şovăire înjugat la datoria

ţeră, facând

cu totul

lucrare a lui Ion Brătianu nu

abstracţiune

a pornit

din

de

țeluri

către na-

sine.

Nici

personale,

o

în

nici o ocasiune el nu a pus înainte persâna sa: tot-deauna şi în
mod

constant

voltării

cugetarea sa a fost îndreptată numai

şi întăririi încrederii în sine

a

poporului,

asupra
numai

desasupra

resolvirii marei probleme a redeşteptării naţionale şi a constituirii
Statului
moment

român. Acest
din mâni. Nu

fir al muncii sale, el nu l-a lăsat un singur
este o clipă a vieţii sale, în care el să fi
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lucrat pentru sine saii în folosul săi personal, în care să nu fi
împins pe toţi la îndeplinirea celor mai înalte datorii ale omului,
ale cetăţenului, ale patriotului. În fruntea tuturora, cât a fost

în vi6ţă,

el

după

morte

capătă

ovaţiunile

de

naţiunii.

recunoscinţă ale

A doua însuşire a lui Ion Brătianu eră că el nu a lăsat un singur

moment

să se întunece

dinaintea

ochilor

săi limpedi, ageri şi pre-

vădători, țelul vieţii şi al muncii sale. Acest țel a stat din întâia.
di până la cea din urmă, vădut dinaintea, lui ca o steă nestrămu-

tată,

care-l

călăuziă.

Nici

o

singură

slăbiciune

omenâscă,

nu

a.

venit să-i abată vederea de la acea steă lucitâre, care Şi astădi
pentru noi toţi a rămas neclintită şi neclintită va rămân, ca să
călăuzescă cu siguranţă pe urmaşii noştri.
Ochiul

limpede, ager şi prevădător al lui lon Brătianul-ca, făcut

să pășescă în vi6ţă pe calea neşovăită, pe care el a umblat. Ochiul
s

lui își trăgeă

puterea

sa din

inima

sa cea

curată.

Mersul săi eră,

aşezat pe o cale, neted bătută, fiind-că năzuinţe şi slăbiciuni personale nu o strîmtoraii, nici nu o împresuraii. De aceea Şi munca,
luă a fost spornică,

iar resultatele

muncii

lui ai fost fără

s6mă&n

de mari în fapte şi fol6se pentru naţiune și pentru Stat,
Trăim astăgi şi vom trăi încă mult timp din munea lui uriaşă,
EI a împins poporul român cu aşă putere înainte, în cât pare că
păşesce de sine mai departe în desvoltarea, sa.
Să nu uităm însă, că precum câmpul cel mai rodnie şi mai

bine muncit, paragină se face, dacă el e lăsat în părăsire
; asemenea şi r6dele sufletesci cele mai frumâse pot dispăr6, dacă
ele

nu se mănţin neprihănite, în curăţenia cugetărilor şi a faptelor.
Să nu uităm seninătatea vieţii în care a trăit Lon Brătianu, —

cum

el nică odată

nu

a avut

în inima

lui un

grăunte

de

invidie

saii de ură, de patimă saii de resimţiminte, — Şi cum el a căutat
necontenit să unâscă şi să împingă pe toți la muncă comună
pentru a patriei înălţare.
,
Mult a lucrat Ion Brătianu cu confrații săi, până a scos
din
nomol n6mul românesc şi până a vădut întemeiat statul
român
de astădi: Mult avem însă să mai muncim de acum înainte
Şi noi,

tineri

şi bătrâni,

pentru

ca să păstrăm

şi să statornicim desvolta-

rea şi întărirea patriei n6stre. Calea însă ne e indicată,
ea nu
pote fi alta decât aceea pe care a umblat Ion Brătianu,
Numai păşind pe acestă cale, călăuziţi de stâua spre care el își
aveă ochii
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nestrămutat aţintiţi, numai ast-fel ne vom îndeplini de aci înainte datoria n6stră de cetăţeni şi de patrioţi, de urmași ai lui lon
Brătianu.
Tâtă
fi pentru

viţa acestui bărbat, care întreg este al nostru, nu pote
noi decât un puternic îndemn pentru a urmă calea da-

toriei,
— de a ne ţin6

strînşi

uniţi

împrejurul

acestui

mormînt,

împrejurui memoriei aceluia ale căruia rămăşiţe pămîntescă le păstrâză, împrejurul faptelor cari ait făcut pe Ion Brătianu atât de

iubit şi de venerat de națiunea într6gă.
Vecinice să fie dar în inimile şi sufletele
Ion Brătianu
Amin.

şi sorgintea

limpede

din

cari

nostre faptele lui

ele aii isvorit.

VII.
CUVÎNT

ROSTIT

LA

9 MAIU

1898.

y

Reînoim în fie-care an la însuşi mormîntul săit amintirea marelui bărbat al n6mului nostru.
Reînoim amintirea virtuţilor şi faptelor lui.
Reînoim amintirea testamentului lăsat nouă de bogata sa visţă.
Fericit e partidul naţional-liberal,
că din
mijlocul s&ii a

eşit un bărbat, neprihănit în tote, ca Ion Brătianu, mândria na-,
ţiuniă, făclia luminăt6re între concetăţeni cât a trăit, farul departe
luminător pentru toţi după morte. El uniă liniştea sufletâscă a
înţeleptului cu prevederea pătrundătore a bărbatului ager la fapte,
cumpănsla cugetătorului profund cu îndrăsnâla omului care judecă
cu siguranţă desfăşurarea întâmplărilor. Întreg al ţării, întreg al

poporului, el a închinat patriei întrâga sa ființă tără şovăire, fără
priviri lăturalnice. Mintea, inima, sufletul, cugetarea lui aparţinea
României. El nu a turburat un singur moment rostul senin al
vieţii sale ; faptele i-ai isvorit din sorgintea cea mai curată; şi

el stă dinaintea contimporanilor săi, ca şi dinaintea posterităţii, un
model viiide rară perfecţiune omenâscă.
Cu drept cuvint, ne întrunim dar în fie-care an ca să depunem la mormîntul lui expresiunea neschimbată a respectului şi a
recunoscinţei nostre.
Pentru mulți puternici ai acestei ţări a încetat viâța în adevăr
la mormîntul lor, şi uitării e dată memoria lor. Din mormîntul lui

3]
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Ion Brătianu ese însă pentru toţi vi6ţă nouă, întăritâre sufletelo
r,
cugetărilor, inimilor şi hotăririlor. Unul altuia ne dicem: Să
nu
perdem r6dele unei munci atât de mari! Să asigurăm şi să desvoltăm ceea ce am obţinut prin acâstă muncă spornică! Să
ne
facem şi să rămânem vrednici de acest mare bărbat, pe care ni
l-a dat Dumnedeii, ea să ne povăţuiască în vremile cele grele ale
renascerii n6stre. Cât timp el a trăit, a tras brazde roditâre una
lângă alta şi ne-a arătat calea, pe care s'aii îndrumat prietenii, în
care a trebuit să păşescă şi adversarii; după mârtea lui, noi cel

puţin, discipolii lui, să urmăm

înainte calea lui şi să ne silim cu

răbdarea şi persistența lui, cu devotamentul şi cuminţenia lui, să
întărim şi să înfrumuseţăm clădirea, al cărei architect principal
el
a fost.

Rodnici aii

fost cei cinci-deci de ani

trecuţi.

Rodnici

să fie

cei cinci-deci de ani viitori. Cei bătrâni să nu uite munca desăvârşită. Cei tineri să cugete la timpurile ce se desfăşură, la marea
bogăţie ce li se încredințâză. Cu toţii să lucrăm ca să fim demni
de lon Brătianu. Să muncim ca memoria lui vecinică să fie în
vecinicia n6mului nostru.

VIII,

CUVÎNT

ROSTIT

LA

9 Marti

1899.

Fraților,
Bărbaţii cari aii pus mâna hotăritâre la ridicarea popbrelor,
vecinic sunt vii în amintirea nâmurilor. Cu cât ne depărtăm de
timpurile în cară ci aii trăit şi se revarsă o lumină mai senină

asupra faptelor lor, cu atât personalitatea lor ni se întățişeză mai

impunătâre. Nu o singură faptă atrage asupra acestor bărbaţi binecuvîntările generaţiunilor ce se succed, ci șirul faptelor lor, cară
lanţ se ţin unele de altele, născute fiind dintro concepțiune clară
şi înaltă, necontenit urmărită prin întreg labirintul dificultăţilor,

nedespărţite de vi6ţa omenâscă.

zăceă

lon Brătianu s'a născut întwun timp în care poporul român
îngenunchiat, strivit, umilit, de mai bine de un secol. Traiă

omenesc
treceaii

nu există pe atunci pe pămîntul

cu

capetele

plecate,

înjugate

românesc. Mică

la serviciul

şi mari

împilătorilor din
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lăuntru şi din afară, așteptând fie-care schimbarea stăpânului,
deauna nemilostiv pentru diua de astădi şi neînţelegător al
de mâne. Ajunsese chiar numele de Român nume de ocară,
ranţă de îndreptare aprope nu eră, şi cei ce o nutriait erai

totdilei
specon-

sideraţi ca nisce iluminaţi, răpiți din realitatea vieţii.
De

timpurile

de glorie

ale nâmului

amintirea ; şi acestă amintire
puţini

rămaşi

neatinşi

românesc

rămăsese

însă

a aprins focul sacru în inima acelor

de miseria

și putrejunea

ce ne cupriadeaii.

Acea amintire diceă că trebuiă încercată încă odată liberarea poporului român şi restabilirea patriei. Ideia acesta, limpedită în inimi
curate, neatinsă de ambiţiuni și vederi personale, condusă cu energie şi devotament,

împinsă

înainte

cu

o perseveranță

necurmată

în dile rele ca şi în dile bune, a format idealul vieţii generaţiunii
din care a eşit lon Brătianu.
În munca ce s'a încins, lon Brătianu nici un moment nu sa
gândit la sineşi, nu a stat în loc, nu a esitat, nu s'a îndoit; s'a,
pus în frunte unde eră pericolul mai mare, şi de aceea, la sfârşitul

Vieţii, stâgurile tuturor fruntaşilor sai

închinat lui ca celui

întâiii şi mai vrednic conducător al tuturor.
La 1848 aflăm pe lon Brătianu în câta acelora cari nu

reclamaii traiii liber şi independent

pentru

cari Paii şi dat

moment,

poporului

pentru

un

cetățeni

mai

numai

şi patrie,

ci

ca o dovadă că ceea

ce se credeă cu neputinţă, putea deveni o realitate, când toți se.
vor pune la muncă cu dragoste şi cu credinţă.
Când răsboiul Crimeei deschideă în Orientul european o viţă
nouă,

lon

Brătianu

eră dintre

parte la luptă, pentru
acest

ţel Ion

Brătianu

acei cară cereaii

a-şi întemeiă

ca Românii

să ieă

ei singuri rostul viitorului, şi

nu l-a perdut din ochi nici odată. El a scris

în 1856 memorabilele cuvinte: — „De acum înainte nici un obstacol
nu pole există, ca să ne împedice a reconstitui România:
nostru printre națiuni este de acum înainte însemnat, nu
decât

locul
avem

a-l luă“.

De atunci lon Brătianu
- evenimentelor,
priceperea

a stat în capul mişcării naţionale cu

cu concepţiunea

întreprinderilor

şi

cu

desăvîrşirea faptelor.
El a fost ales de fruntașii ţării pentru a pregăti partea cea
delicată a mişcării, care isbucni în 1866 şi care trebuiă să
îndeplinâscă opera de renascere. El fu ales dintre toţi ca să conducă acea grea întreprindere, în care nu eră vorba numai de domaj
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rinţe

sai

de voințe,

ci ca dorinţele

şi voinţele să devie fapte

nuitore şi vecinice. În acâstă lucrare, Ion Brătianu

batul de Stat cu totul superior, ridicând
acelor dile de grea cumpănă prin puterea

se

dăi-

arătă băr-

pedicile şi dificultăţile
convingerilor sale, prin

expunerea limpede şi nemăestrită a viitorului naţiunii
române. EI,
Ion Brătianu, a învins atunci la Paris ca și la Berlin,
la Diisseldort ca și la Bucuresci: lui i se datorese decisiunile
luate cu atâta
bărbăţie şi căldură de Carol 1 de a se sui pe tronul Români
ei renăscută la vi6ţă.
De

atunci,

lon

Brătianu

la înălţimea, împrejurărilor,
Frederic-cel-Mare

a rămas

bărbatul

tot-deauna

„en

de la ai săi, tot-deauna

şi de aceea primul sfetnic

al

Regelui

politic

vedette“,

tot-deauna

cum

cereă

prevădător întâmplărilor

Carol şi

al Națiunii,

când

ora sosi ca prin sabie şi vitejie să se recucerâscă de
către însuşi
poporul român independenţa străbună, ca prin energie
să se făur6scă cor6na de oţel a Regatului, ca prin înţelepciune
să tragem
rostul României în mijlocul celor-lalte State, şi ca
prin muncă să
înălţăm poporul român printre popore.
.

De la 1866 şi până la mrtea lui, lon Brătianu ne-a
condus
pe toți la muncă și la luptă: deschidând ochii celor neprice
puţi,

împingând pe cei leneşi, încuragiând pe cei muncitori,
arătând tuturor calea de urmat, în tot-deauna senin la minte, curat
la inimă,

î6z

şi decis la fapte, drept şi blând—dar neabătut de la calea cea

dreptă

a datoriei,

vecinic

luptând

la înălţimea ce i se cuvine.
De

ner6ză

aceea,

acum

tot ce este

viii şi

pentru a mănţine
nestricat

Statul român

în poporul

român

ve=

şi va veneră şi în viitor memoria acestui mare băr-

bat al n6mului 'nostru, —model de imitat pentru toţi
cari vor să
se ridice prin simţiminte şi fapte la împlinirea datorie
i lor către
patrie,—model de imitat mai ales în timpuri grele, când totul
pare
a se clătină. Să nu uităm că, chiar în asemenea moment
e durer6se, lon Brătianu nu şi-a perdut nici odată cumpătul,
ci în li-

nişte sufletâscă şi decisiune bărbătâscă, el a dat în lături amără-

ciunile, a trecut peste dînsele şi a urmat calea datoriei fără şovăire
,
Să-i urmăm şi noi pe acâstă cale până ce Regatul României

se va întări de tot şi fără nici o îndoieală pentru
acesta, să păşim înainte pe calea trasă de el, ca
neclintită şi neştirbită posiţiunea ce am dobândit
mosă şi prin devotament sincer pentru patrie şi

nimeni, şi după
să ne păstrăm
prin muncă inin6m.
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Vie să fie memoria
Vie

îmbărbătarea

de

lui lon Brătianu! Vie măreţia faptelor lui!

a urmă

pe

calea deschisă

de el!

IX.
CUVÎNT

ROSTIT

LA

7? MALU

de

când

1900.

s'a despărţit

de noi Ion

Brătianu, lăsând în urma lui, ca o mărâţă moştenire,

o vi6ţă de-

Am

an,

intrat în al decelea

votată întregă serviciului patriei.
De atunci de când l-am perdut, ne întrunim aci la Fiorica, ca să

vecănicim amintirea lui. În anul acesta am venit din multe părță
ale ţării pentru a aşeză tot odată piatra fundamentală a bisericii
în care se vor depune rămăşiţele pămîntesci ale marelui bărbat al
n&mului

nostru.

În curând

un locaş dumnedeesc,
cuvînt

t6tă suflarea,

se va

ridică

dar

aci pe

mormîntul

lui

în care mici şi mari, tineri şi bătrâni, întrun
în al

căreia, pept

bate

o inimă

caldă pentru

patrie şi n6m, vor put6 înălţă către A-tot-puternicul laudă că a
dat Pomânilor un bărbat ca Ion Brătianu şi rugi ca părtaşi să
ne facă pe toţi de însufleţirea care a condus pe Ion Brăţianu, cât
a trăit în mijlocul

poporului

săi.

În curând

se va ridică şi în Ca-

pitală monumentul marelui bărbat, ca dilnic la înfăţişarea iui lon
Brătianu să ne îmbărbătăm spre fapte bune şi patriotice. În curând
cele dise şi scrise de dinsul vor fi tipărite şi ne vom pute adăpă
cât de des la poveţele lui, pentru a urmări mai departe munca

cea mare a vieţii sale.
Dice scriptura : „Fericiţi cei ce mor în Domnul:
de

ostenelele

lor, iar faptele

lor lucr6ză

înainte“.

Eă se odihnesc
— Așă

este!

În Domnul more acela care în vi6ţă a muncit în via Domnului — pentru a-şi întări sufletul întru cele bune şi plăcute lui
Dumnedei,

spre

a fi povăţuitor

şi sprijinitor

celor

mai de aprope

şi celor mai depărtaţi ai săi.
Şi pentru Ion Brătianu nu se ridică 6re întreg n6mul românesc, pentru a mărturisi în present şi în viitor, că el a trăit traiit

curat şi neprihănit ca om, ca părinte de familie, ca patriot, trăgând brazde adâncă în ogorul părintesc spre asigurarea graniţelor
lui și spre cultivarea lui priinciosă?
Cine dintre toţi puteă să moră mai sigur în Domnul, decât
bărbatul, despre care se va dice din generaţiune în generaţiune.
că a fost întreg

al n6mului

românesc?
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Fericit dar este Ion Brătianu, căci a murit în Domnul şi de
aceea şi amintirea lui o cântă şi o portă tot n&mul românesc.
Se odihnesce în Domnul

acela

care s'a ostenit în muncă dreptă

şi necurmată,

Şi cine dre din toţi câţi ai trăit în secolul căruia a aparţinut
lon Brătianu s'a ostenit mai mult decât dinsul pentru nevoile
nsmului românesc? Ie aceea se şi aplecase spre el o mare încre-

dere, precum de secoli nu fusese dată de popor nică unui alt bărbat.
De

aceea

şi lui i-a urmat

tâtă

suflarea

românscă,

căci

bilă eră chemarea lui, eşind din inimă curată şi sinceră.
adevărat al n&mului românesc, el în Domnul
a murit şi în Domnul se odihnesce.
Dar mai qice încă Scriptura, că faptele

şi se odihnesce în Domnul
Dumnedeii,

pe

care

cele

iresisti-

Apostol

a lucrat, în Domnul
omului

care

mâre

lucrăză înainte. Acâsta este legea lui

mai

mari

furtuni şi vijelii pămîntescă

nu

o pot desfiinţă. Acâsta este şi va fi şi credinţa tare şi nestrămutată

a n6mului

românesc,

că faptele

lui Ion

Brătianu sunt menite

vecinic să steă în piciore, ele fiind legate de renascerea n&mului
și de înălţarea patriei. Ac6stă credinţă tare ne va îmbărbătă astăgi
pe noi, mâne pe urmașii noștri, ca să se îndeplinâscă şi aci Scriptura: că faptele omului credincios legii lui Dumnedeii lucrâză
înainte şi vecinice rămân.
Cine urmăresce cu atenţiune cursul lucrărilor românescă şi-i
pune în relaţiune cu evenimentele generale ale omenirii ; cine şi-a
dat

ostenâla

să privâscă

cu

pătrundere

mari, al căreia fruntaş a fost

lon

faptele

Brătianu,

generațiunii

acela

culege

celei

pentru

vi6ţa sa proprie un tesaur de putere morală, spre întărire în timp
de necaz, spre veselie în timp senin. Pentru acela, pe fie-care di

mărsţa
nile

figură a lui lon Brătianu

calea

cea

drâptă

cresce, arătând în tote direcţiu-

de urmat,

Întrunirile nâstre anuale la mormîntul
sunt

ast-fel

menite

să o desăvârşâscă,
mân.

De

vom

păși

a ne

oţeli pentru

numi

învățăceii lui Ion

vecinicit memoria

bărbat

aceea a consolidării şi a întăririi Statului roîn urmele

lui, şi noi vom învinge greutăţile pe

cari şi el le-a întîmpinat şi le-a
aspiră a ne odihni de ostenelile
ne

nemuritorului

munca pe care el nu a putut

lui.

ridicat. Atunci vom put şi noi
n6stre, şi vom fi vrednici de a

Brătianu.

Atunci

prin

fapte

vom fi în-
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În aceste cugetări şi simţiri, aşezăm pieatra fundamentală a
acestei Biserici, care va fi sfinţită în numele sfîntului Înainte-mergător

loan

Botezătorul,

de fundaţiune,

și depunem

al căruia cuprins

„Aşezalu-s'a

astădi în 7l3- Maiii, anul

trel-decă şi patrulea al Domniei
fundamentală

în acâstă

a bisericii

piatră

documentul

este următorul :
una mie nouă

Regelui României

Carol

sute, şi al

1, pictra,

din Florica, ce se clădesce de poporul Bo-

mân în Inuda A-tot-puternicului Dumnedei, care la timp de mare
nevoie şi de grea cumpănă a pus în capul fruntaşitor țării pe Ion
Constantin Brătianu, spre a lucră cu credință și cu dragoste, cu
devotament şi cu înțelepciune, la reânvierea nemului şi la fundarea,
Regatului.

În

amântirea

acestuă

mare

cetățen,

ale

pământesci se odihnesc în acest locaş dumnedeesc,

cărui rămăşiţe

s'a semnal acest

act de nemângăâiata lui soție, de fiii, fiicele, gineriă şi nepoțiă lui,
de prietenii lui, bătrână şi tineri, cari cu toții înalță către Cer rugi

ferbinț, pentru ca gâmdirile şi faptele acestui bărbat şi ale tovarăşilor lui de muncă să inspire şi să conducă lot-deauna inimile şi
sufletele Românilor pe calea împlinirii datoriilor către patrie şi neam.
X.
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Venim în fie-care an să depunem la mormîntul
tianu tributul recunoscinţei nâstre pentru munca

vieți, devotată patriei şi n&mului.
unde

el a cugetat

şi unde

ne întărim inimile, să ne înălțăm
pentru

munca

n6stră

Venim

el s'a pregătit

proprie.

sufletele

lui lon Brăbogatei sale

la

Florica, în locul

pentru

fapte mari, ca să

aci

şi să ne

îmbărbătăm

:

Acâstă datină a devenit un așezămînt al partidului naţionalliberal şi sper că el va rămân6 un aşezămînt neschimbat, pentru
că el se r6zămă

pe

aducerea

aminte de fapte măreţe ale poporului

românesc şi de dile strălucite ale istoriei n6stre.
Ion Brătianu, aşă stă scris şi va r&mân6 scris
în cartea
problema

pentru

vecie

de aur a n&mului românesc, a cuprins mai cu vioiciune
de deslegat, şi a împins mai cu energie la îndeplinirea ei.

Calea lui a fost luminată de trei însuşiri, cari atât de puternic s'aii manifestat cât a trăit, în cât şi după mortea lui calea
n6stră de dînsele se află influenţată.
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Munca lui

Ion

Brătianu

a isvorit

din

cel

mai curat

simţi-

mint al datoriei către patrie şi n6m, dominând t6te nevoile şi situaţiunile personale — a fost sub influența unei singure impulsiuni,

a iubirii de patrie celei mai sincere şi celei mai neamestecate de
simțiminte egoiste — şi a avut un singur ţel, a ridică patria şi a
întări n6mul.
Convingerea

ţiunile de acâstă

adâncă

a acestei

datorii,

iubire şi împinsă

pătrunsă în tâte

necontenit

spre

direc-

acest

ţel, a

rămas neclintită, a încăldit necontenit pe acest patriot neasemănat,
l-a înălţat la concepţiuni puternice şi a asigurat acestora realisa-

rea. Nu a fost nică un moment
uităm la punctul
uimitor.

de plecare

Nu stă omul nici afară

de şovăire şi de

şi la punctul

de

timpul

de

aceea,

sosire,

când

ne

resultatul

să, nici afară de

e

n6mul

săi; dar e cert că acei bărbaţi cari se pot înălţă spre cugetări
înalte, purificate de ori-ce egoism şi conduse spre o acţiune puternic însufleţită, împing timpul lor înainte şi ridică poporul din

care ai eşit la mișcări iresistibile şi măreţe.
Resimţim acâstă putere morală şi înălţătore, când ne apropiem de mormîntul acesta sfînt. Dispar atunci gândurile necurate
şi apucăturile rele şi ne reîntorcem la căminul nostru cu inimile
curățite, cu sufletele reînoite, dicându-ne nouă înșine: Să fim
pentru

noi, pentru ţ6ră, pentru popor, precum a fost Ion Brătianu!

Ast-fel nu interese personale, nu interese locale, nu interese
de partid ne împing spre faptele n6stre, ci interesele generale şi
permanente ale ţării şi ale poporului. Ele ne cuprind fiinţa, ne
îngrijesc sufletul, ne ascuţesc mintea, ne frămîntă cugetarea, ne

întăresc convicţiunile, ne îndreptâză calea, ne daii cumpăndla în
planuri, siguranța în mers şi reuşita în fapte.
Astădi, că suntem conducătorii intereselor naţiunii în timpuri
grele şi pericul6se, trebue mai mult, decât ori când să avem dinaintea n6stră exemplul vieţii lui Ion Brătianu, — să avem con:
sciinţa întrâgă de marea răspundere ce purtăm de a înlătură dificultăţile

presentului

şi de

a asigură

viitorul, —

să seim

să

lu-

crăm ast-fel ca să eşim iarăși la lumină şi dinaintea datoriei către patrie şi n6m să nu şovăim un singur moment.
Făptuind ast-fel vom cinsti memoria lui Ion Brătianu,
n6stră va fi bine cuvîntată de A-tot-puternicul, precum

munca

lui, și noi vom

munca
a fost

fi adevăraţi ucenici ai marelui patriot.
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Recunoscinţa

către acei cari ne-ai făcut un bine este o mul-

țumită adusă lui Dumnedeii pentru bunurile ce a revărsat asupra
nostră.
Numim binefăcători pe ctitorii bisericilor, în cari ne adunăm
pentru a audi cuvîntul Evangheliei, pentru a ne pătrunde de legea

lui Dumnedeii, pentru a lăudă minunile lui. Numim binefăcători
pe întemeetorii de şcoli, unde se luminză tinerimea spre hărnicie
şi muncă.

Numim

binefăcători

pe

fundatorii

de

ospicii,

unde: se

lecuesc suferințele trupesci ale fraţilor noştri.
Ore mai sus de tâte aceste fundaţiuni binefăcătore pentru
cercuri mai mică şi mai restrinse nu stă marea fundaţiune a
Statului: Biserica cea mare a întregului popor, în care acesta
dă laudă lui Dumnedeii A-tot-puternicul, că i-a dat putinţa şi
în totaîn care
plinirea
şi
află
D,

puterea unei organisări cu scopuri înalte, nepătrunse încă
litatea lor de mintea omenâscă,— instituţiunea cea mărâţă,
singură traiul omenesc pe pămînt își află rostul săi şi
sa, prin care numai fie-care în parte, şi toţi la olaltă, îşi

își întemeiează fericirea?
De aceea Gmenii, cari se pot num! ctitori şi întemeietori de
state sunt, dintre semenii şi confrații lor, aleşii lui Dumnedei; căci
lor li s'a încredinţat cea mai mare şi mai frumsă misiune reservată unui muritor.
De aceea memoria

acestor

ctitori

trece

vie

şi puternică

din

în n6m, se ridică tot mai sus după mortea lor.
Un asemenea bărbat ales al hui Dumnedeiă a fost Ion Brătianu,
primul şi marele sfetnic al Regelui Carol.

n6m

Ion

Brătianu

a fost primul

sfetnic

al Regelui Carol, căcă prin

cuvîntul săi sincer şi pătrundător a încăldit inima tînărului Principe, până a-l hotări să-şi închine vi6ţa fericirii şi măririi poporului

român.
Ion Brătianu

a fost

marele

sfetnic

al Regelui

Carol, căci el a

stat, necliniit lângă Regele săii în acele ore decisive,
plămădit

în

cari

sa

vitejia poporului — Independenţa, prin înţelepciunea con-

ducătorilor — Regatul.
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Bărbat

ales al lui Dumnegeii

a fost Ion Brătianu, căci munca,

întregii lui vieţi a fost îndreptată spre cele plăcute
spre cele priinci6se patriei sale.

Cert este că unde va bate până la
de român, credinci6să n6mului, numele
ca un glas de unire, spre gând
şi vitejescă, în folosul n6âmului,

sfârşitul vâcurilor inimă,
lon Brătianu va r&sună

bun şi inimos, spre
în folosul patriei.

Acest nume, în deosebi scump

lui Dumnedei,

faptă

înaltă

nouă, ne unesce astădi aci îm-

prejurul semnului vădit şi pipăit al marelui bărbat.
Un asemenea semn ar trebui să se ridice în tâte centrele,
unde viitorul ţării este ţinta cugetărilor, mişcărilor, faptelor.
Şi bună veste este că cetăţenii, prin propria lor impulsiune,

prin simțimîntul lor de recunoscinţă către acest mare bărbat al
n&mului, încep a-și da s6ma că nevoie mare este ca memoria lui
Ion

Brătianu

să capete trup printre noi, ca să ne întărâscă sufletele.

Ondre Drăgăşanilor, că aci se ridică întâiii o amintire recunoscătore a lui lon Brătianu,—a omului curat şi sincer,—a muncitorului neobosit, — a patriotului

devotat—a
,

bărbatului

de

Stat

luminat și pătrundător,
— care a împins poporul român spre întemeierea Statului Român.
Ondre cetăţânului Ştefan Filipescu, care a ridicat semnul de
recunoscință pentru marele bărbat pe valea Oltului, ca aci numele
Ion Brătianu să răsune din generaţiune în generaţiune ca, să întăr6scă inimile şi sufletele—în timpuri bune pentru a întări clădirea,
la care a muneit,—în timpuri grele şi de nevoi, pentru a o apără

şi a o împuternici!
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Ne întrunim astădi iarăşi în jurul mormîntului marelui bărbat, al n6mului nostru.
Ne întrunim aci dominați de două cugetări. Una ne întârce
cu inimile

pline

de recunoscinţă

spre

un

trecut

glorios, plăsmuit

de mânile și de sufletele celor mai buni cetăţeni. Alta ne îndrepteză

țătură

ochii minţii spre

viitor,

ca trăgând din

vie, să pășim înainte cu încredere

cele întîmplate

şi fără a şovăi.

învă-
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În amândouă aceste direcțiuni, imaginea lui Ion
Brătianu stă
lumin6să dinaintea n6stră.
Se împlinesc două-deci şi cinci de ani de când
sa făurit Regatul român printr”o acţiune politică înţelsptă,
prevădătâre şi energică şi prin fapte răsboinice, cari ne-ai ridicat
în ochii lumii în-

tregi.

Sute de ani va dură amintirea acestor fapte, o amintire
covârşitore, înălţătore.
De acestă amintire, strîns legat, rămâne numele lui Ion Bră-

tianu şi se va adeveri din generaţiune în generaţiune
cuvîntul, cu
care se închee rugăciun—eacă vecinică va fi pomeni
rea lui în
nSmul românesc.
Nu se împlinise dece ani, de când Carol 1 pusese
piciorul pe
pămîntul patriei n6stre, şi România sta dinaintea
unei situaţiuni
răsboinice, care umpleă de îngrijire Statele cele mai
puternice

ale lumii. Pentru toţi
orientă. Mai anevoios
mai

eră
eră

greii a străbate întîmplările şi a se
acâsta pentru Statul cel mai tînăr şi

apropiat de furtuna ce eră gata a se deslănţui.
În acel moment întunecos, în 1876, Ion Brătianu

Sibiiii şi la Yalta pentru a salută pe Împăratul

pe

Împăratul

Alexandru

II, cari venise

a mers

la

Francisc Losit şi

în apropiere de fruntariile

n6stre. Spiritul săii ager uşor a descurcat situaţiunea, şi
a luminat calea de urmat. Aceste două recunâsceri aii condus ia încheie
-

rea tractatului

din

4/16

Aprilie

1877,

care

stabilesce

de

fapt

in-

dependenţa Statului român, proclamată de Corpurile Legiui
tore
în 9 Mai şi aclamată de poporul întreg în diua următâre
de 10
Maiil.

Amintindu-ne

acest mare

să ne împrospătăm

imaginea

şi însemnat
situaţiunii

act; din istoria nostră,

din

cuvîntările

celor trei

bărbaţi, cari stai atunci mai în faţa evenimentelor ce se
desfăȘuraii.
Ion Brătianu, Preşedintele Consiliului aclamă, el cel întâiii, pe
Principele Caro
— lca pe întâiul oştean și Domn al României li-

bere

şi independente,

şi pe

Dâmna

Elisaveta

ca pe

balsamul

în-

dulcitor al suferințelor, la cari națiunea eră să fie
expusă.
Dumitru Brătianu, Preşedintele Senatului, diceă
Suveranului
României: „Înlăuntru prin libertate, la fruntarii
prin eroism,

mănţii patriei nostre

independenţa

şi-i cucerescă

stima,

şi iubirea
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lumii civilisate, iar Europa împreună
cu noi, cu veneraţiune şi cu
amore, va salută în Carol I pe Marele
Rege al României“,
Constantin Rosetti, Președintele Adună
rii Deputaţilor, la rândul săi, aminti
— ăcă abiă trecuse un-spre-dece ani
de când Principele Carol pusese piciorul pe pămîntul
românesc, şi eată că dra-

pelul lui Mircea şi al lui Ştefan, purtat de
braţul românesc al Suveranului, s'a ridicat şi s'a desfăşurat la
lumină mare, strîngând

împrejurul lui cu entusiasm națiunea
întrâgă, hotărîtă a-l apără.
În urma proclamării independenței,
se impuneă ca ea să fie şi

cucerită de naţiune cu sabia în mână, căci
se simţiă de toţi că
numai sacrificii reale şi înălțătâre puteaii
să-i asigure trăinicia.
În Maiă, lupta eră încinsă de-a lungul
Dunărei. La finele lui

August,

armata

română culegeă,

după

secoli, întâi lauri în faptel

e
de arme de 1a Griviţa. La începutul lui
Noemvrie fâlfâiă vietorios
stegul român pe zidurile Rahovei. La
finele lui Noemvrie, Carol

I întră în cetatea
Pașa. Peste puţin

Plevnei, apărată vitejesce de inimosul
Osman
cetatea fecidră a Vidinului plecă
st&gurile sale

dinaintea armatei române.
În tot timpul acestui crâncen răsboiii,
lon Brătianu a destășurat o activitate extraordinară. El a
stat luni întregi necontenit
pe țărmurile Dunărei, priveghind ca
armata să aibă tote cele trebuinci6se, şi mănţinând neîntreruptă comun
icarea între ambele maluri ale marelui fluvii, îmbărbătând pe
toţi la, sacrificii, alinând suferințele nedespărţite de timpuri grele, împăc
iuind dificultăţi adesea
forte mari dintre cele două armate
aliate,
Ast-fel numele lui lon Brătianu, precum
nedespărţit rămâne de

pregătirea şi de executarea marilor
acte politice ale Regatului României, nedespărțit va rămân
de faptele răsboinice din jurul
Plevnei şi de pe malul drept al
Dunărei.
În istoria României va; stă scris
pentru veci, că Marele Căpitan al armatelor româno-ruse
dinaintea Plevnei a avut, lângă
dînsul ca, sfetnic credincios, conlucrăto
r ager și ajutător devotat:pe
lon

Brătianu.

Pe acestă temelie trainică stăm

astădi;

încunjurând

pe Regele Nostru şi Dinastia Sa, şi aruncând
ochik noştri spre viitor.
Amintindu-ne necontenit că de la Dumne
deii vine totă întărirea sufletâscă, şi tote harurile, cari
înalță popârele Lui, mulţumită
i se cuvine astăgi şi tot-deauna, Celui-de-sus
, că atunci când

Brătianu.
III.

XXXIV

vrednici de timpuri
ora a sunat, el a dat n&mului nostru bărbaţi
grele.

şi de aceea, de
Fruntaşul acelor bărbaţi a fost Ion Brătianu,

ani de dile, venim

ne întărim

— să
lui

la mormântul

inimile

— să

lor lui, să aşternem fără
ne ascuţim minţile — ca, în amintirea fapte
şovăire

calea pe

în viitor.

să păşim

care

Vecinică va fi dar
n6mul românesc.

memoria

lui

cât

va

MONUMENTULUI

DIN

Brătianu,

lon

dură
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la desvelirea
Suntem întruniţi la o mare serbare naţională —
astădi dinaintea
monumentului lui Ion Brătianu, care se ridică
n la muncă
nâstră ca semn al recunoscinţei n6mului, ca îndem
pentru patrie.
Care Român nu tresare la numele lui Brătianu?

îndată se legă
Acest nume nu e numai popular, ci de dînsul
vieţii poporului nostru,
aducerea aminte a faptelor cară a dat rost

bărbatul, care
şi un simţemînt de respect şi de veneraţiune pentru
rşite în
desăvi
ale
naţion
a participat în mod activ la tote actele
iunii
fundaţ
actul
Ja
ire
ultima jumătate de secol, iar mai cu deoseb
Regatului.
prin înfăţiNu avea Brătianu trei-deci de ani în 1848, când
cătâre înflăcără
şarea lui atrăgătore şi prin: cuvîntarea lui ferme
încă a-și îndoi
se
ajunse
Nu
inimile celor tineri ca şi celor bătrâni.
i de stat, cari
anii la, şâse-deci, şi el stă la înălțimea acelor bărbaţ
estaţi ai n6devin în timpuri de cumpănă conducătorii necont
murilor.
O pricepere
Dotat cu o inteligenţă rară, cu un spirit viii, cu

clară şi prevădătore, Brătianu posedă acele însuşiri

morale,

cari

şi creinsuflă altora o încredere nemărginită: curăţenia de inimă
datoriilor
dinţa puternică în vitalitatea n&mului săi, simţemîntul
aţiunea
abneg
cu
ace
satisf
le
a
de
celor înalte ale omului şi voinţa
de conși
muncă
de
a,
absolută a propriei sale personalităţi, energi
cepţiuni, care nu cunosce nică un obstacol.
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De la dînsul aii eșit cuvintele însufleţite „Voes
ce şi vei pute 1«
Dumn

„Cu

edeii

tulor, când

înainte !*, cari deveniră cuvintele de ordin
e ale tu-

se deslegară lanţurile ce ţinea încătuşat
poporul român.

In Adunarea-mumă
state

ale lumei

din Bucuresci,

să spună,

dimpreună

şi dorințele naţiunii, Brătianu
poporului

chemată

cu sora

de cele mai mari

ei din

Iaşi, păsurile

ridică glasul răsunător al reînvieriă

român.

Când națiunea, îşi alese, puţini ani în urmă,
un singur Domn
pentru a da întâia dovadă, că, în munca
renascerii, ea nu se putea
mulțumi numai cu dorinţe, ci eră hotăr
ită a intră în domeniul
faptelor îndeplinite,— Brătianu fu acela
care a indicat Domnitorului viitorul dicându-i: „Prin îndoita
alegere cinci miline de
„Români ai simbolisat independenţa naţio
nală şi România aşteptă
acte de acelea, cari să-i însemne în trăsu
ri mari drumul cel no

„pe

cari este

gata

să se arunce

cu entusiasmul,

cu

devotamentul

„unui popor, a cărui credinţă naţională, moşte
nire strămoşâscă, a
„crescut şi s'a întărit prin secoli de sufer
inţe.“
In momentul când sosi ora înălțării patrie
i, Brătianu fu chemat,
prin

puterea

împrejurărilor

ce se ridică

mai

presus

de plăs-

muirile omenesci, a fi sfetnicul cel mare
al poporului săi şi a
Regelui săă, şi a-i ajuta la desăvîrşirea
actelor măreţe, din cari a
ieşit — Dinastia, Independenţa şi Regat
ul.
Incunjurat a fost de sdraveni conlucrăto
riă şi a servit pe un
Suveran înzestrat, cu înțelepciune
neclintită, cu înimă Şi cugei închinate datoriei, cu avînt ostăşesc şi
vitejesc; dar el, Brătianu, a
ținut într'o mână ciocanul Şi în altă
mână ferul, din care s'a făurit
sabia fulgerătâre și biruitore, prin
care Carol 1 a făcut să străbată
peste hotare în depărtare numele de
Român.
Ce a fost Brătianu în timpul răsboiului
independenţii, o spun
nu numai concetăţenii săi, ci și ostașii
străinii, cară încunjuraii pe
câmpul de bătălie pe Suveranii României
şi Rusiei. O qi după diua
cea
lui

mare de 30 August
Brătianu: „Scii că

1877 — Colonelul frances Gaillard
scriă
armata română sa acoperit de
glorie.

„Toţi laudă aci forte mult, în afară
de bravura ei, de ţinuta ei,
„modul cum ea a fost aprovisionată
de tot şi de tote până în amă„nunte. Cunoscând îngrijirea cu totul
particulară ce ai dat tutulor
„lucrărilor

de pregătire,

vreaii

să-ți ofer Domniei-tale respectâse

le
„Şi prea viile mele felicitări pentru străl
ucitul succes obţinut chiar
„de
la început. Am

avuţ ondrea a vă spune,

până în ce punct eram

XXXVI

vădut armata vostră în ţera ei.
„plin de încredere, după ce am
situaţiuni dobândite, şi ai fi fost
„Astădi ne aflăm dinaintea unei
, sunt numai câte-vă momente
„fârte emoţionat, când ai fi vădut
r Lor Principelui Carol şi Ma„primirea făcută dinaintea Alteţelo
nu„relui Duce

de

Nicolae

către

un

regiment rusesc,

care se pote

soldatului român, care a smuls
„mă&ră printre cele mai brave, a
ui“.
„primul drapel din mâna, inimicul
plin de modestie dar şi
Așă vorbesce istoria despre bărbatul
de însuflețire,

care în lunile

cele grele

ale răsboiului de peste Du-

la furnu-Măgurele, lucrând și
năre, a stat neclintit la podul de
telor aliate ruso-române să
veghind la tote, în deosebi ca arma
rose,
nu le lipsâscă nimic

din

vigu
ce eră necesar, pentru a se ţine

inimose şi qilnic gata la luptă.
nâstre o vie recunoscinţă
Vom păstră deci pururea în inimile
ea politică a acţiunii şi a pregătit
lui Ion Brătianu, care a condus part
pentru ca „prin noi înşine“
tot de-odată, tot ce trebuiă armatei,
înnălțăm Regatul român ca
să câştigăm victoria ostășescă şi să
i n6mului românesc.
un falnic fapt al virtuţii și al vitalităţi
nostră să ne fie pentru
Monumentul ce stă astăqi dinaintea
tivecie

un îndemn

pentru

munca

viitâre, — ca din

generațiunile

cumpăniţi, ageri şi energici, cari
nere să ră&sară bărbaţi înţelepţi și
erupere şi obosâlă, întărirea
să urmărâscă cu pricepere, fără într
servitori credincioşi ai popoRegatului şi oţelirea n6emului, fiind
ţite
celor trei elemente
rului, ai patriei şi ai dinastiei, ale

nedespăr

ale existenţii n6stre.
frumos şi măreț
In aceste simţeminte aclamăm acest
ment, dicând şi noi cu Brătianu:
i înainte!
— Voesce și vei put6! Și cu Dumnedei

monu-
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În numele

poporului român.
„Dumnedei e Domnul şi s'a ară=
tat nouă; bine este cuvîntat cel ce
vine întru numele Domnului.“

Respect

către proprietate.

Respect către pers6ne.

Fraţilor Români,
Timpul

mântuirii

n6stra

a venit ; poporul

la glasul trâmbiţei îngerului mântuirii şi îşi
de Suveran.

Pace

vouă,

Poporul român
clasă

asupra

alteia,

pentru

că vi se

român

se deștâptă

cun6sce dreptul săi

vestesce

libertate

vouă!

se scâlă, se armâză, şi nu spre a se luptă o
nu

spre

a rupe legăturile sala de relaţiuni din

afară, ci ca să ţie în frîi şi în respect pe voitorii de răi
ai fericirii publice. Strigarea Românilor e strigare de pace,
strigare de

înfrățire.

La

ac6stă

mare

faptă a mântuirii, tot Românul

are drep-

tul de a fi chemat, nimeni nu este scos afară; tot Românul
e un

atom

al întregii Suveranităţi

a poporului:

sătean,

meseriaş,

negu-

fător, preot, soldat, student, boer, Domn, e fiii al patriei şi,
după
„Sfinta, nâstră credinţă, e şi mai mult, e fiă al lui Dumnedeii.
Toţă
avem acelaşi nume de Român. Acssta ne înfrăţesce şi face să
înceteze

tote interesele,

să se stingă

bertate vouă!
Scularea

acâsta

e pentru

binele,

tâte urile. Pace
pentru

fericirea

dar vouă ! Lituturor

stă-

(1) Cu tâte că textul acestei proclamațiuni nu a fost redactat
de către Lon
Brătianu, totuși îl reproducem pentru că el sintetisâză ideile
ce frământaii mentalitatea întregei generaţiuni, căreia se datorese impulsiunile
naţionale și liberale dela 1848 și al căreia unul dintre fruntași eră marele patriot.
(Nota Eâit.)
Brătianu.
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a nică
rilor societăţii, fără paguba vre-uneia, fără paguba însăşi
mai
cei
pentru
mulţi
unei persâne. Nu se cuvine a perde cei mai
pumai
cei
puţini, căcă este nedrept; nu se cuvine iară a perde

țină pentru cei mai mulți, căci este silnic.
Poporul român,
meni, respectă tâte

în cât către cele din afară, nu supără pe niPuterile şi cere a respectă şi ele drepturile

lui stipulate prin tratatele lui Mircea şi Vlad V., recunoscute
şi

Î. Portă

apoi între

încheiate

t6te tratatele

Rusia,

şi

de

protestă

Poasupra oră-cărei fapte ce sa făcut în potriva acestor tratate.
adporul Român voesce cu o voinţă tare a-şi păstră neatârnarea
ministraţiei

în cele din năuntru
luminile

prin

legiuirii

sale, neatârnarea
vâcului

şi rămâne

sale,

dreptul

săi

suveran

în aceleaşi legături, şi mai strînse:
Acâstă

cu Î. Portă.

dinţa tratatelor şi nu e în paguba

voinţă e legală, e pe cre-

nimănui.

în potriva
Poporul român I6pădă un Regulamert care este
recunosc
ce-i
or
tratatel
potriva
în
şi
drepturilor sale legislative

Porţi, ce
autonomia. Acâstă lepădare este însuşi în folosul Înaltei
a, căEngliter
şi
va fi arbitrară dimpreună cu Franţa, Germania
Românii

rora

le reclamă

judecată

şi

ajutor

li sar face.
Poporul

român

decretă

şi

hotărăsce

la oră-ce

asuprire

responsabilitatea

ce

miniş-

şi fiind-că
trilor şi cu un cuvînt a tuturor funcţionarilor publică;
re, nică
moşteni
de
nică
neresponsabilitatea nu este drept al nimănui

şi hotărârea pode învoire, prin urmare nimeni nu perde nimic
porului e stîntă.
dragoste, comPoporul român voesce o patrie tare, unită în
după vedecretă,
urmare
prin
pusă de fraţi, iar nu de vrăjmaşi,
tot
pentru
politice
şi
chile sale datine, aceleaşi drepturi civile

'
Românul.
e vrăjmaș
acâsta
Cine nu voesce
Cain

al fericirii publice, e un alt

ucigător de frate, în sînul mamei n6stre patrii.
ea e a lui DumPoporul român va să deă dreptate şi dreptat

sarcinele tării
nedeii. Dreptatea nu suferă a purtă numai săracii
uţiune generală
şi bogaţii să fie scutiţi. Prin urmare, decretă contrib
după

venitul

fie-căruia.

Ac6sta

înavuţesce

patria

şi o patrie avută

nimănui. Acesta
e în folosul tuturor şi prin urmare în paguba
patrie drâptă,
într'o
datorii
châmă pe toţi la aceleași drepturi şi
control
suferi
put6
înfloritâre şi care cu tot dreptul nu va mai
străin.

3
Poporul român dă înapoi la tâte stările dreptul cel vechiii
de a ave representanţi în Generala Adunare, decretă de adi înainte alegerea largă, liberă, drâptă, nnde tot Românul are dreptui

de a fi chemat

şi unde

numai

capacitatea,

purtarea,

virtuțile şi

încrederea publică să-i deă dreptul de a fi ales. Ac6sta pe cei buni,
pe cei drepţi, nu-i păgubesce întru nimic, şi Românii aii fost totdeauna buni. O sciii străinii şi o scie proverbul cel vechiii: „Bună
eră, rea tocmslă.“ Acâstă decretare nu e în paguba nimului, va
să schimbe numai toemâla.
Poporul român decretă tipar liber, cuvintare liberă, adunări
libere, spre a vorbi, a scrie cele de folos, spre a arătă adevărul.
Adevărul, ideile, cunoscinţele vin de la Dumnedeii, în folosul general al 6menilor, ca sorele, ca aerul, ea apa, şi prin urmare sunt
proprietate universală; şi dacă se cuvine a fi respectată însăşi
proprietatea particulară, cu atâta mai vîrtos este sacră și neatinsă
proprietatea universală. A înecă adevărul, a stinge luminile, a împedecă fol6sele, prin împedecarea tiparului, este o vindare către
patrie, o apostasie către Dumnedei. Libertatea tiparului nu pâte

păgubi

pe nimeni decât pe fiii întunerecului.

Poporul român voesce pace, voesce tărie, voesce garanţia averilor sale materiale, morale şi politice ; decretă dar gvardie na-

țională, în care tot Românul

se

nasce al ei soldat,

tot Românul

“e un gvardian al fericirii publice, un garant al libertăţilor publice,
Acâsta nu păgubesce pe nimeni decât pe conspiratorii asupra drepturilor patriei.
Poporul român châmă t6te stările la fericire, recundsce facerile de bine ale comerţului, scie că sufletul lui este creditul,
care nici odată n'a vrut să i-l înlesnescă sistema trecută. Decretă

dar o bancă națională, însă cu fonduri naţionale.
Poporul român, în generositatea şi evlavia sa, se închină Locurilor

Sfinte

şi va trimite

de

acum

înainte

la

Sfîntul

Mormînt

şi la alte aşezăminte religi6se unt-de-lemn, tămâie, făclii şi însuşi
bani, spre ţinere de şeâle, de preoţi, spre lauda lui Dumnedeii ; şi
tot spre adevărata laudă a Celui
celor săraci, decretă ca prisosul

ce s'a răstignit spre desrobirea
veniturilor mânăstiresci să fie

al ţării, spre desrobirea şi ajutorul celor săraci, şi reclamă moşiile mânăstirilor închinate a le scâte de sub ori-ce mâncătorie.

Poporul român dă lui Dumnedeii ce este al lui Dumnedeii şi iea
de la farisei

ceea-ce

nu

este

al fariseilor, ca să deă săracului, care
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Domnului.

e fratele

Acâsta

nu

e în

paguba

Românilor,

mântuirea lor şi lauda Sfintelor Locuri.
Poporul român împarte dreptatea de o potrivă

ci spre

la toţi şi drep-

tatea o dă pentru toţă şi mai vîrtos pentru cei săraci. Săracii, sătenii,
plugarii, hrănitorii oraşelor, fiii patriei cei adevăraţi, ce aii fost defăimaţă atât îndelung cu numele glorios de Român, ce ati purtat
tote greutăţile ţării, prin munca lor de atâtea vâcură aii lucrat

moșiile şi le-ai îmbunătăţit, ai hrănit pe strămoşii proprietarilor,
pe moşii lor, pe părinții lor, pe aceşti proprietară înşişi și aii drept

înaintea generosităţii proprietarilor, înaintea dreptăţii patriei, îşi
cer o părticică de pămînt îndestulă pentru hrana familiei şi vitelor
sale, părticică răscumpărată de atâtea vâcuri cu sudorile lor. Ei
o cer şi patria le-o dă; şi patria iară, ca o mumă bună și drâptă,
va, despăgubi pe fie-care proprietar de mica părticică ce o va da

săracului, ce nu are pămîntul stii, după strigarea dreptăţii, după
glasul Evangeliei, după inima cea frumosă a Românilor, în care
aii aflat parte străinii în tot-deauna, necum fraţii lor, hrănitorii
lor, tăria lor cea adevărată. Claca dar şi acea infamă iobăgie se des-

fiinţâză, lucrarea la lucrul drumurilor se desființ6ză, sătânul fără
pămînt se face

proprietar

şi tărie neînvinsă

celor mai

avuţi în

folosul tuturor şi în paguba nimului ; vistieria va despăgubi pe toţi.
Poporul român, după vechile sale drepturi, voesce ca Domnul,

în care este personificată suveranitatea acestui popor, să fie tare
prin dragostea publică, drept, luminat, voitor de bine patriei,
bărbat întreg şi, ca să-l potă află la alegere ast-fel, decretă, după
vechile

sale

drepturi,

a-l

căută

în

tâte

stările

societăţii,

în totă

naţia, iar nu întrun număr mărginit de omeni. Domnia nu e
drept de moştenire a nici unei familii, Domnia este a patriei. Ea
o dă celui ce va socoti de cuviinţă dintre fiii săi. O asemenea alegere strînge şi mai mult legăturile nostre cu Î. Pârtă pentru că
per puţinele persone ce se pot influenţă în paguba Î. Porţi şi a
poporului

român.

Puterea suverană purcede de la Dumnedeii şi în tâtă ţsra
se află unde-vă. În 'Țâra-Română este în poporul român, ce are
dreptul de a numi pe capul cel mai înalt al patriei. Prin urmare
poporul, având dreptul suveran, pâte revesti cu dinsul pe ori-cine

va socoti de cuviinţă şi pe câţi ani i se va păr6, că-i este mai de
folos. Aşă dar decretă ca Domnia să se deă celui ales numai pe
cinci ani, spre a se tăiă rivalităţile şi urile îndelungate şi spre a

5

pune

o emulaţiune

între cetăţeni a

fi buni, întregi şi folositori pa-

triei, ca să tragă încrederea publică.
Poporul român 16pădă de la sine ori-ce titlu ce i s'a introdus
prin corupţie de la străini în protiva vechilor sale datine. Domnul
este ales unul dintre cetăţeni şi după domnie rămâne iară cetă-

ţean, fiii al patriei. Domnul nică nu a fost, nică nu este Prinţ; Domn
e tot cetățenul, Domn e şi capul ţării. Acesta e titlu cunoscut de
toți Românii. Vorba de Prinţ e cunoscută numai de cei ce sciti
din limbile Europei. Vorbele de Pr6 Înălţat, Pr6 luminat sunt nisce
traducțiuni din limbagiul Fanarioţilor iubitori de titluri,
La multe trebuinţe ce are patria acum pentru despăgubire şi
atâtea cheltueli spre înaintarea patriei, poporul român nu mai pâte

da Domnului
acâsta,

vede

o listă civilă atât de mare
că este

plu mai întâi
Vorbele

de

neapărată

și mai vîrtos că, şi fără

nevoie ca Domnul

să deă exem-

de simplitate şi de viţă cumpătată,

nobil,

nobilitate,

sunt

necunoscute

între poporul Ro-

mân. Fapta asemenea e şi mai necunoscută; căci nimic na fost
de moştenire în ţ6ra acesta, nici rang, nici titluri, decât proprietatea și numele familiei. Poporul Român decretă dar desfiinţarea
tuturor rangurilor titulare ce nu aă funcţii şi al căror nume nu
aduc aminte decât nisce timpi de barbarie şi de servilitate.
Poporul, protestând asupra măsurilor arbitrare şi nelegiuite de

a se pune o taxă la învăţătură, de la care săracul, orfanul, fiul
văduvei e scos afară; protestând asupra relei cugetări de a degradă şi a ucide naționalitatea prin scâterea limbii naţionale din
şcole, decretă o învăţătură pentru toţi egală, progresivă, integrală
pe cât va fi cu putinţă, după facultăţile fie-căruia şi fără nică o
plată; decretă în Bucuresci o şc6lă politechnică, câte o univer-

sitate în Bucuresci şi Craiova şi câte un liceii, cum şi pensionate
pentru amândouă sexele, câte un liceii, asemenea şi un pensionat;
în fie-care judeţ, câte o şe6lă normală în fle-care plasă şi câte
0 şeolă începătâre bine întocmită în fie-care sat ; decretă sciinţele
ca şi până acum în limba patriei şi cultura şi înflorirea acestei
limbi după natura şi după originea ei, cu literele sale, atât în cărțile profane, cât şi cele sacre, cum şi introducerea literelor în
tâte cancelariile.
Despre acest capitol al învăţăturii, Guvernul va fi dator, subt
a sa răspundere,

inţă aşezămintele

a pune

cea

mai

activă

stăruinţă

spre

a se înfi-

de educaţiune publică şi, precum nu se pote lăsă
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nică un chreştin a se nasce şi a muri nebotezat, asemenea nici un
fii de cetăţean din câţi se află adi în vîrstă de doi-spre-dece ani
şi câţi se vor nasce de acum înainte, să nu rămâe neîmpărtăşit
căcă pe

de învăţătură,

dînsa

se întemei6ză viitorul țării şi punerea

în lucrare, cum şi garanţia cea adevărată a aşezămintelor patriei.
Poporul român lspădă de pe sine neomenia şi ruşinea de a
țină robi şi declară libertatea "Țiganilor celor particulari. Cei ce aii
ruşinea păcatului de a av robi, sunt ertaţi
de poporul român ; iar patria ca o mumă bună, din vistieria sa,
va, despăgubi pe ori-cine va reclamă că a avut pagubă din acestă
suferit

până

acum

faptă creştinescă.
Poporul,

decretând

odată

civile

drepturile

şi politice

ce le-a

avut tot-deauna tot cetăţânul, declară că tot Românul e liber,
tot Românul e nobil, tot Românul e un Domn. Prin urmare, de
adi înainte desfiinţâză oră-ce pedâpsă cu bătaia şi rumpe în obrazul gâdilor

biciii şi ori-ce vargă,

ori-ce

ce degradă demnitatea

ce-

tăţenului. Bătaia dar se ridică de la ori-ce dregătorie şi cu atâta
mai vîrtos din rîndul soldaţilor.
Poporul român, deşi nu cundsce fiinţa pedepsei cu morte,
însă pentru

sistema
fără

că adesea

cea veche

să fi putut

prin judecătoriile

criminale, judecătorii

în lucrare, poporul decretă desfiinţarea

a se pune

cu totul a pedepsei cu morte,

atât în lucrare

Poporul român, vădând întreruperile sale
Pârtă, mai vîrtos de la 1828 încoă, vădând

săi la Constantinopole e un străin, reclamă
deadreptul cu Î. Pârtă şi representant al săi
|
însuşi dintre români.
Pe

de

aii cutezat a da afară nisce sentinţe de morte,

scurt, poporul

român,

recapitulând,

cât

şi în sentințe.

de relaţiuni cu Î.
că representantul

a-și av6 relaţiunile
la Constantinopole

decretă:

1. Independenţa sa administrativă şi legislativă pe temeiul
tratatelor lui Mircea şi Vlad V., şi neamestec al nică unei Puteri
din afară în cele din năuntru ale sale.
2. Egalitatea

drepturilor

3. Contribuţie

generală.

4. Adunanţă

generală

politice.

compusă

din

representanţi

ai tuturor

stărilor societăţii.
5. Domnul responsabil ales pe cinci ani şi căutat în tote stările societăţii.
6. Împuţinarea listei civile; ardicarea de ori-ce mijloc de
corupere.

7

1; Responsabilitatea miniștrilor şi a tuturor funcţionarilor în
funcțiunea ce ocupă.
8. Libertatea

absolută

9. Ori-ce recompensă

a tiparului.

să vie de la patrie, prin

representanţii

căi, iar nu de la Domn.
10. Dreptul fie-cărui judeţ de a-şi alege dregătorii săi,
drept
care purcede din dreptul poporului întreg de a-şi alege
Domnul.

11. Gvardie naţională.
12. Emancipaţia mânăstirilor închinate.

13.
gubire.
14.
15.
16.

Emancipaţia

clăcaşilor,

ce se fac

proprietari

prin

desbă-

Desrobirea Țiganilor prin despăgubire,
Representant al ţării la Constantinopole dintre Români.
Instrucţiune egală şi întrâgă pentru tot Românul de amân-

două sexele.
17. Desființarea rangurilor titulare, ce nu ati funcțiuni.
18.

Desființarea

pedepsei

degrădătâre

cu

bătaia.

19. Desființarea, atât în faptă cât şi în vorbă,
moriea,
20. Aşezăminte

penitenciare, unde

să se spele

păcatele lor şi să i6să îmbunătăţiţi.
21. Emancipaţia Israeliţilor şi drepturi politice
compatrioți de altă credinţă.
|

a pedepsei cu
cei criminali de

pentru

ori-ce

22. Convocarea îndată-a unei Adunanţe generale extraordinare
constituante, alese spre a representă t6te interesele saii mese-

riile naţiunii, care va fi datâre a face constituţiunea ţării pe temeiul acestor 21 articole, decretate de poporul român.
Ac6stă Adunanţă va lăsă în moştenire viitorimii Constituţiunea,

acâsta şi va fi datâre încă a o încheiă printr'o legiuire, prin care
neapărat la fie-care 15 ani, din dreptul săi, să-şi al6gă poporul

deputaţi extraordinari, cari, venind în Adunanţă extraordinară, să
introducă reformele cerute de spiritul epocei. Cu acâsta se îm-

pedecă

forme

de-acum

înainte

vrednica

cu mâna

armată

şi vor fi fericiţi copiii şi strănepoţii noştri

de plâns

nevoie de a se cere re-

de necesitatea în care s'a aflat astădi poporul român.
Aceste decretări vin din glasul general al ţării, sunt
drepturi
vechi ale ei, sunt după legi, sunt după tractate. Î.
Pârtă, atât în

generositatea cât, şi în interesul săii, le primesce. Rolul Rusiei
este
de a ne

asigură

drepturile,

când

ar fi călcate din afară şi mai vîr-
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tos când

voim

a ne

întregi

trivi, va dovedi lumii
și asupra

Turciei.

într'însele.

Când

ea

întregi că a avut gând

Archipăstorul

ni se va împo-

răi asupra nâstră

ţării le va bine-cuvîntă

dacă este

păstor după legea lui Christos ; va subserie decretul acesta în capul tuturor de va voi să ne mai păstorâscă şi de va fi pătruns
de duhul Evangeliei. Domnul ţării nu pote sta contră,
este alesul ei și nu pote împedecă acâstă faptă, fără

numele

pentru

că

a-şi trage

de trădător al ţării şi rebel către Î. Portă.

Boerii n'aii nici un

cuvînt

a nu

primi,

pentru

că nu perd ni-

mic şi mai vîrtos că, prin învoirea lor, vor da lumii o dovadă de
frumosul suflet ce caracterisă tot-deauna pe cei mai mari ai tării,
Strămoşii noştri ne-aii asigurat cu sângele lor o patrie. Misiunea
boerilor

este

a statornici

dreptatea

cerului,

dreptatea

Evangeliei

întrînsa; misiunea lor de astădi are şi mai mare preţ, înaintea
lui Dumnedeii.
Neguţătorii, meseriaşii, sătenii binecuvîntă decretele acestea,
le reclamă, la cer; deși n'aii avut până acum glas, le-aii cerut cu

ochii, cu mânile, cu tote mișcările, fără a scâte o vorbă, după cum
cere mutul ars de sete apa, după cum cere cel astupat, cel îne-

cat, aerul.
Fraţi Români soldaţi, cari sunteţi fiii şiă fraţii noştri, priveShiaţi a ţin6 bună orînduială, pentru că3 datoria vâstră acâsta,
este! Nu ascultați însă când voitorii noștri şi ai voştri de răii vă
vor porunci a da în fraţii voştri şi a vă întină mânile în cei ce
se sc6lă pentru binele vostru şi al părinților voştri. Punerile la

cale, legiuirile cele nouă ale poporului român, vă înalță la trâpta
de om, desființeză vergele de pe spatele v6stre, cu cari eraţi
so-

cotiţi în starea vitelor, vă înalță la trâpta de a put și voi a vă
face ofiţeri, când veţi merită, şi ușur6ză, daii drepturi părinţilor
şi fraţilor voştri. Când veţi lăsă, pușca din mână, de adi înainte
vă aşteptă o patrie, iar nu claca şi biciul dorobanţului. Cei ce
vă
vor da porunci a face foc asupra fraţilor voştri, însemnaţi-i,
că
aceia nu sunt Români, saii de vor fi, sunt vînduţi şi vă vînd și pe
Voi, ca să mergeţi a umplâ șanțurile cu trupurile v6stre,
bătân-

du-vă

în potriva

voitorilor

Ofiţeri Români!
plu. Europa

luminată

de

bine

ai omenirii!

Camaradii voştri din Europa
e cu

ochii

deschişi

asupra

v'aii dat exemvâstră.

Aţi

în-

cins săbiile spre a ţin6 buna orînduslă şi a vă luptă asupra
vrăjmașilor patriei. Ţineţi buna orînduâlă, şi voi pricepeţi
mai bine

9
decât soldaţii voştri şi cunâsceţi pe adevărații vrăjmaşi
ai patriei. Scoteţi săbiile, faceţi-le să lucâscă înaintea sorelui
dreptății şi al libertăţii patriei. Iată, calea cea mai glori6să în
analele

patriei vi se deschide

vouă.

Fericiţi-vă

că v'aţi aflat în capul

ca-

maradilor voştri în acâstă di mare, ce a venit de la Dumnedeii
şi care, intrând în eternitate, se va înfăţişă iar înaintea
lui Dumnedeii cu misiunea sa împlinită și cu fruntea încoronată
de nu-

mele vâstre, ca de nisce stele de mântuirea poporului
român. lar dacă

capii voştri vă vor comandă

cultaţi decât

glasul

asupra fraţilor voştri, n'aveţi să as-

poporului

suveran; frângeţi-vă săbiile înaintea

oră-cărei comande vărsătâre de sânge. Nisce asemenea comandanţi
vor fi insuflaţi de duhul lui Satan. Şi el asemenea a fost
un că-

pitan

în cetele cerescă

şi îngerii

păcii și ai dragostei

îi

smulseră

aripele. Smulgeţi şi voi asemenea spaletele din umerii ori-cărui
căpitan trădător, ce va comandă să se verse cea mai mică picătură

de sânge.
Cuvioşii egumeni, protopopi, preoți, voi împliniță locul
Apostolilor, şi astădi se proclamă nisce legi pe temeiul
Evangeliei.

Este sarcina, vâstră, datoria vostră a eși cu crucea în
mână şi
a pecetlui cu dînsa tunurile şi ţevile purtătore de mârte.
Christos a înviat şi sa doborit mârtea şi robia. Voi trebue
să spuneți

lumii că este Antichrist tot
săi, tot; omul ce mai voesce

omul ce face m6rte asupra fratelui
robia, tot omul ce n'are milă de să-

rac, de văduvă şi de orfan. Luaţi vestmintele vostre,
armaţi-vă
cu crucea și cântaţi psalmul 108 în potriva ori-cărui vîndător
al

patriei.

Boeri, voi aţi fost generoşi cu străinii, aţi primit, l-aţi hrănit
i-aţi avuţit, i-aţi chemat a se împărtăși de drepturile vâstre Și
nu veţi fi voitori de răi pămiîntenilor, fraţilor voştri, nu veţi face

ruşine

patriei în străinătate,

nu

veţi

suferi

a se pune

o pată

pe

numele vostru, nu veţi lăsă un blestem peste copii voştri, nu-i veți
osândi a se rușină de numele ce le veți lăsă în moştenire. Daţi

din frumosul

vostru

suflet

fericirea

fraţilor

voştri,

fără

paguba

vostră, căci Dumnedeii vă va da însutit şi aşedămintele cele
nouă
şi drepte peste curînd vor îndeci veniturile vâstre. Cu
toţii în-

tindeţi mâna a închegă tote clasele societăţii într'un
singur corp,
pe care să-l putem numi fără ruşine, Națiune.

Cetăţeni în general, preoţi, boeri, ostaşi, neguţători,
meseriași
de ori-ce trâptă, de ori-ce naţiune, de ori-ce religiune, ce
vă aflaţi în
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Capitală şi prin orașe, Greci, Sîrbi, Bulgari, Germani, Armeni, Israeliţi, armaţi-vă

spre

a ţin

buna

orînduială

şi a ajută

la

fapta

cea mare. Patria este a n6stră şi a vâstră. Vouă vă place a
şed€ într'însa şi ea vă primesce. Sistema cea veche nu va chemat
și pe voi la masa de obşte. De adi înainte o masă avem cu toţii,
un ospăț de frăţie ni se întinde, aceleaşi drepturi vom ave cu toţii.
Şi voi, o binecuvîntaţi săteni, fraţi ai lui Christos, munea
vâstră, pânea şi vinul se prefac în trupul şi în sângele Domnului; voi sunteţi fiii cerului, fiii păcii şi ai tăriei; voi sunteţi hrănitorii noștri; voi aţi plâns şi vă veţă bucură; voi aţă însetoşat
de dreptate şi vă veţi răcori; p6 voi via fericit Mântuitorul lumii.
Fericiţi sunteţi şi în lumea acâsta şi în cea-laltă! Staţi dar la
Jocul vostru că diua a venit; cătaţi-vă de câmpurile vâstre ce vi
le dăruesce astădi patria, care ride înaintea vâstră şi vă ch6mă
la fericire. Iar pentru că duhul răului, Satana, pote să mai aţiţe
Gre-cari vrăjmaşi ce vă pismuese mântuirea, şi fericirea, trimiteţi
din fie-care sat câte un preot cuvios Și câte trei inşi împuterniciţi
a vă cere dreptatea ce vi se cuvine. Dreptatea v'o dă tâtă lumea

cu mâni pline și cu lacrimile în ochi. lar preoţii vor ceti
mele Sfîntului Vasile, spre a goni duhul răului din ț6ră.
Măria Ta, Domnule ales al ţării!
Plânge

poporul

român

cu

durerea

că te pomenesce

bleste-

în

urma

tuturor și este la Măria Ta, să te pui în cap. Patria te-a ales, te-a
avut fiul ei cel mai scump; guvernarea ţi-a fost problematică :
te-ai arătat în ochii patriei şi ai lumi ca fiul risipitor din EBvanghelie. Vino înapoi şi va pune patria inel în drâpta ta și va înjunghiă vițelul cel gras. Noi nu- -ță cerem cuvînt, pentru că eşti

fratele nostru, eşti Român. Cuvîntul îl vei da înaintea consciinţei
Măriei Tale, înaintea lui Dumnedeii. Nu scim dacă câte ai făcut,
le-ai făcut de bună voie, ori silit. Acum e timpul să arăţi lumii
că ai fost şi ești Român ; acum

trecute şi să nu

laşi

e timpul

fiilor un nume

să faci să se spele

veştejit.

Patria

te

cele

reclamă

de fiii, ea își rupe vesmintele, îşi bate peptul şi alârgă şi într'o
parte şi într'alta, cerând să nu piâră nici unul din fiii săi, să nu
se verse nici o picătură de sânge de Român. Patria uită tot: fii
dar al ei, după cum ea voesce să te aibă în cap la acâstă mare
faptă. Fă o pagină frum6să istoriei române. Nu-ţi face copiii a

se ruşină în sînul Franţei de tatăl lor; nu lăsă ţ6ra fără cap
asemenea

împrejurări,

căci atunci, vai nouă!

în prada

intrigii

în

ce ar pută aduce anarchie,

şi de trei ori vai Măriei Tale!

Il

Frați Români! Nu vă temeţi de nică o putere nepravilnică de
din afară, căci s'aii dus timpii silei şi ai dreptului celui mai tare.
Ţineţi numai buna orînduslă înăuntru. Întrarmaţi- -vă în gvardie
națională spre asigurarea drepturilor vâstre și spre a formă cruciata înfrăţirii claselor înăuntru, cum şi a face parte în cruciata

înfrăţirii naţiunilor în afară. Adunaţi-vă cu toţii sub stâgurile patriei. Cele trei colori naţionale vă sunt curcubeul speranţelor.

Crucea ce e de-asupra lor va aduce aminte Rusiei că e creștină.
Crucea se va pune pe hotarul nostru şi Rusul nu va călcă în ţâra
nOstră, fără să calce mai întâi crucea la care se închină. De nu
se va sfii de semnul acesta, vom trimite înainte-i, nu arme ce
nu le avem, ci preoţii noştri, bătrânii noştri, mumele n6stre,
pruncii noştri, cari, însoţiţi de îngerul Domnului, ce păzesce pe
cei ce se scâlă în numele lui, vor ţipă şi se va audi până la,
marginile pămîntului, că Românii nu le-ai luat nimic, că ei nu-i
vor în ţâra lor. Vor pune preoţii Evangelia, pe care se întemneieză legile n6stre, o vor pune în calea lor, ca să calce pe dînsa

şi să vie să robescă un popor ce tot-deauna i-a fost voitor de
bine, făcător de bine în răsbbiele lui. Rusia până acum s'a dis

că
nu

este chezaşă a drepturilor ndstre. Noi, în
cerem decât drepturile n6stre şi protestăm

strigarea nostră,
mai dinainte la

Î. Portă, la Franţa, Germania şi Englitera, asupra ori-cărei invasiuni în pămîntul nostru, ce ne va pismui fericirea şi ne va cu-

cutropi

independenţa

Apoi poporul

n6stră

român

dinăuntru.

declară astădi în faţa

lui

Dumnedeii

şi

a Omenilor că, dacă proclamaţiunea sa se vede pretutindeni însuflată
de spiritul păcii, dacă ei nu vorbesc întrun ton ameninţător şi se
ţin pe drumul legilor şi al tratatelor, acâsta învederâză carac-

terul lor cel pravilnic şi sufietul lor ce de o potrivă adoră libertatea şi a lor şi a altor naţiuni, ce voind a se reîntregi în drepturile lor, scie a respectă pe ale altor naţiuni. Acâsta îi face a
vorbi ast-fel, iar nu frica: căci sunt o naţiune mai mult de 8 miline suflete şi, la ori-ce invasiune din afară ce le va ameninţă libertăţile, fie-care va sei a-și apără vetrele, şi străinul, în cele după
urmă,

la ori-ce

nenorocire,

va put6

cutropi

numai

pămîntul, dacă,

va dormi Dumnedeii, iar nu şi 6menii. Nici un Român nu va mai

trăi după mârtea independenţei patriei sale.
Fraţi Români! Respectaţi proprietatea şi persânele, adunați-vă cât de mulți, armaţi-vă cu toţii, însă imitaţă pe fraţii voştri
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Transilvani.
cea mai

mere

Vedeţi cum

mică

larmă,

se adunară atâtea miriade, fără să se facă,

cea

decât temerea

mai

mică

de Dumnedeii,

se va cuveni a strigă fără ruşine
Cu noi este Dumnedeii,
îngerul

răsbunării

neorînduâlă.

Naveţă

că: „Cu

noi este Dumnedeii!“

fraţilor! În numele

dumnedeesci

va

nică o te-

şi atunci vouă cu adevărat vi

stinge

pe

lui

tot

sculaţi-vă

vrăjmașul

şi

şi va

dobori și cal şi călăreț, carele şi armele lui vor fi risipite ca pulberea și planurile lui împrăștiate ca fumul.
La
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arme,

Români!

La

armele mântuirii !

2.—SCRISOREA LUI 1. C. BRĂTIANU ŞI 0. A. ROSETTI CĂTRE
EDGAR QUINET.
(Traducere

Scumpe
sociale.

din «Le Courier

câte

căci e opera

şi inimile

n6stre

n6stre

familiare,

după

acele

lec-

inteligențele ndstre crescând la suflarea
îmbunătăţindu-se,

de marile lucruri ce vedem
este

d-tale. Spiritul d-tale ne-a în-

încercat să traducem.

ori în convorbirile

țiuni, în care simţiserăm
d-tale

1848, 31, VII),

maestre, îţi trimitem primul act al civilisaţiunii nostre

EI îți aparţine,

sufleţit ; ideile d-tale ne-am
De

Francais»,

am vorbit,

ca de un vis,

astăqi împlinindu-se ! Da, epoca n6stră

mare

şi acâstă operă este vădit opera lui Dumnedeii.
Dar după Dumnedeii, D-ta, Michelet, 6menii cu inimă drâptă
şi cu puternic cuvînt, ea al vostru, sunt cei cari ai făcut epoca

n6stră ceea ce e.
Scumpe

maestre,

lasă un

moment

inimile

n6stre

recunoscă-

tore să mârgă spre D-ta; lasă-ne să-ţi spunem speranţele şi temerile n6stre, cum şi scopul către care tindem.
Franţa s'a ridicat şi Europa întrâgă sa ridicat la vocea ei.

Libertatea s'a avîntat din sînul Franţei, ca Deii lui Omer din culmile Olimpului, şi în trei paşi ea a făcut înconjurul lumei.
Piciorul ei s'a pus şi pămîntul nostru, pe acest pămînt

ro-

mân,

nu-

a cărui limbă

şi origini le adînceai

odinidră;

aici, unde

mele, cărţile, ideile d-tale deştâptă atâtea simpatii,
Piciorul ei s'a pus și pămîntul s'a cutremurat: un frâmăt a
alergat de la malurile râurilor sale până la vîrfurile munţilor să;
și întrun moment, fără turburări, fără sdruncinări, fără sfişieri,
fără să curgă

sânge,

ca prin

minune, opera

întunericului

a

rein-
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trat în umbră,

opera

de lumină

şi de viaţă

s'a

arătat

Omenilor:

Luc fiat el lux facia est.
Cerul este senin d'asupra capetelor n6stre, dar la orizon sunt
nori. Ei înaintză spre noi, împinși de un vînt de Miqă-nâpte şi
purtând în pântecele lor: mortea, barbaria, sclavia.
Rusia se înarmâză, soldaţii ei sunt gata să trâcă hotarul.
Până atunci, ea protestâză în numele tratatelor; face apel la
dreptul ei de Putere protectâre.
Protectoratul Rusiei! 1] cun6scem. Dar noi nu l-am cerut nică
nu-l vroim. Cine 6re are dreptul să ni-l impună?
Tratatele! T6âte consacră dreptul poporului român în actele

lui de administraţie interidră,
De altminteri, vechile tratate nu mai există nică în fapt nică în
drept: împiedicat-aii ele 6re ocuparea Cracoviei? împedicat-aii ele
pe Italia de a se constitui liber în faţa Austriei, obligată de a-şi

retrage soldaţii?
Numai Turcia ar put să ridice
tăcerea ei este recunbscerea dreptului
Dar dreptul nu protege în destul
zărobi dacă va put, dacă Dumnedeii
T6tă speranţa n6stră este deci în

Şi este adevărat. Ori-ce Român
pămîntul

în

care

s'a născut,

şi apoi

glasul. Turcia însă tace, şi
nostru.
pe cei slabi. Rusia ne va
și Franţa o lasă s'o facă.
voi, în a doua n6stră patrie.

are două

patrii:

mai

întâi

Franţa.

Alexandru diceă că-şi datoresce viaţa tatălui săi Filip şi învăţătorului săi Aristot,
Franța ne-a crescut, ne-a învăţat carte. Scânteia, care încăldesce

patria n6stră, am luat-o de la căminul Franţei.
lată ce te rugăm să-i spui în numele nostru, scumpe maestre.
Vorbesce-i pentru noi; ea te va ascultă. Fii apărătorul causei

n6stre, naşul tinerei nostre Libertăţi.
Mai amintesce-i încă Franţei că suntem fiii ei; că ne-am luptat
pentru dînsa pe baricade. Adaugă că ceea-ce am făcut, după pilda
ei am făcut; că timpul calculelor strîmte ale politicei a trecut; că

noi suntem
nostru

de altminteri

vărsat

ar căde

pada ei din

asupra

spre

Rusia,

şi că sângele

«i.

In ceea-ce ne privesce pe noi, discipolii d-tale, ne simţim tari,
pentru că nici o tâmă, nică o preocupare personală nu e în noi. Nu
scim

care

este sorta

reservată

întreprinderii

nâstre. Dar, să scape

patria şi libertatea; restul nu importă. Respublica valeat quocumque
modo, coetera se habeant bene est.
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Numai să fim chemaţi a ved6 pe cei din urmă dintre tovarăşii
noștri întonând imnul de neatârnare, trecând peste ultimele limite
ale deşertului şi suntem gata să murim, ca Moise, în sînul pămîntului făgăduit.
Adio, scumpe maestre, fie ca spiritul d-tale, fie ca spiritul
Franţei să ne însoţâscă !
(3s.). 1. (. Brătianu, C. A. Rosetti.
Secretari ai Guvernului provisoriui al Valahiei.
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Noemvrie.

ROMÂNĂ.

(Articol publicat în fruntea, No. 1 din «Republica Română»,
Paris, Noemvrie
de i. C. Brătianu cîn numele redacţiei»).

1851, şi

semnat

L.

Când un om

singur saii mai mulți împreună, ait semâţa pre-

tenţiune de a se pune în faţa unui Popor, ca demagogii (1) saii
sfătuitorii lui, datoria lor cea mai sfîntă este de a spune îndată şi

deslușit în faţa lumei, care le este credinţa, unde voesc să-l ducă,
pe ec căi şi pentru care sfirşit,
Acâstă datorie, ca redactori ai Republicei Române, ne încercăm
a o împlini întru ceie d'întâiii pagine ale No. 1, pagine, în care
cetitorul pote fi sigur că deşi nedepline, reproduc însă mintea

şi inima nostră în tot adevărul lor şi cu tâtă sinceritatea ce pot
aveă

cei cară, pentru

biruinţa adevărurilor

ce expun aci, sunt gata

să deă vi6ţa lor.
Programul

nostru

se deosibesce

de

al acelora

cari aii drept

țintă a ajunge la cârmă și a dobândi puterea în ori-ce chip şi cu
ori-ce preţ, şi credem că el va dovedi că ţinta n6stră nică mai
aprope nici mai departe nu este o învălmăşsiă, o prefacere de
6re-cari legi al cărora resultat să nu fie mai bun de cât al celor

dîntâii, nici a dobândi o simplă schimbare de Domni sait de
Gmeni; că nu suntem împinși, de niciun interes personal, de nici
o ură şi de nici o ambiţie, ci de mâna Dumnedeului României
(1) Din chiar întrebuinţarea acestui cuvint, se vede că I. Brătianu a avut
în vedere înţelesul nobil al lui. Cfr. Littre: „Demagog..... „în societăţile moderne, acela care face parte din partidul popular în contra aristocrației, și combate în luptele politice prin presă saii prin cuvînt.“ (Nota edit.).
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care

se

arătă

Bucuresci,

la

ca s'o

1848

pe

Câmpul

seoţă din

Libertăţii

întunericul

de la

în care

Blaj

gemeă

şi de Ia,

de

atâţia

timpi
Nu!

Programul

arunce
sunt

nostru

nu

este

ca

al

celora

ce

voesce

să

o pulbere de aur în ochii 6menilor ca să nu-i vadă cum

ci cum

spun

ei că sunt,

ca al acelora

ce

voesce

cu

câte-vă

cuvinte, fără idei şi fără credinţă, învelite într'un abur de poesie
saii de diplomaţie, să îmbete Poporul sai o parte
ne mai sciind ce face să le potă sluji drept trepte

dintrînsul şi
ca să se urce

ei în virful societăţii. El este expunerea în scurt a credinței, a
sufletului sufletului nostru, credinţă întemeiată pe studii şi pe
consciinţă, şi care credem cu deplinătate că va fi şi a României
întregi,

căci ea numai

menită

sie-şi.

Gmeni

Şi

va put

de-aceea,

să o ducă

în loc de-a

politici ai dilei şi dibacă

în

la gloria

ne

şi la fericirea

arătă în ochii unora,

diplomaţie,

făcându-ne

apără-

torii instituţiunilor, credințelor şi ai stării lucrurilor mai mult saii
mai puţin aprope de-a celor de astădi, în loc de-a linguşi vederea
cea scurtă a unora, lenea şi nevoinţa de jertfe mari a altora, cerând

nisce

prefaceri

ce

fiind-că nu sunt mai

se

mult

pot;

dobândi

vătămătâre

mai

decât

cu

lesnire

folositâre,

tocmai

și a ne

deschide asi-fel drumul de a ajunge la popularitate şi la putere,
noi preferarăm mai bine a ne face propovăduitorii adevărurilor celor nouă, fără a av6 altă răsplată decât calomnia, isgonirea şi per-

secuţia chiar pentru
pentru

mâine,

când

astădi, și asigurarea biruinței
pâte

nică că vom

mai

ideilor n6stre

fi.

IN.
Omul nu este al doilea după îngeri, precum închipuirile cele
înflăcărate ale unora voiră să ne facă a crede, nici cel dintâiii dintre
dobitâce, unde îl pune sciinţa cea mărginită şi nedeplină a natu-

raliştilor, nică lumea în miniatură precum plăcu altora a dice. Asemenea, el nu este nici robul lui Dumnedei, nici despotul naturei.
Omul

este

sinteza

generală

a planetei

pe

care

locuesce,

aşă

precum este şi Dumnedeii într'un grad înnalt şi deplin sinteza lumii
nemărginite.

Omul

este

oglinda,

centrul,

sufletul

planetei, în care

se resfrânge natura întrâgă, se vede, şi are consciință de ea însă-şi,
ast-fel precum tâte părțile trupului omului se cunosc şi ait consciință de dînsele în minte numai, al căreia scaun sunt creerii.
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Omul

este puntul

acela în care vin și se mărită tote sunetele na-

Noemvrie bUTEĂ ca să producă armonia ce şi-a propus Creatorul. Omul,
fiind şi el
o creaţiune a lui Dumnedeii, nu p6te fi creator în tâtă
tinderea cu-

vîntului, dar are darul şi puterea dea desăvîrşi, a armoni
să şi a
creeă chiar, (de putem dice ast-fel), întrun ordin de-a doua
mână.
Ast-fel dar omul nu este tiran naturei, precum nici mintea
nu este

tiran

trupului,

ci maiestru,

şeful

orchestrii,

ordonatorul

naturei,

şi într'acest ordin de lucruri, el ţiind în adevărat locul lui Dumned
eii

pe pămînt, putem dice că este singurul dintre tâte creaţiu
nile, ce
pote şi are dreptul ase dice fiul săi cel adevărat, făcut după
chipul

şi asemănarea, lui.
Totă

natura

|
este

supusă la nisce

legi

neclintite

despre

ea nu are cunoscinţă și nu voesce nici pâte a se depărtă.
pămîntul se învîrtesce în jurul s6relui, fără a sci cum şi
ce ; ast-fel plantele cresc, înfloresc şi rodesc, fără a sci
ast-fel și dobitâcele tote vieţuesc, se înmulţesc, se hrănesc,

care

Ast-fel
pentru
ce fac;
iubesc

aii chiar şi facultatea de o acţiune personală, dar sunt
supuse orbesce legii, ce este pusă întrînsele, şi care se numesce
instinct,

fără a dori, a voi şi a put6 face alt-fel.

Omul numai are o parte într'însul prin care se
osebesce cu
totul de natura întrâgă ; el numai are cunoscință de tot
ce-l împrejură şi de el însuşi, de puterea și facultăţile sale, și lui
numai

ca să trăiască în totă tinderea
trebue

drept

scenă

natura

naturei

sale Şi să se desvâlte, îi

întrâgă.

Omul este în adevăr şi el însuşi creat conform unor legi tot
atât de tară şi rigurâse ca şi ale naturei întregi, de cari, ori
de

câte ori se depărtăză, suferă, nu se pâte desvoltă şi
nu-şi pote
împlini misiunea prescrisă lui; dar el numai nu este supus
lor orbesce și fără voia lui; el numai are facultatea a descope
ri singur

şi a înţelege acele legi şi raporturi ce există, şi cunoscându-l
e sublimitatea, eficacitatea și folosui, să se contorme lor liber
şi de
bună voie. ca la oră-ce adevăr.
Ac6stă libertate și nesciinţă primitivă a omului, a făcut omenirea să trâcă prin mii de calamităţă şi suferințe. Dumnedeii
ar fi
putut negreșşit să ne scape de tâte aceste ticăloşii prin
care nesciința şi libertatea ne sili să trecem, arătându-ne din început
tâte

acele

legi şi supuindu-ne

lor ast-fel încât

să nu ne putem

depărtă

de dinsele; dar atunci omul lipsit de libertate şi de puterea
d'a
"naintă prin singura sa inteligenţă. și a se desăvîrşi el însuşi
ope-

1
raţii ce până

la 6re

care

punt

sunt

o creaţiune,

la ce i-ar fi mai

slujit inteligenţa? Ne mai având nici un cuvînt de-a fi, ar fi fost
lipsit de dînsa, saii chiar având-o, fără lucrare ea ar fi pierit, s'ar
fi ascuns, ar fi rămas în stare latentă, cum dic chimicii, şi ast-fel
omul cădut în rîndul dobitâcelor n'ar fi mai fost după chipul şi
asemănarea lui Dumnedeii; ne mai având nici o cădere comună
cu dînsul n'ar fi mai fost fiul ci robul lui, şi pămîntul lipsit de
omul întreg, aşă precum este astădi, ar fi fost un trup fără suflet.

A căută dar, a descoperi, a înţelege şi a se conformă legilor
naturale este îndeletnicirea cea mai sublimă şi lucrarea cea mai
sfintă a omului, nu numai fiind-că printrînsa se simte liber şi
creator, ci mai cu osebire fiind-că de acolea de unde unele sunt
numai o simplă abstracţiune şi o virtualitate, el le reduce în stare
concretă, în stare de realitate.
Invăţaţii cei vechi diceaii că Dumnedeii ieă sufletul omului ce
cade în robie, şi mulţi rîseră de acâstă idee ce conţine un adevăr.
Dar, nu-i ieă în adevăr sufletul, însă robia lipsindu-l de libertate şi
de

mijlâcele

de

a se desăvîrşi,

vădurăm

că i se tîmpesce

mintea,

cade în rîndul dobitâcelor, i se modifică sufletul chiar, şi nu mai
Ast-fel dar acum prin cercetare, prin sciinţă şi cu drept cuvînt putem numi pe stăpînitorii, cari mărginesc cât de puţin pe
om în libertatea şi mijlcele de a se perfecţionă, 6meni sacrilegi,
vrăjmaşi ai omenirii, ai naturii întregi şi însuşi ai lui Dumnedeii,
fiind-că în numele Lui, ardicând libertatea omului smintesc lumea
întregă de a înaintă spre destinările ei, şi pe Dumnedei în scopul ce Şi-a propus când a creat pe om.

O Libertate sfîntă! 'Tu, prin care omul se simte creator şi semenul

lui Dumnedeii,

fiind-că

eşti o cădere

comună

la amândoi;

Tu, care faci t6tă fericirea, moralitatea şi sublimitatea omului; Tu,
îngerul protector al tuturor Gmenilor şi Poporelor ce voesc
apropie de modelul sublim şi să mârgă pe calea Domnului,

acum înainte sufletul sufletului României,
va conduce la glorie şi la fericire!

şi stâua lumin6să

să se
fii de

ce o

III
Omul dar este o fiiinţă perfectiblă, fără sfîrşit, de bună voe-i
prin singura-i putere şi libera-i voinţă (1). Misiunea lui pe pămînt
AȘBLOTEG

(1) Libre arbitre.

Cîhro-ră

Brătianu,

LN;
N

E; SITA-Ă

Ă
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este a-şi desvoltă facultăţile morale,

intelectuale

şi fisice;

a se

apropiă din ce în ce mai mult de modelul înalt, de Creatorul
săi, spre a fi mai cu deplinătate sinteza planetei pămîntesci, și a

face ca ordinul moral să mârgă, în suirea sa treptelnică a desăvîrşirii, de-o potrivă cu suirea ordinului fisic. Domeniul omului dar,
se întinde peste tot ce pote fi materie de gândit, de simţit şi de-o
întrebuințare materială, fără a pute fi mărginit decât de dreptul,
deopotrivă cu

al săi,

al semenilor

săi. Însă

cum

omul

ca să tră-

iască din viţa intelectuală şi morală, trebue mai întâiii să trăiască
de visţa fisică, materială, de aceea Dumnedeii a pus Ia disposiţiunea
fie-căruia, fără osebire de persână (căci
a făcut pe toţi Omenii deo-

potrivă), bogăţiile firesci ale pămîntului.

iserăm că toţi sunt deopotrivă fiind-că toţi aii aceleaşi trebuinţe, aceleaşi căderi şi misii echivalente, deși felurite şi neasemănate, şi prin urmare
la moştenirea obștâscă,

afirmăm că toţi aii drepturi deopotrivă
ce o găsim răspândită pe pămînt cu îm-

belşugare.
Dintwaceste avuturi obştesci, unele se schimbă în proprietate
personală, după ce omul le făptuesce ca să fie proprii întrebuin-

țării sale, după
tatea

ce le pecetluesce cu munca

sa, și stai

în acâstă

vedile de sudorea

categorie

pe

sa şi le dă personali-

cât ele

mai

păstrză

do-

omului şi razele inteligenţei lui.
IV

Este în natura

omului să trăiască în unire Și tovărăşie strânsă.

cu semenii săi, şi se simte împins la scâstă viţă comună, nu numai
de trebuinţele
materiale.

sale

morale

Centrul comun
omogen,

și intelectuale, ci şi de înlesnirea vieţii
'

de vieţuire când este compus

ale cărui raporturi

sunt

determinate

forme unor principii, şi înfăţişâză o unitate, un
vi6ţă,

atunci se numesce o societate,
Societatea dar este un centru neapărat

buna ei organisaţiune
a omenirii întregi.
Societatea ca un
cari după noi sunt:

Individul, familia,

depinde
ordin

un element

nisce legi con-

ce organic şi cu

pentru

om,

desvoltarea şi fericirea

natural,

națiunea

de

prin

sa

are

elementele

şi de

la

omului

şi

sale

proprii,

patria, seminţia şi omenirea.
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Sunt

naturale

şi sunt

saii mai puţin, ori unde
până

la 6re-care

grad,

singurele,

fiind-că le găsim,

mai

mult
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este o societate de 6meni, ba încă unele, xoemvrie.
le găsim

chiar între

dobit6ce.

Am dis că sunt singurele naturale fiind-că în ori-ce societate
sa întrodus o altă clasificaţiune şi a predomnit, precum nobleţa,
teocraţia, etc., etc., acea societate a fost o monstruositate şi nu a
putut produce decât neprăsnicii.
În societatea aceia însă unde

temelia principală a fost o parte

mai mică sai mai mare din aceste elemente, acolo omenirea s'a
manifestat, mai mult saii mai puţin, în frumuseţea ei. Ast-fel libertatea individului făcu nemurirea Atenienilor (1) şi a Republicilor italiene ; familia şi libertatea pe a Romanilor; unitatea națională și un instinct de solidaritate cu cele-lalte popâre pe a Francezilor. Ce minuni putem dar aşteptă dela acea societate ale căreia
baze ar fi împreună : libertatea individului, legătura şi moralitatea
familiei, unitatea naţională, legătura intimă cu naţiunile de aceiaşi
seminţie, şi solidaritatea cu tote Poprele, adecă unitatea omenirei!

V.
Arătarăm

care este natura omului, misiunea sa pe pămînt, drep-

turile sale în genere, şi în particular drepturile sale pentru
materială,

centrul

principal

visța

în care pote trăi şi se desvoltă; adecă

societatea şi elementele din cari trebue să se compue societatea.
Vădurăm încă că societatea, ca să merite în adevăr acest nume,
nu este de ajuns să fie compusă din elementele sale naturale, ci
mai

trebue

să fie organisată

conform

unor

principii,

şi

să

aibă

nisce legi cari să reguleze raporturile din tote dilele ale cetăţenilor între dînşii, ale fie-căruia cu societatea întrâgă, şi ale societăţii
întregi cu fie-care cetăţean.
Principiile şi legiuirile ce cârmuiră până astădi osebitele societăţi, deşi din ce în ce se pertecţionară, apropiindu-se de legile
naturale şi de principiile moralei eterne, sunt însă departe încă de
dînsele, şi tâte se depărtâză mai mult saii mai puţin de libertate,
(1) Atenienii aveai în adevăr robi; robii însă erati o sumă de 6meni
şi deși robia, chiar ast-fel precum eră la diînșii, este un viţiă și prin
aduce vătămare societăţii, dar poporul propriii atenian nefiind împărţit
înfăţişă o unitate deplină subt instituţiunile cele mai liberale la care
tatea a putut ajunge.

străini ;
urmare
în clase,
antichi-

-
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dreptate, solidaritate şi frăţie, cele patru principii cară sunt criteriumul tuturor legislaţiunilor, fiind-că rezumă natura omului, conform
cu morala eternă. Generaţiile trecute făcură mult întracâsta, noi
avem a face şi mai mult; dar ceea ce făcii trecutul şi ceea ce este
în lucrare

de a se face în present,

ce ai a face generaţiunile
tere,

este puţin,

forte puţin

cu ceea

viitore.

Legislaţiunile sunt de trei feluri: arbitrariă sati impuse prin puconvenţionale saii primite prin învoirea tuturor mădularelor

societăţii, şi naturale, adecă acelea ce mintea omului le primesce
şi se conformă lor de bună voe, cu plăcere şi folos ca la ori-ce
adevăr.

Când o societate este supusă celor dintâi, are nu numai dreptul, ci datoria chiar să le lepede, să scuture şi să sfărâme jugul
lor, ca un ce monstruos, nelegiuit Şi contrariii naturei omului, care
- v&durăm că este de a fi liber, și a nu suferi nici o impunere cu

sila, nică chiar voinţa lui Dumnedeii.
Când

este

cârmuită

de cele

deal

doilea,

atunci

societatea

a-

ceea este liberă şi suverană; fie-care mădular este liber şi are
partea lui de suveranitate, şi toţi impreună sunt ca nisce asociaţi,
ca nisce contractanți cu drepturi şi datorii de o potrivă. Dacă
unul măcar din cetăţenii vârstnici ar fi împedicat saiă oprit în
exercitarea

suveranităţii

sale, în tdlă tinderea ei, atunci societatea

aceea cade în rîndul celei dintâi, fiind-că din punctul de vedere

al dreptăţii numărul
o mie

pe unul,

nu face nimic ; unul va năpăstui o mie, saii

fapta

de societate va fi când
lisaţiune,

de progres,

este tot aceea, o năpăstuire.

omenirea o veni în puntul
unde

tote

perite şi principiile de morală
venţional,

modelul

capriţios

Și

raporturile

Al

treilea

mod

acela

de civi-

şi legile vor

fi desco-

desfăcute de tot ce aii astădi con-

arbitrării.

Acest

desăvîrşirii spre care tindem

mod

de

societate

este

neîncetat şi de care din di

în qi ne apropiem mai mult, fără a put însă să ajungem
nică
odată cu deplinătate, fiind-că numai lui Dumnedeii îi
este dat de a

fi desăvirşit cu totul.

VI.

Ast-fel dar, voim

ca Românul

să se restabileze în înşişi ochii

săi ca om, şi să se întroneze întru tote dreptu
rile sale ca să potă
trăi după legile naturei sale desvoltându-se,
perfecţionându-se şi

21

împlinindu- -Și misia sa în societate,

cu t6tă

gloria, și virtutea de

este capabil.
Voim să aibă o patrie independentă şi liberă; o patrie cu
dece miline de Români, cari să aibă toţi aceleaşi drepturi şi aceleaşi datorii; o parte întregă şi de-o potrivă la suveranitatea
națională; o familie de vor merit-o prin iubirea şi moralitatea lor;
care

o proprietate de vor voi să muncâscă. Voim ca fie-care să fie
stăpîn pe rodele muncii sale, fără a put să-i iea un paiii măcar

trîntorii

omenirii.

Voim

ca România

să trăiască în trăţie

cu tâte naţiunile de aceeași seminţie

strînsă,

cu dînsa, adecă eu Italia, cu

Francia, cu Spania şi cu Portugalia, ea ast-fel seminţia latină, ce
înfățiş6ză mai mult decât cele-lalte civilisaţiunea modernă, fiind
întru întregimea ei, să-şi potă împlini cu deplinătate misia în omenire. Voim ca România să fie în solidaritate cu cele-lalte Popsre

ce vor tinde cel puţin spre dreptate, solidaritate şi frăţie.
lată în scurt ce voim şi ce credem pentru România. Cât
pentru mijl6ce, nu voim altele decât acelea, ce ne-a dat Dumnedeii

ca să ne

putem

mântui

ori de

câte ori vom voi cu deplină-

tate, şi cari sunt: mintea, înima şi braţele nostre. Căci cât pentru noi o spunem îndată fără sfislă, că voim să vedem pe fie-ce
Român în parte și pe toţi împreună hotăriţă, cu tâtă credința şi
întrezimea românâscă, a fi eroi sai martiri ; a fi saii o naţiune română, liberă şi neatirnată, sait ț6ra t6tă să nu mai fie decât un
mormânt, siguri fiind că neamul omenesc venind să îngenunche
la sfîntul lor mormânt, poporul român în gropă chiar va fi poporul
mântuirii.

Voi toţi câţi
muncitorului,

gele

rudelor!

vă

hrăniţi

în întunericul

de astădi cu sudorea

cu suspinul văduvei Şi al orfanului, ca, strigoii cu sân-

Voi,

căută, dar nică a
niaţi cât veţi voi
cele fără credinţă,
o simplă utopie!
vostre trec peste

suilete

râbe ce nu

înțelege adevărul,
programul nostru,
fără şir şi logică,
Calomniaţi, dicem,
noi cum trece fără

mai puteți nu a voi şi a

frumosul şi sublimul, calomşi diceţi în cuvintele vâstre
că este exaltat, nepolitic şi
cât veţi voi căci calomniile
a ne atinge suflarea cea ciu-

msă a tiraniei. Dar nu diceţi un cuvînt măcar de îndoială de
credința şi puterea României, căci 18 secoli de lupte şi vitejie vă
sdrumică sufletele chiar și pentru eternitate. E pote 6re vre-unul
din voi să ne dob6re argumentele, arătându-ne un singur Popor,
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fie cât de mic, care a voit cu deplinătate şi a hotărît
pieri saii a trăi liber, şi nu a isbutit?
Ovreii

cei vechi,

cari se luptară

împotriva

în unire a

elementelor

şi

a

mai multor naţiuni puternice, şi isbutiră dintrun număr de robi să
formeze naţia cea mai vigurâsă a lumii?
Grecii, când luptară contra tuturor puterilor Asiei concentrate
în mâna lui Artaxerxe?
Romanii, când t6tă stăpânirea lor nu se întindeă mai mult
decât

câte-vă

leghe

de Roma?

Românii noştri, cari luptară atâţia secoli și biruiră cu Ştefan,
cu Mircea,

cu Țepeș

şi Mihaiii,

deşi împărţiţă

rivale şi atacați pe rînd şi de odată de
Turci,

la al cărora

nume

pe

atunci

în mai

Unguri,

se înfioră

de

Europa

multe

părți

Polonă şi de
întrâgă?

Poporul sviţer, care se compune de o mână de 6meni, şi numai printwo voinţă eroică se luptă de atâtea ori cu Austria când
eră în totă puterea ei, şi isbuti a fi astădi Poporul cel mai liber al
Europei ? Sai 6re Cireazienii cari, singuri, sunt 25 de ani de când
împing

neîncetat

tote

puterile

Rusiei

fără

a desperă

şi fără

a os-

teni un minut măcar?
A! diserăm că trebue să combatem chiar de n'am av6 altă
isbândă decât a face din România mormîntul cel sfint al libertă„ fiind-că scim că deşi sunt unii cari nu cunosc în t6tă întregimea ei puterea României, nu este însă nică un Român carele
var

preferă

mai bine

s6rta

pompierului

rănit

în spitalul

din

Bu-

curesci, la al căruia eroism se închinaii Paşii turcesci ce îl cunoscuseră cu paguba lor, de cât sârta nostră, cari avurăm ondrea a
fi în capul naţiunii, şi din diplomaţie în diplomaţie, cădurăm pe
gimiile turcescă de rîdere a pasnicilor chiar. Dar mulţumită cerului,
națiunea română este atât de puternică în cât navem s'alerem

între biruinţă şi pieire, ci între o voinţă eroică care ne va da îndată
o patrie mare şi liberă, și între o trândăvie şi diplomaţie anti-română subt care ascundem nesciinţa şi micşorarea sufletului nostru,
şi care ne va ţine în sclavie, precum ne ţinu de când uitarăm legea

nâstră

cea

democratică

şi voirăm

să

ne apărăm patria

cu

di-

plomaţia străină iar nu cu credinţa şi cu sabia străbunilor noștri.
Tineri Români! voi cară prin inima vâstră cea jună sunteţi
în stare a înţelege puterea Poporului român, şi prin instrucţiunea

vostră sunteţi meniţi a luă iniţiativa şi a fi avantgarda biruinţelor sale; spuneți și dovediţă voi cu cuvinte de foc şi vii de amor
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celora ce se mai

îndoesc

voiască a se mântui
prin

Austriaci,

încă,

că dacă în 48 Românii,

loc

pe rînd şi în parte, unii prin Turcă

în loc de

a trimite

la junghiere

de compatrioți, şi a preface în cenuşe
mîntuirea

în

Împăratului

Austriei,

trei

şi

patru-deci

sute

de sate

în loc de a-şi perde

să

alţii
de mii

pentru

timpul

în di-

plomaţii și a strigă în 'Ț6ra-Muntenâscă „Trăiască Sultanul“, şi
și în Transilvania „Trăiască Impăratul“, ca să ajungă în sfîrşit de
rîderea

celor pentru

al cărora

st6e

uitaseră

stindarul

republicei

române una şi nedespărţită, de se sculaii toţi din tâte unghiurile
României, într'o singură di, şi diceaii dece milione de glasuri de
odată „uniţi şi liberi saii morţi“ n'ar fi mai fost nică o Putere ce
ar fi cutezat

nu

să-i atace,

dar

nică să le tăgăduiască chiar drep-

tul lor cel sfint!
Spuneţi voi şi dovediţi cum tâte Poporele în admiraţiune de
priveliștea cea sublimă a unirei şi amorului libertăţii, ar fi cântat
tote întrun glas gloria şi isbânda n6stră! Spuneţi voi şi dovediţă
cum

Ungurii

nu

numai n'ar fi cutezat să ridice pretenţiuni absurde

și anti-democratice
Ungaria,

asupra Românilor

ci ei singuri

ar fi cerut

să

din

Transilvania,

le tindem

o

mână

Banat
de

şi

frate

și aliat. Spuneţi voi şi dovediţi cum Turcii sar fi grăbit să se
un6scă cu noi, şi ar fi fost atunci o putere, ca să scape şi ei din
ghiarele

ursului

de la Nord;

cum

Polonii

ar fi fost în

picidre

la

glasul nostru, şi cu dînşii toţi Slavii după Dunăre, şi cum toţi
aceia ce sunt gata a se jertfi pentru libertate şi dreptate, ar fi
alergat de pretutindeni în tabăra nostră. Spuneţi în sfîrşit voi, şi do-

vediţi cu cuvinte de foc şi vii de amor cum Rusia ar fi înțelenit
la hotase, saii dacă orbită de păcate ar fi făcut un pas înainte,
cum

Europa

t6tă electrizată de eroismul nostru ar fi alergat să
şi ea în hora libertăţii, cum Românii atunci c'o singură săl-

intre

tare ar fi luat rangul cel dintâi în societatea Popdrelor, şi cum
fruntea României, încununată de glorie, ar fi luminat ca a lui lisus,
când eși a treia di din mormîntul în care tiranii îl eredeaii închis

pentru

eternitate!

Şi atunci

împlinind un apostolat, un sacer-

doţiu adevărat, inimele vâstre se vor sfinţi şi mai mult, şi veţi vedg
şi mai

bine

că Poporul român

n'a perdut nimic din vechea lui pu-

tere, ci este încă și mai mare și mai temeinică acum.
Sculaţi-vă

dar, juni

Români!

Scuturaţi

după voi pulbera

cutului prin sacrificiile de tâte gilele şi dejtot minutul,
municaţiunea

directă

şi necontenită

cu

tre-

prin co-

Poporul, prin studiul Isto-
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riei tuturor naţiunilor și a Românilor în parte, a filosofiei şi a
legiuirilor celor nouă, căci cu mâna pe inima nâstră de fraţi şi Români vă dicem că ast-fel şi numai ast-fel veţi pute fi demagogii,
apostolii şi conducătorii poporului român, şi veţi av6 gloria şi

fericirea de afi

No.

cei dintâi Români

liberi

în anul Mântuirii.

4. —ROMÂNIA.

4.

1851.

Noemvrie.

(Articol publicat în „Republica

Română“,

No.

1 din

Noemvrie

1851. Paris.)

IL.

Când

Popsrele

Europei

sunt

generale, prin care toţi împreună

pâte

chiar

în

ajunul

r&sculării

şi fie-care în parte să-și urmeze

desvoltarea, crescerea, sborul abiă început şi întrerupt îndată în
48, cred că fie-care, dintre cei ce contribuiră la acea răsculare şi
împing din noii la mişcare Poporul din care fac parte, este dator

să se explice, ori-cât de slab îi va fi glasul şi ori-cât de mică înrîurirea.
Sciit bine că o naţiune, ca şi un om, când este pe drumul adevărului, mai curând saii maj târdiii, mai greii sai mai uşor, chiar
ne având cunosciinţă de calea ce urmză, va ajunge la un sfirşit

fericit şi glorios. Sciă bine că dacă

năvălirile

Tătarilor,

stolurile

lanicerilor, legiunile Polonilor, escadrânele Ungurilor,
trădările
Austriei, veninul Fanarioţilor, mișeliile ciocoilor, intrigele, cursele şi
amăgirile Muscalilor nu putură opri nici abate cu totul România din
calea ce i-a însemnat Provedinţa, de la începutul ci, cu atât mai
puţin nemerniciile unora, dintre cei cari se aflară la cârmă în 48,
fără să aibă cea mai mică idee nici de puterea ei, nici de căile ce
a străbătut până acuma, nici de misiunea ce i-a dat Provedinţa
atât în timpul revoluţiunilor cât şi în urmă, nu vor put în viitor stăvili saii împedică puterea, dorinţele şi restriştea cea bună
şi mare a Poporului român. Dar sciă asemenea că naţiunii ca
şi
omului, carele are deplina cunoscință și consciinţă de misiunea,
de
puterea sa, și de starea lucrurilor la care este chemat a lua
parte,
şi merge înainte cu credință, și într'o deplină lumină, puterile-i
cresc, mijlâcele de biruinţă se înmulţesc şi resultatele
sunt cu
mult mai sigure şi mai strălucite. De aceea eii, pe care natura
şi

25
îndeletnicirile

precedente mă

osândesc

a nu luă condeiul

în mână,

mă socotesc silit, dator astăqi a jertfi ori-ce iubire de
expune în puţine cuvinte, care este după credința mea,
general al revoluţiuniă începute în 48, şi în parte şi mai
este România, şi care este misiunea ei în faza cea nouă în

sineşi şi a
caracterul
pe larg ce
care intră

omenirea prin acestă revoluţiune europeană, ce merge neîncetat
o putere crescândă şi nebiruită.

cu

IL.
In t6tă istoria n6mului omenesc nu găsesc o reformă saii o revoluţiune care să se pâtă asemănă cu aceea ce se face astădi subt
ochi noştri, şi la începutul căreia abiă suntem, atât prin înălţimea
Şi generalitatea, ideilor, în numele cărora se face, cât şi prin mulțimea, Poporelor ce a pus în mişcare încă din diua cea dîntâiii.
In epocele trecute, reformele, revoluţiunile societăţilor se făceaii îutr'un cerc de idei cu totul restrâns. Ele nu priveaii decât,
o clasă de 6meni, o cetate sai cel mult o singură naţiune, și promotorii acelor idei saii revoluţiuni eraii nisce privilegiați, un individ, o castă de 6meni, arare-ori o naţiune, cărora împrejurările le
ajutase a luă o educaţiune şi o învăţătură destulă de a-i pune în
stare a fi legislatorii unei cetăţi sai ai unei naţiuni. Cu cât ne
afundăm mai mult în vechime cu atât cercul se restrînge ; cu cât
ne depărtăm de legănul neamului omenesc, deşi încă nu iea parte
tot Poporul la destinările omenirii, cel puţin reformele se fac în
numele şi cu primirea multora.
Ast-fel, ca să daii pilde cunoscute de toţi, Moisi, fără a-şi con-

sultă națiunea îi impuse
Greci,

și Numa

o lege

nouă;

la Romani, pe când,

peste

ast- fel, Minos, Codrus
câţi-vă

la

secoli, Licurg şi

Solon, deşi fură singuri urzitoriă legilor lor, le făcură însă însărcinați fiind de concetăţenii lor cari le primiră având deplină consciință de ceea ce făceau. Mai în urmă vedem mai t6tă Grecia
cârmuindu-se

fără

epitropi,

şi legile făcându-se

pe

piaţa publică

de către toţi cetăţenii.
Scim că omul este liber şi cu facultăţile de a se recrea
suși,

(de putem

dice ast-fel);

adecă că la început,

nu

el în-

există, în cea

mai mare parte, decât în virtualitate (1), şi numai prin aplicarea
(1) Ce este numai în putere dar nemanitestată încă.
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facultăţilor sale ajunge a se desvoltă şi a se completă formându-și un mijloc material, moral Şi intelectual, propriii existenţe
i
sale și unei perfectibilităță mai mari şi necontenite.
Descoperirea mijlâcelor, regulelor, şi metodelor, ce trebue să
pună omul în lucrare şi cărora trebue să se conforme
ca să pâtă
trăi, se desvoltă şi fi fericit, se numesce sciință,

Omul
ința
mai
mai
este
maşă

dar, silit a descoperi, a creă el însuși pe tâtă diua sci-

fără de care nu pâte trăi, omenirea, ca şi individul, cu cât
tînără, mai aprâpe de l6gănul săi, cu atât cunoscinţele-i
restrînse, şi viţa mai grea şi mai spin6să, fiind-că natura,
un isvor nestîrşit de fericiri pentru om, se arată însă
şi rebelă celui fără sciinţă. In acâstă stare de lucruri,

porul,

tuncă

partea

cea

a se ocupă

mai

mare

neîncetat

şi

și cu

mai

sănătâsă

totul

numai

a societăţii,

de

este
sunt
deşi
vrăjPo-

silit

agonisirea

a-

vieţii

materiale, rămâneă un număr forte mic de 6meni, cari, hrăniţi prin
munca, celor-lalţi, sub titlul de învăţaţi, de conducători, de sfătui-

toră, de îngrijitori ai binelui general, aveaii timpul liber a trăi
de viţa intelectuală, a studiă, a cercetă, a se ocupă de sciinţe.
Acâstă îndeletnicire, dând un fel de legalitate posiţiunii lor excepționale, iată societatea împărţită în două clase: în privilegiați, stăpâni, semi-dei chiar, şi în Popor, cufundat în întuneric, privit şi
tratat mai tot-deauna ca robi, ca un simplu instrument de lucru.
Cu cât, însă ne depărtăm de l6gănul societăţii cu atât sciinţa înaintând, şi prin urmare înlesnind mijlocele de vieţuire, din ce în ce
se măresce cercul privilegiaţilor; şi când înaintarea industriei şi
a agriculturii face ca fie-căruia muncitor să-i mai r&mâe puţin
timp liber, pe care să 1 pâtă întrebuinţă întralt-fel decât pentru trebuințele materiale, luminele încet, încet pătrund în clasele cele
desmoştenite până aci, şi ast-fel din ce în ce mai mult, Poporul, do-

bândind consciinţa şi cunoscinţa de drepturile sale, şi simțindu-se
în stare a-şi căută singur de interesele sale, mult mai bine decât cei ce-și făcuseră interese contrarii folosului public desfiinţă
clasele

privilegiate,

şi societatea

ni se arătă în tâtă unitatea ei.

Istoria fie-căreia naţiuni ce a trăit o vi6ţă completă, a fie-căreia civilisaţiuni şi a omenirii în genere, este supusă teoriei ce
însemnarăm aci. Tot acâstă lucrare şi desvoltare se face şi în
sînul societăţii moderne, numită societatea creştină, şi care se com-

pune

din

dărîmăturile

societăţii

romane

şi din

hârdele

barba-
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rilor ce în timp de mai mulţi secoli năvăliră în Occident din Nordul Europei şi al Asiei.
În începutul ei, acestă societate, înfăşurată întrun văl de întunerec, păreă menită a perpetuă barbarismul ; însă progresul, carele este legea naturii omenesci, străpunse t6te lespedile cu cari
voiră să-l năbușâscă, şi începu a înodă firele ce se rupseseră şi o
despărţiai de lumea cea veche.
Sciinţa adunată de t6te civilisaţiunile precedente, care se află
închisă prin mânăstiri, în instituţiunile municipale ale unor Popâre din Miaqă-di a Europei şi în Curțile îmbătrînitului Imperiii
bizantin, fi sc6să iar la lumină, civilisă Europa şi 0 aduse în stare
de-a împinge sciinţa, cu o vigore ce are de putere mişcătore, tot capitalul sciinţelor civilisațiunilor precedente, necunoscute până aci,
şi ale cărora resultate strălucite astădi încă de-abiă unii din
noi le

zăresc,

Am dis_că tot; prin fazele ce treceaii societăţile şi civilisaţiunile antice, a trecut cu paşi mult mai mari, şi merge neîncetat
totă societatea modernă ; şi pote ved6 ori-cine că cu cât sciința
făcii un pas mai mult, cu cât înlesnirile de vieţuire, de comuni-

caţiune, de metâde şi de propagare crescură, cu atât un număr
mai mare de Gmeni intrară, năvăliră în clasa Gmenilor liberi.
Spre

pildă:

În secolul al VIII, vedem

pe Carol cel Mare

stând pe tronul

săi ca un alt Jupiter, şi dând legi Europei întregi fără ca vreunul se gândâscă măcar că dreptul lui ar put fi tăgăduit. Din
progres în progres, în secolul XVII, vedem nu numai o simplă
tăgăduire ci chiar capul Regelui Carol 1 cădând pe eșafod, în diua
când voi să ieă în serios titlul săit de Rege deplin stăpânitor al En-

gliterei. Un secol încă şi pe nepotul Sfintului Ludovic, şi al lui Ludovic-cel-Mare care diceă,: „eii sunt statul“, pe Ludovic al XVI, Rege

al Franţei, carele nu voiă să domnâscă ca părinţii sti, ci numai
să pue în cumpănă măria lui cu a Poporului, şi interesele dinastiei
sale cu ale naţiunii, ce până aci se socotiă proprietatea sa, îl ve-

dem de odată detronat, închis -ca un făcător de rele şi omorît ca,
un călcător de cele sfinte. Câţi-vă ani mai în urmă, când Napoleon, eroul democraţiei, cred că-i este ertat să fie un tiran, îl
vedem, de pe tronul cel puternic al lui Carol cel Mare, ce dic!
de pe tronul lumei întregi, pierind pe stânca sfintei Elene. Ast-fel

de la 1789 şi până acum, omenirea

mergând înainte cu iuţâla va-
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porului, apoi cu iuțela drumului de fer, şi în sfîrşit, cu repediciunea telegrafului electric, în 60 de ani civilisaţiunea, sciinţa pătrunse atât prin tâte unghiurile, în cât la 48, numai în Europa
mai mult de două sute de miliâne de 6meni, simțindu-se vârstnici,
se sculară și arătară că nu mai voesce epitropi, patroni şi stăpâni,
Şi că în viitor, liberi de ori-ce domnie, voesc să se cârmuiască

„singuri“

rințele,

după legile ce şi le vor face „ei înşişi“, potrivit cu do-

cu

desvoltarea

spiritului

omenese

şi cu

misiunea

ginte şi fie-cărei naţiuni.

fie-cărei

Dar consciinţa, ce aveaii Poporele de drepturile lor, nu eră de
ajuns încă pentru isbânda cea deplină. Guvernul democratic, mai
mult decât ori-care altul, este o sciinţă ; şi deşi principiile generale ale democraţiei eraii cunoscute, sistemul însă întreg, după
care societatea, cea nouă trebue să fie organisată, nu eră încă destul

de formulat,

nu ieşise din regiunile învățaţilor. Apoi teoria lipsită

de practică, pâte re conduce o întreprindere atât de mare?
Poporele, conduse până aci ca nisce instrumente, luând în u-

nele locuri o parte forte mică şi în altele mai nici-de cum

la câr-

muirea trebilor, nu cunosceaii vița politică, şi de aceea, când la
48 se puseră la cârma Guvernelor respective, fură îndată înşelate şi
subjugate de vechii lor asupritori, dibacă Și încercați în diplomaţie.
Ac6stă subjugare ajunse astădi la culmea ei. În aceşti trei ani
de robie și suferinţe fără margini şi fără pilde, fie-care om ca şi
fie-care Popor, fu silit, îmboldit a studiă mai cu dinadinsul tâte
cestiunile vitale ale societăţii viitore. Prin lupta ce avură cu stăpânitorii și complicii lor, dobândiră o experienţă ce ani mulţi de
pace nu le-ar fi putut-o da, şi acum gata în idei, gata în mijlâcele
de a le realisă, unite în frăţie şi solidaritare, tote Popdrele aştâptă

numai minutul priincios ca să se scâle împreună,

să dărame

pen-

tru tot-deauna tot ce există prin şi pentru nedreptate, şi să arunce
temeliile societăţii celei nouă.

NI.

Sunt mai mult de 18 secole de când Republica Romană coruptă de bogăţiile lumei întregi ce o inundaiă, și rănită de lup-

tele-i neîncetate între Popor şi Patrică, adecă între democraţie
şi
aristocrație, cădi jertfă sub jugul unui om. La început triumful
lui Cesar şi al multor urmaşi ai săi, precum în timpul nostru
al

29
lui Napoleon, pări a fi triumful Poporului, fiiind-că
eră strivită. Dar Napoleon veniă după o Republică

numai

vre-o câţi-va ani şi de aceea

credi

aristocrația
ce dăinuise

No.
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că ar put6 să arunce

masca forte curând pe când Cesar şi urmaşii lui se socotiră siliți a
menajă tradiţiunile de mai mulţi secoli şi se desmăscuiră mai încet
şi mai treptat, ast-tel încât Poporul vădi amăgirea-i forte târqii, şi
atunci numai când perduse tote mijlâcele de seculare.
Trebuie însă să băgăm de s6emă că deşi Roma cu timpul
pierdu spiritul libertăţii şi cetăţenii începură a se aplecă sub jugul
împăraţilor, câmpeniile latine r&maseră tot republicane, fiind-că

cu cât moravurile,
masa

Poporului,

obiceiurile,

credinţele

cu atât în urmă

pătrund

se păstrâză

După aceste preliminarii putem
cum S'a colonisat Dacia.

mai

să cercetăm

mai anevoe în
mult

timp.

mai cu înlesnire

Colonia romană din Dacia, este invederat că nu se pote asem&nă cu coloniile Republicelor grece, ce se făceaii din pricina
unei pletore (belşug) de visţă, precum se întîmplă în tâte democraţiile când, ajungând în culmea desvoltării lor, trimit prisosul
poporațiunilor să fondeze în altă parte o patrie după modelul patriei mume, fiind-că atunci Imperiul pe povirnişul decăderii nu
numai nu aveă o pletoră de poporaţiune, ci legiunele-i chiar se recrutaii afară din Italia.
Ea nu se pâte asemănă nici cu coloniile întreprinse de nisce

şefi,

doritori

de fol6se

şi

sprijinită de 6menii

aceia cari, voind

cu ori-ce preţ să-şi facă o posițiune ce n'o pot găsi în ocolul
cel mic al ţării lor, se pun subt stindardele unor asemenea
şefi,
Şi se-aruncă după dînșii în valurile întîmplărilor. Toţi scii
că în
timpul când s'a colonizat Dacia, Statul şi societatea romană
erai,
precum am dis, în deplină scădere. Societatea oficială se compuneă
de mai multe trepte de robi, şi despotismul rezemat pe corupţiun
e
începuse să pustieze câmpiile Italiei. Intr'o ast-fel de Stare de
lu-

crură, doritorii de

averi

cu ori-ce preţ nu aveati decât să lingu-

şescă pe Imperatorii şi pe curtezanii lor, cari stăpâniai lumea
întregă, ca să-şi împlinâscă dorinţele cu prisos. Apoi cine nu scie
că doritorii de averi cu ori-ce preţ, mai ales acei ai unei societăţi
corupte, nu pot aveă nică inima, nică puterea de a înfruntă
şi a
birui t6te primejdiile ce trebue să fi întimpinat colonia romană
în
Dacia. Este asemenea învederat că o colonie oficială, vre-o câte-vă

legiuni strămutate de Traian în

Dacia și cari eraii recrutate din
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naţiuni străine nu putuseră întemeia o societate care, în mai putin

de o sută

de ani, ajunsese una din cele mai înflorite ale Imperiulnă

roman.
Pe acest temeiii dar, afirm că fără ca Traian să bănuiască cât

de puţin despre ceeace făceă, colonizaţia Daciei se făci în numele
și prin puterea unei sdei,

Democraţii vedeai bine atunci că nu mai ati mijlâce de restaurare în Italia, și de aceea ast-fel precum scim că la 1660 făcură
Puritanii

din Englitera

prin

emigrația

lor în America, după căde-

rea Republicei engleze, suntem întemeiaţi pe tâte dovedile a dice,
că şi poporaţiile

democratice

şi

libere

ale Italiei,

ca să scape

de

jugul fiscului, de insolenţa favoriţilor, de ameninţarea de-a fi desmoştenite de proprietarii cei mari, și scârbiţi de saturnalele despotismului,

luară

într'o

şi veniră să împlânte
puternic,

departe

mână fierul plugului şi în

cea-laltă paloșul,

pomul Libertăţii întrun pămînt

de atmosfera

cea

molipsită

de

noii, tînăr şi

putrejunele

des-

potismului, sigură fiind c'aci aveă a combate numai năvălirile barbarilor Nordului și ai Asiei,—luptă ce o întăriă şi mai mult, dându-i
prilejul de a udă rădăcinile pomului Libertăţii cu sângele vrăjmaşului

şi al martirilor democraţiei.
obișnuite

Ele sciaă încă că dincolo

de hotarele

ale Imperiului, pe un pămînt necunoscut şi s&lbatec, ame-

nințată neîncetat, de a fi cotropită de hârdele barbarilor, democraţia n'o să potă aduce nici-o temă Guvernului imperial, mai ales
când
luă

emigrația lor puneă în posiţiune pe proprietarii cei mari a le
proprietăţile cu o aparenţă de 6re-care răscumpărare.

Ast-fel se colonisă patria n6stră,
colonisaţiune

şi numai printa”o ast-fel de

gigantică se pote explică pustiirea cea repede

piilor Italiei, de care se îngrozesc
aţiunea, întrun

timp

aşă

de

scurt,

scriitorii contimporani,
a unei

colonii

atât

a câm-

şi cre-

de puter-

nice, în cât astăqi încă, peste 18 secoli de suferinţe, se înfăţișeză
înaintea

Europei

în mirare,

într'o

naţiune

de

dece

miliâne,

în si-

nul căruia tradiţiunile democratice se păstrară cu sfinţenie şi curăţenie ; o naţiune de dece milione, care a rămas mai romană de
cât tâte suroriie ei, şi care astădi se dă întrgă ideilor celor noi
de dreptate şi frăţie; o naţiune de apostoli şi de martiri, încercată de 18 secoli, care nu numai are mintea şi sufletul pregătite
pentru democraţie, dar care a păstrat-o neîncetat în inima şi moravurile ei.
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România dar, creatăîn numele unei idei, fu destinată a înfăţişă,
>
democraţia în Europa orientală, misiunea căreia,— deși până astăq
Ă
fatalele împrejurări ale desvoltării omenirii n'aii ertat-o de a ŞI-O
împlini cu demnitate,— i-a rămas însă atât de credinciâsă de la început

şi până

acum,

în cât

pentru

dînsa

traiul unui martir.

numai vi6ţa-i întrâgă

fu

România representând ea numai singură, în Europa
orientală
principiul democratic, şi în epocă de despotism, de
crăie şi feudalitate, urmă negreşit să fie persecutată, şi de aceea
suferințele
ei sunt nedescrise.

În adevăr, când vedem

un

Popor,

carele

prin

numărul

săi,

prin vitejia, agerimea şi desvoltarea sa intelectuală, eră
mai presus
de cât multe alte popsre din jurul săi; când vedem
că el înfă-

țişă aci un trup mai omogen; că el din sînul săi da naţiunil
or vecine Regi şi eroi; că în răsboiul ce fu silită Europa să susţie
contra Mahometanismului, el vărsă sângele săi de o potrivă,
de nu
mai mult ca cei-lalţi, şi tot de odată în momentele
de pace, el
arătă cea mai mare aptitudine de civilisaţiune ; şi când
vedem că

Poporul

acesta

de eroi fu cel mai

nenorocit,

cel mai desmădulat,

cel mai asuprit şi depărtat chiar de la banchetul naţiunil
or vecine, cară se înfioraii de însuşi numele lui, cum putem
să nu ve-

dem pipăit, astădi cel puţin, că totă pricina eră
fiind-că el purtă
într'însul principiul care va dărimă tâte tronurile
regilor, şi va

spulberă tote castelele şi tote legile stăpânitorilor, la
cară şi întru
cari naţiunile vecine credeaii şi se închinaii,

În tot timpul secolilor de despotism, un popor
ca şi un individ, nu puteă să ţie o posiţie de mijloc.
Trebuiă ca negreșit să fie jeluitor saiă jeluit, tiran
sait rob,
cotropitor saii cotropit. România dar trebuiă sau,
părăsind tradi-

țiunile străbunilor ei, să-şi deă Regi şi o nobleţe moştenitore,
să-şi
schimbe municipalităţile în castele feudale şi să încâpăa
robi na-

ţiunile

din

juru-i,

sai,

păstrându-şi

tradiţiile

şi

rămâind

o

de-

mocraţie vie, să vorbâscă naţiilor din juru-i de frăţie,
până să
ajungă a cădeă ea însăşi sub jugul străinilor. Cea dintâi,
deşi cu

corâna pe cap, ar fi fost o sinucidere morală ; cea de a doua
un sacrificiă, un rol de apostol și de martir, și acâsta fu alegerea
României, fără cea mai mică şovăire, alegere ce a dus-o adesea
până
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la gura mormîntului, dar
democraţiei, România să
Aşă dar începutul şi
că sufletul ei şi raţiunea

a ertat-o ca neîncetat la ori-ce apel al
răspundă : „Ei“,
viţa întregă a României ne dovedesc
de a fi este democraţia. Dar chiar de

ne-ar lipsi începutul şi tot trecutul ei, presentul n'ar fi de ajuns
să ne arate ce este România şi care este misiunea ei în viitor?

Revoluţiunea de la 48, —mai mărâţă de cât t6te revoluţiunile nâmului omenesc, ca învierea democraţiei, desăvîrşită “şi desvoltată de 18 secolă de progres —- atât fu de neînțelesă de tote
Poporele ce ne împrejurai, atât nu credeai în principiile proclamate în Occident, în cât chiar cei ce se slujiră cu cuvîntul de de-

mocraţie, o făcură ca sarunce

pulbere în ochii democraţiei euro-

pene, şi ast-fel având simpatia ei să-și pâtă împlini scopurile lor
cele egoiste şi nedrepte, de domnie, de cotropire şi robire. Ro-

mânii însă se
dură

uitară pe sineşi

cu depiinătate

în

chiar,

eficacitatea

iubiră

şi

cu

puterea

t6tă
lor,

inima,

siguri

cere-

fiindcă

n'aii acum de cât să le proclame, şi să se conforme lor, ca lumea t6tă să-i urmeze cu aceeaşi credinţă şi frăţie.
Ast-fel credeaii Homânii şi ast-fel făcură în câmpul Blajului
cinci-decă de mii de deputați, cari apăsaţi, robi până aci ai celor
de altă gintă, ei mai înțâiii ertară, proclamară decalogul legii celei

nouă şi-i chemară pe toţi la frăţie,
In

Bucuresci,

Poporul

român

venit

din t6tă

ţara,

nu

sarătă

mai puţin sublim în credința sa, Intro singură di, societatea română, ce de secoli luase o formă monstrudsă, se schimbă într'o
societate de egali a căreia devisă fu Dreptate şi Frăţie. Fără amărăciune, fără cea mai mică socotâlă pentru trecut, toţi se gân-

deaii

numai

la fericirea

viitâre.

propuse solidaritatea Poporelur,
punge inimile vecinilor.

În
idee

Bucuresci
ce abia

Poporul credă şi

astădi începe a stră-

O naţia mea, cât eşti de sublimă! O singură a ta faptă mă
sfinţesce, mă face să cred în Dumnedeii, în bunătatea naturei omenescă

şi să plâng

Am

de fericire,

căci sunt

din

cunoscut anevoinţele şi cunosc

tele paginilor

acestora,

în care

un

ai tăi!

cu deplinătate tote defec-

condeiii

slab

ca al mei

se în-

c6rcă a trată un subiect atât de mare şi întins întrun spaţiii aşă
de restrâns. Cu tâte acestea cred că încercarea mea pentru viitor
va îndemnă pe Românii înzestrați cu talentul de a scrie şi vîrtoşă
în sciinţă,

a trată

pe larg

aceste

cestiuni

capitale;

şi pentru

pre-
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sent cred că chiar cu puţinul ce am dis,
cu bună credință că România personifică
Europei, că misiunea ei a fost o misiune
a crescut şi a luat un caracter atât de
mânia, Evanghelia cea nouă
Popbrele din juru-i, şi prin

am dovedit, pentru cei
democraţia în Orientul
de iniţiaţie care astădi
mare, în cât fără Ro-

mult timp încă ar fi închisă pentru
urmare sar face o despărţire mare

între Orient și Occident care ar stăvili încă civilisaţiunea.
saii

O naţiune ca să înţelâgă o lege nouă trebue să fie pregătită
prin tradiţiuni sai printr'o desvoltare înaintată de civili-

saţie. Naţiunile vecine eşind din feudalitate şi monarhie nu împlinesc cea d'întâiii condiţiune ; şi pentru cea de a doua nimeni
nu pote tăgădui că se află tâte ca şi noi, într'un grad de civilisație destul de înapoiată. România însă născută, crescută, şi întărită pe lespedile democraţiei, nu mai este în stare a înţelege
legea cea nouă, care este legea întru care sa născut, modificată
de progresul civilisaţiunii ce s'a făcut în sînul naţiunilor latine, surori
drage ale ej, întra cărora vine curge acelaş sânge, într'a căror
pepturi bate aceeaşi inimă, aceeaşi credinţă şi aceeaşi dorinţă, suroră
iubite cu care se înţelege prin instinct numai, şi între care nu sait
curmat nici-odată simpatiile naturale şi relaţiunile morale.
Mai

adaog

că România

gat în trecut cu umilinţa
Nică una

din

naţiunile

mai

are

un

avantagiiă,

un

rol câşti-

ei.
vecine

n'o

pâte

bănui

de gânduri

as-

cunse şi egoiste de predomnire. Tot trecutul şi presentul ei răspund
pentru viitor. Naţiunile vecine, neputând avea nici o prejudecată,
pentru

dînsa,

şi nici o bănuială asupră-i, vor veds cu bună-voinţă,

cu iubire şi credință România venind în mijlocul lor, şi dându-le
sărutarea de soră, să le ridice întru credinţa ei şi să le conducă
în sfîrşit pe calea ce de 18 secoli a străbătut-o singură cu toiagul
pelerinului.

V.

Acesta

este

credința

mea

rilor ei sublime şi măreţe,
un popor de eroi. Dacă însă

asupra

vrednice
unii din

României
de a
aceia

face
cari

şi

a destină-

din Români,
în 1848, cu

nesciința, cu şovăirile şi fricile lor, poticniră națiunea în mersul
ei cel natural, democratic şi naţional, saii alţii ca dînşii, vor cu:
teză a mai cârti, atunci întru durerea mea, întorcându-mă către
Brătianu.

3

e

No. 4,
1851
Noemvrie,

34
No.

4.

1851

Noemvrie.

dînşii, voi dice: Ce! democraţia lui Cincinatus, democraţia lui
Brutus, democraţia Gracchilor. sîmburile, inima, partea cea mai sănătâsă a
poporului

poporului celui mai glorios din n6mul omenesc, partea
roman în care se trăsese tot sufletul Romei celei

vechi; ce! eroii aceia ce-şi lăsară patria
stăpîna lumei, ce-și părăsiră căminele la
ei şi părinţii părinţilor

lor,

ce

năpustiră

lor când eră încă
care se încăldiseră

bătătura

copilăriei

lor

şi mormintele străbunilor; acei uriaşi ai democraţiei cară strămutară altarul credinţei lor întrun loc sălbatic, sute de leghe departe de matca lor, cari înfruntară tote calamităţile, sparseră
tâte furtunele de barbari ce năvăliră asupră-le, și plîntând arborul libertăţii în inima Daciei, îl udară neîncetat cu sângele lor,
veghiară lângă dînsul, crescură, se înmulţiră şi trăiră 18 secoli de
o necontenită

celei

din

martirologie, — astădi, în ajunul

urmă

a democraţiei

împotriva

luptei celei mari și

despotismului,

a liber-

tăţii împotriva sclaviei, a dreptăţii împotriva asupririi, a frăţiei
şi a iubirii împotriva vrăjmăşiei şi a urei, când se arată prin fiii

lor, înaintea lumei în mirare, cu documente scrise cu sângele a
mili6ne de Români şi cer rangul cel adevărat al României în rîndul
de bătaie, nisce pitici, nisce iesme, ca voi, bastarzi ai omenirei
chiar, cară cutezaţi a vă dice Români, o înfruntaţi, vă siliţi a arătă
că România

este pitică

şi slabă

ca voi,

că trebue să-și lase drep-

turile ei şi să vie să slugărâscă cu voi Sultanului, Țarului, saii Împăratului gizilor Radetzky și Haynau, (1) şi nu sunteţi încă tăciunaţi
de trăsnetul democraţiei române! Ce! astădi când Europa întregă este în frămîntare şi gata de a-și luă o organisaţiune naturală,

nând

ast-fel în

în

să potă

t6tă
să-şi

cât fie-ce naţiune

fiind un

libertatea și deplină armonie
împlinâscă

astădi când cea

mai mică

misiunea

după

singur

trup,

funcţio-

cu cele-lalte naţiuni,

vrednicia

sfărimătură de ori-ce

şi osârdia

sa;

naţionalitate

ce

a putut scăpă în unghiurile pămîntului, voesce şi ea să-și deă
tonurile sale în armonia concertului general al omenirii, numai
n6mul românesc, carele să înfățişeză cu o frunte de eroii şi de

martir, cutezaţi a dice că n'are putere a-şi împlini cu deplinătate
misiunea pentru care a suferit, misiunea prin care şi pentru care a
(1) Johann Radetzky (1166—1858) și Iulius-lacob Haynau (1786—1853), geperali austriaci, vestiți prin crudimea lor, cel d'iîntâi în combaterea Italienilor,
cel al doilea într'a Ungurilor, cu prilejul revoluțiunei din 1848 (Nota ed

trăit peste secoli de barbarie! Ce! o naţiune de 10 mili6ne, eşită
din

„Sintea aceea ce nu mai piere“ cum o strigă Mazzini, nu vi se înfățișeză vouă ce vă diceţi Români, decât ca o adunătură de Omeni, ca
trup fără suflet ce-l puteţi sdrumică și închiriă o parte Turciei,
alta Rusiei şi alta Austriei! Ce! o lucrare atât de uriaşă, un resultat

atât

de

sublim, glasul cel tînăr

al României
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ce răsună până

la ceruri, virtutea ei ce aplâcă frunţile cele mai trufaşe, inima, s6rele cel strălucit al României, carele a încăldit neîncetat Europa
orientală,

carele a început acum a o lumină, şi ale căreia

raze stră-

bătură chiar câța Engliterii, şi deşteptară comitetul european
Londra,

până

a ne dice

că Românii

nu mai

pot pune arcurile

din
cele

nouă ale podului lui Traian, voi ce vă diceţi Români, nu simţirăţi
nimic, nu v&durăţă nimic, n'audirăţi nimic, şi nici o singură
rază
de

s6re nu atinse sloiul de &hiaţă de

5. — MEMORIU

ASUPRA

pe inimile

ROMÂNILOR

DAT

vostre!... Blestem!

ÎMPERATULUI

No. 5.
1853.

NAPOLEON III.
(1858)
(Publicat

în „Românul“

No.

340 din

6 (18) Decemvrie

1861.)

Sire,

Națiunea română, de la originea sa, n'a încetat nici odată de
a av6 existenţa sa propriă, manifestându-se aci pe partea drâptă
a Dunării,

aci

pe partea

stângă

numai la Moldo-România.
Românii locuesc ţâra
gră

şi Dunăre,

şi se întind

şi în timpurile

cuprinsă între Tisa,
în

grupe

şi

dincolo

din

urmă

redusă

Nistru, Marea N6de

Dunăre

până

în Tesalia. Numărul lor este de două-spre-dece milisne de suflete
şi, deşi sub dominarea diferitelor Puteri, ei nu sunt mai puţin unul
din popsrele cele mai omogene ale Europei. Vorbesc toți aceeași
limbă, se închină la același Dumnegeii, ai aceleaşi tradiţiuni şi
aceleași aspirări, inimele tuturor bat în unire cu ale Franţei, sora
lor mai mare, care mergând în fruntea gintei latine, este considerată de ei ca protectârea lor naturală. Ei locuesc una din tările
cele mai fertile şi cele mai avute ale Europii şi form&ză o poporațiune agricolă şi resboinică. Posiţiunea lor geografică este forte
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importantă ; ei sunt proprietarii gurilor

Dunării ; misiunea lor so-

cială. este de a represintă în Orient, ca element latin, civilisațiunea
occidentală şi rolul lor politic este de a împărţi în două pe Slavii
de la Miază-di de Slavii de la Miază n6pte şi a-i opri dea deveni
o masă compactă şi pericul6să pentru Europa

sub suflarea vre-unui

Țar, şi al doilea, de a fi spre Miază-qi—Ră&sărit, de Austria ceea ce
este Italia la Miază-di—Apus, adecă un element cu care Franţa să
pâtă, conform politicei sale seculare, să hărţuiască pe Austria, pe
cât timp

Austria

va

există

ca Imperii.

lacă, Sire, națiunea, despre care avem ondrea de a vorbi astădi lângă Maiestatea vostră, şi pe care credem că atenţiunea Guvernului francez este dejă fixată,
Sire, care este idealul ce Românii

ar fi inoportun

viseză

pentru

patria

lor,

a o examină astădi. Deşi ori-cât de înalt ar fi acel

ideal, suntem siguri că nu pâte fi desaprobat de Maiestatea Vostră,
căci nici-odată un Napoleon nu va desaprobă iubirea patriei, îm-

pinsă chiar până la exaltare. Nu, Sire, misiunea n6stră de astădi
este

mai

positivă,

şi mai

ales mai

Franţei şi al Marei

Britanii,

facultatea

de

și dreptul

urgentă.

vor

da

a resolvă

Peste

Guvernului

cestiunea

puţin,

armatele

celor două

orientală

ţări

pentru

un

timp atât de lung, cât îl pote calculă prevederea omenâscă. Două
din Principatele române, Moldova şi România, sunt un element
important, din mai multe puncte de privire ale acestei cestiuni şi
avem tarea convingere, că liniştea Orientului atîrnă mult de situaţiunea ce se va face acestor ţări. Şi acâsta ne dă inima de a face
să ajungă până la Maiestatea Vostră, dorinţele poporaţiunilor acestor două Principate şi cunoscinţa trebuinţelor Lor cele mai urgente,

pentru

ca Maiestatea, Vostră

n6stre, conform cu simţimintele
ce o caracterisă.
Cele

două

Principate

române,

să potă

decide

asupra

de echitate şi de înaltă
Sire, cum

sârtei

politică,

scie Maiestatea

V6s-

tră, nu sunt o ţ6ră cucerită: străbunii noştri ai recunoscut; suzeranitatea Sublimei Porţi de bună voe; un contract ne l6gă cu
Sultanul, cu datorii şi drepturi reciproce. Printre aceste drepturi,
avem pe acela al unei existenţe cu totul proprii, fără ca Guvernul

Sublimei Porţi să se pâtă amestecă nici-cum

în afacerile nâstre,

și datoria Turciei este de a respectă acest drept şi chiar de a-l
apără contra cui ar voi să-l atace. Cu acâstă condiţiune, Sire, am
încetat de a luptă contra Turciei şi am recunoscut suzeranitatea

sa. Ori de câte ori ea a violat acest contract, ne-am revoltat contra ei şi cu ocasiunea acestor neînţelegeri, a putut Rusia să se

vîre între noi și Turcia și să se amestece

ast-iel în afacerile n6s-

tre, spre paguba n6stră şi a Sublimei Porţi. Şi când violările drepturilor n6stre aii început a se face prin aceea chiar, care aveă
pretenţiunea de a le protege, ostilitățile nâstre s'aii întors în par-

tea aceea cu o energie şi o ură cu atât mai mare, cu cât pericolul eră mai iminent. Aşă furăm cei dintâi în Orient, cari ne
declararăm contra Rusiei, şi dacă în 1848 o luptă armată nu s'a
făcut între Ruși şi noi, causa ait fost Turcii, pe cari împrejurările
i-ati împins între noi. Astădi chiar, dacă legiunile române nu se
opun armatelor rusesci, dacă Principatele nu
mărginit pentru a consumă bataliânele rusesci,
cia, care ne refusă armele şi ne opresce de a
rarea propriei nostre patrii. Disposiţiuni cari

present şi ne tac a ne teme

pentru

că Porta

d'a stărui

ar av6

intenţiunea

sunt un focar necausa este tot Turluptă pentru libene întristâză pentru

viitor, căci ne lasă să credem
să se amestece în afacerile

n6stre interidre în contra tratatelor nostre, aşă în cât țările n6stre
să fie tot-deuuna

predate

intrigelor

şi administrării acelora ce vor

da mai mulţi bani funcţionarilor Porții. Pe cât timp Guvernul ture
eră sub influenţa Cabinetului de la Petersburg, înțelegea cine-vă
i6rte bine că Turcia lucră în Principate contra intereselor sale;

dar de adi înainte o asemenea purtare ar fi neexplicabilă. Căcă în
adevăr, de când ea a intervenit activă şi de-a dreptul în afacerile
nostre, Principatele s'aii desorganisat şi slăbit aşă în cât Rusia
bagă armatele sale întrînsele fără a întîmpină nici cea mai mică
resistenţă, ca şi cum ar fi chiar ţâra sa, de vreme ce nu mai departe
de cât la începutul secolului al 18-lea, Petru cel Mare nu declară

răsboiii Porții de cât după ce se asigură de alianţa celor două
Principate române şi perdu bătălia de la Prut, pentru că Domnul
României r&mase neutru şi Moldova treci în partea Tureiei.
Aşă

dar,

Sire,

dacă

Puterile

occidentale

vor

ca

aceste

două

Principate să redevie iarăși un element de putere pentru civilisaţia
europeană în contra barbariei asiatice, iar nu o încurcătură neîncetată, dacă vor mai ales astădi a găsi în ele un ajutor care să pâtă
scuti pe jumătate sacrificiile ce vor fi nevoite să facă în răsboiul ac-

tual, declare-se că capitulările,
puse

iarăși în vig6re,

cară singure ne l&gă cu Pârta, sunt

că modificările

reclamate

de împrejurări nu

se vor face în paguba naţionalităţii nostre şi fără învoirea naţiunii,
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că, în tine, putem

luptă

sub

stindardele n6stre și împărtăşi ast-fel

periculele și gloria oştenilor Franţei.
Cererile n6stre, Sire, sunt fârte drepte, căci tratatele

deşi

adese

violate

de

Sultani,

constituesc

singurul

drept

nostre,
public

între Principate şi Sublima Portă. În tote relaţiunile acesteia
cu
Puterile vecine, şi de câte-ori se aflaă în cestiune, aceste tratate
aii fost considerate tot-deauna ca regula situațiunii lor. Când, în

1699,

ambasadorii

Turcii r&spunseră
cipat
că nu
vechi
ea le

polonezi

cerură

la Carlowitz

cedarea

Moldovei,

că: „Sultanul nu este în drept a cedă acest Prin-

cui-vă, pentru că se supusese Imperiului de bună-voe şi pentru
fusese cucerit cu spada“. Rusia, însă-și, tot în virtutea acestor
tratate ale Românilor, interveniă în favârea Principatelor;
menţion6ză în tâte tratatele sale cu Porta. Tot în dreptul

acestor tratate, oştirile turcesci ait fost

nevoite

a deșertă

Prin-

cipatele după ocuparea din 1821. Deci tot ce s'a făcut contra
acestor
tratate, ca ocuparea cetăților după terenul românesc, numirea

Domnilor de Portă şi ori-ce alt amestec în afacerile Principatelor,
n'a fost decât un abus, care nu pote nică odată servi ca drept și
din care nici nu trebue să-și facă un merit.
Sire, nu

puteam

sfirşi fără

a stărui

încă odată

asupra impor-

tanței unui Stat român, tare constituit pe malurile Dunării. Ar
fi nu numai o dreptate, dar credem că ar fi Și în interesul Europei în genere şi al Franţei în parte.
Țâra Românsscă, Moldova, Basarabia, — acâstă din urmă parte

integrantă

din

Moldova,

încorporată

numai

în 1812

cu Rusia

prin

violarea drepturilor nâstre,-- pot formă un Stat, nu numai fără a
vătămă

drepturile

Porții,

dar chiar

pune

în interesul să&ii, căcă acâsta ar

o barieră seri6să între ea şi Rusia.
Intinderea acestui Stat ar fi de mai mult de 7000 de leuce
(leghe) pătrate; poporaţiunea sa de 6 milione; fruntariile sale:
Marea Negră, Nistrul, Carpaţii şi Dunărea. Acest Stat, aşă de bine

delimitat, cu avuţia pămîntului săi, cu condiţiunile economice în cari

se află şi cu instituţiuni în raport cu spiritul naţiunii, pâte întreţine
în picidre o armată de o sută de mii 6meni, cu o reservă de două
sute de mii 6meni. Constituirea acestui Stat este necesară dacă voesce
ca soluţiunea cestiunii orientale să nu fie efemeră, şi ea va da Românilor posibilitatea d'a, servi civilisaţia ca străbunii lor, cară ati
fost tabăra

înaintată

a Europei în contra invasiunilor asiatice. Con-

stituirea acestui Stat român

ar fi cea mai frumosă cucerire ce a
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făcut vre-o dată afară din teritoriul săii. Armata Statului român
ar fi armata Franţei în Orient, porturile sale de la Marea Negră
şi de pe Dunăre ar fi intrepositele comerţului frances, şi din causa
abundenţii lemnelor n6stre de construcţiune, aceste porturi ar fi
tot de-odată magasinurile de construcţiune (chantiers) ale marinei
francese ; produsele

brute

ale

acestor

avute

ţări

alimentă

ar
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cu

avantagiii fabricele Franţei, cari ar găsi în schimb un mare debit în aceleaşi țări. In fine Franţa va av6 tâte avantagiile unei
colonii, fără a av6 cheltuelile ce acesta ocasion6ză. Compararea
nu este exagerată; în lipsă de o metropolă, am adoptat de mult
timp pe Franţa de a doua n6stră patrie ; ea a devenit sorgintea vie

vi6ța n6stră morală şi intelectuală. De la revolu-

din care tragem

ţiunea, cea mare, ale cărei principii vorbiait instinctelor și tradițiuni-

lor naţiunii nâstre, Franţa a devenit idealul nostru şi noi ne-am dat
cu

totul ei, şi deşi ea n'a răspuns nici odată la apelul nostru,

noi cu

tâte acestea nu ne-an: întors ochiă de la dinsa şi n'am încetat de a
speră în ea, cu tâtă indiferența sa; şi în momentul chiar când influenţa sa păreă că o să dispară cu totul din Europa, noi am credut
tot-deauna că a ei este misiunea de a presidă la regenerarea Europei.

Ac6stă

stăruință probsză,

Sire, că nu venim

a manifestă as-

tădi expresiunea unui partid sai a unei clase, ci simțimîntul
ţiunii întregi, care iubesce pe Franţa şi speră într'însa. (1)

6.
(articol

na-

— NAȚIONALITATEA.
3

publicat

în „Republica

Română“

No.

No.

2. Bruxelles.

1553) (2).

1
În timpurile de acum, cestiunea naționalităților și a gintelor este
una

din

cele

mai

controversate.

Unii

le desființeze şi alţii le afirmă, până a
Spre

stabilirea

părat a lămuri

noului ordin

le tăgăduesc,

până

a voi să

le jertfi totul.

de lucruri în Europa este de nea-

acestă desbatere.

(1) Aci mai urmâză câte-vă desvoltări ale politicei generale, po care nu credem că-i timpul a le publică acum. (Nota redacţiei „Românului“.) Aceste desvoltări n'aii fost însă publicate nici mai târdiii. (Nota edit.)
(2) Cu 6re-care suprimări şi modificări, acest articol a fost reprodus de „Ro-

mânul“, No. 21 din 19 (31) Octomvrie, No. 24 din 29 Octombrie (10 Noemvrie),
No 26 din 5 (17) Noemvrie, No. 29 din 16 (28) Noemvrie
xrie (12 Decembrie) 1857. Bucuresci. (Nota edit.)
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și No. 33 din 30 Noem-
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Naţionalităţile și gintele sunt 6re ele elementele firesci şi trebuinci6se ale omenirii, sai numai nisce forme trecătâre, resultate

ale nesciinţei și ale unei stări anormale ce trebue să piâră cu maturitatea omenirii?
În acâstă cestiune, ce o pusei în t6tă simplicitatea ei, opiniunile
se împart în două categorii generale. Una crede că naţionalităţile

sunt numai nisce stări întremiezişe, arbitrarii, prin care omenirea
trebuiă să trecă din pricina nesciinţei sale. Cea- Ialta, studiind o-

menirea

cu metodul

sciinţific,

întrebuințat

în

sciinţele

naturale,

arată că naţionalităţile şi gintele sunt elementele naturale Şi con-

stitutive ale omenirii, ca speciile şi genurile (1) ei, şi prin urmare
neapărate pentru desvoltarea ei.
Cea dintâiii categorie sait despărţire cuprinde pe partisanii despotismului, pentru cari totul în lume este întîmplare, noroc,
şi
om dibaciii acela care scie să le întârcă tote în folosul săi. Pentru
dînşii, naţionalităţile, ca, și oră-ce alt lucru, se fac şi se desfac
după
voinţa stăpânilor ; simțimîntul naţional este o prejudecată bună
cel mult a sluji în minute priincidse ambiţiunii unui om, unei
familii sai unei clase. Țarul Nicolae și împăratul Austriei merg
pe

acâstă credință. (2)

Dacă naţionalităţile ar fi avut de adversari numai pe aceştia,
din urmă, nu aşi fi mai avut trebuinţă a vorbi despre diusele; dar,

din nenorocire, chiar în tabăra n6stră, în tabăra libertăţii, (3) ai fost

și tot mai sunt G6meni cari, nevădând în simțimîntul naţional decât
partea negativă, le privesc ca o formă a trecutului, stăvilitore
înfrăţirii omenirii și împiedicătore progresului.
Aceștia încurajară ambiţiunea lui Kossuth și a aristocrației
unguresci ca să voiască a maghiariză pe Slavi şi pe Români,
şi
tot aceştia împinseră Dieta germană de la Franktort
a se pronunță în contra Polonilor din Posen și a Italienilor din
LombardoVeneţia. Rătăcirea fu mare. Ungurii credură că în
numele libertăţii vor put împlini o nelegiuire; Slavii şi Românii
credură că
vor put umbri libertatea națională sub stâgul despotic
al Casei
(1) Gen sai neam, „g&enus“ în latinesce, „genre“ în franţuze
sce; nume ce
se dă la un număr de specii saii feluri ce au asemănări
obștesci între dinsele;
precum t6te felurile de dobitâce ce își crese copiii
cu laptele lor se numese
genul mamifer.
(2) Acâstă, propoziţie e suprimată în „Românul“. (Nota
edit.)
(3) În „Românul“:
„... chiar între Gmenii liberali. . .“. (Nota edit.)
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Habsburgului, şi forţa furiei răsboiului internaţional trecă
capăt

al

vădând
pene

Europei

în

cel-lalt.

Democraţia

în

Franţa

dintr'un

se turbură

că cestiunea naţională se pune în fața revoluţiunei euro-

ca un

sfinx,

strigându-i:

„Inţelege-mă,

îndestuleză-mă

saii

te înghiţ“, şi ast-fel luată fără veste, n'avii ce-i da decât anatema
ei. Confuziunea fu aşă de mare în cât tot acei cari ridicaii pe Unguri la cer, trataii de ruşinea omenirei pe Croaţi, cari nu făceail
alt decât să-şi apere împotriva Ungurilor tot acelaş drept ce Unguri apăraii contra Austriei. Nu cunosc decât un singur jurnal
care trimeteă Ungurilor sfaturi aspre însă mîntuitâre (La vraie

R&publique). (1)
Dar nu puteă
studiată

fi alt-fel.

din punctul

de

Înainte

vedere

ţionalităţilor. Abiă fusese
ca naturalist, cum le-ai
şi Bory (4); un A. Thierry
telor şi al naționalităților

de 48

al gintelor,

omenirea

nu

al familiilor

un Blumenbach (2) care
studiat Buffon, Cuvier,
care se încercase a face
un punct de căpetenie

fusese

şi al na-

studiase gintele
Desmoulins (3)
din studiul ginal istoriei; un

Safaric (5) care tratase despre Slavi în parte; un de Breton care
voise a legitimă naţionalităţile prin funcțiunea specială a fie-căreia
dintr'insele în omenire; un Michelet care strigă cu accentele cele

mai căldurâse : nu stricaţi, nu înecaţi
o cordă

a harpei,

prin

care

rile Lui cele armonidse.

Dumnedeii

o naţionalitate, căci rupeţi
ne face

să audim

limbistice, pregătiseră elemente forte trebuinci6se pentru
gintelor, dar fârte puţini profitaseră de dinsele. Lucrările

acestor învăţaţi
viitorului acâstă
căpetenie.

acordu-

Câți-va învăţaţi nemți, prin lucrările

lor

studiul
tuturor

nu fură decât nisce încercări în trecă, lăsând
cestiune care este una din sciințele cele mai de

Cât, despre

societatea

etnologică

din

Paris,

abiă

că se

(1) Intreg acest pasaj, de la: „Aceştia încurajară ambiţiunea lui ISossuth...“
e suprimat în „Românul“. (Nota edit.)
(2) Iohann-Friedrich Blumenbach (1'752—1840), celebru naturalist german,
creatorul anthropologiei. (Nota edit.)
(3) Louis Desmoulins (1794—1828), naturalist şi antomist francez ; autorul
scrierei: «Histoire naturelle des races humaines du nord-est de l'Europe,
de V Asie boreale et orientale et de V'Afrique australe.» (Nota edit.)
(4) Bory de St.- Vincent (1180—1846), vestit naturalist și explorator francez; i se datoresce, între altele : „L'homme, essai 2oologique sur le genre

humain“,

2 vol., 1827. (Nota

edit).

(5) Pavel Safarik (1195—1881), eruâit ceh, renumit prin lucrările sale asupra

antichităților slave (Nota edit.)
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ivi şi dispări.

Misiunea ei ar fi fost mai

folositore

dut-o cine-vă, de ar fi făcut pentru sciința

decât

ar fi cre-

etnologică

măcar

făcură

alchimiştii pentru chimie.
Ast-fel, crimele de les-umanitate

și nedreptăţile,

ce

cât

vădurăm

în 48 şi 49, (1), pot fi scuzate ca resultatul unei nesciinţii fără de

voie. Dacă însă şi astădi, după tote calamităţile de la 48 şi 49,
vom închide inimele şi urechile la gemetele ce ies din mormintele
a sute de mii de victime a unei neînţelegeri, şi vom trece anii

de linişte ca şi cum
când suntem

nu s'ar fi întâmplat

preveniţă,

vom

căută

nimic (2); dacă şi astădi,

a ne înecă

cestiunile

în loc de

a le lămuri; dacă și astădi, ne vom mai amăgi de sfaturile 6menilor cari nu văd în revoluţii decât mijlocul de a-şi mulţumi am.
bițiunea, păsându-le puţin dacă omenirea merge înainte saii îna.
poi; saii de sfaturile 6menilor sfioşi cari se tem a atinge cestiunile
cele mari, uitând că o revoluţie (3) adevărată este curat soluţiunea

acestor cestiuni; dacă, dic, şi astădi, ne va găsi noua revoluţie tot
unde ne-a lăsat cea de la 48, (4), crimele ce se vor reînoi nu vor mai
puteă, fi scuzate. Dorind dar ca revoluţia viitâre să fie apărată
de tote sfişiiturile şi tratuciderile celei de la 48 (5); dorind încă ca
ac6stă revoluţie să fie renascerea Europei pentru o libertate statornică,

profit de

pe cât stă în
bine

înţel6să

acest

putinţa
de tâte

timp

mea,

priincios

cestiunea

popârele,

să

studiului,

ca să

naționalităților,

aducă

între

lămuresec,

ca

dînsele

ast-fel

adevărata

înfrățire, şi să se sc6le tote în unire în contra vrăjmaşului comun
Ceea ce însă voesce mai cu dinadinsul— e! și pentru ce s'o
ascund! — este de a face pe Români să înţelâgă că de a trăi ca
naţiune, este cea dintâiii condiţiune a unui popor, şi că, prin urmare,
de a-și apără naționalitatea contra celora cari ai nelegiuirea de
a voi să-i lipsâscă de dînsa, este nu numai un drept, ci e datorie
sfîntă, crimă şi sinucidere de a nu o face. Voesc încă aconvinge
(1) In „Românul“: „... ce
(2) Acâstă frasă e înlocuită
indiferenți; de ne vom închide
exactă de naționalitatea nâstră,

cerută. . .“ (Nota edit.)

vădurăm în timpii trecuţi...“ (Nota
în „Românul“ cu: „dacă astădi ne
ochii şi inimele şi de nu vom aveă o
de nu vom afirma-o înaintea Europei

(3) În „Românul “cuvîntul evoluție

de reformă. (Nota edit.)

e înlocuit mai în tot-deauna

edit.)
vom arătă,
consciință
cu energia
prin acel

(4) In „Românul“: „... acolo unde ne-ai lăsat regimurile trecute...“ (Nota edit.)
(5) Cuvintele : „celei de la 48“ sunt suprimate în „Românul“ (Nota edit.)
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pe frații mei români că naționalitatea fiind cea dintâi condiţiune
a libertăţii, ea nu se pote dobândi nici desvolta sub stâgul despotismului, şi de aceea, stâgul naţionalităţi, al libertăţii şi al democraţiei trebue să fie unul. (1)
A! Fraţii mei! Când vaşi ved6 pe toţi pătrunşi de aceste adevăruuă, aşi put6 dice ca bătrânul Simeon: „Acum slobâde Dâmne
pe robul tăă, căci ati vădut ochii mei mântuirea României !* Căci
atuncă

aşi fi sigur

că sunteţi

gata

pentru

revoluţia

în ajunul că-

reia ne aflăm în tote qilele (2) ; căci atunci, în sfîrşit, aşi fi încredințat că reîntregimea României este asigurată, fiind-că stâgul nostru
ar fi stâgul Europei democratice, carele n'ar mai puteă peri decât
cu lumea întregă.
II.

Până a nu vorbi despre cestiunea naționalităților, care este o
parte numai din revoluţia ce generaţiunea n6stră este menită de-a
tace, îmi pare

de trebuinţă

a spune

în

câte-vă

revoluţie
De-aş fi silit a defini revoluţia, aş dice
care

înghite

vechiul

ordin

cuvinte

ce

esteo

cataclism

că este un

al lucrurilor, şi tot de odată o creaţiune

care nasce un altul noii şi mai presus celui dintâiii.
ME

explic.

Vi6ţa ori-cărei societăţi este o desvoltare necontenită, o apropiere

crescândă

de perfecțiunea

absolută. Progresul nu

se

opresce

decât când o putere străină dă societăţii o lovire sdrobitâre, saii
când se zămislesce în sînul
efect este de o potrivă cu

fine, când instituţiunile
Desvoltarea

ei chiar, unul din acele viţii, al căruia
paralisia în trupul omenesc, sait, în

nu mai pot ţine, cad în bătrâneţe.

într”'o societate

se face prin

progresul

sciinţelor,

al artelor, prin îmbunătăţirea moravurilor, prin introducerea dreptăţiă, p&trundând

din

ce în ce mai

mult în relaţiunile politice, civile

şi economice, şi chiar prin modificaţiunea însuşi idealului, de care
oră-ce societate are neapărată trebuinţă.
Instituţiunile oră-cărei societăţi trebuesc a fi raţionalicesce, expresiunea simţimintelor şi ideilor ei celor mai înalte. Numai subt :
(1) Acestă frasă e suprimată în „Românul“. (Nota Edit.)
(2) In „Românul“: „... pentru renascerea, în ajunul căreia ne aflăm astădi.. .“
(Nota Edit)
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acsstă

condiţiune,

tăţii ; nnmai

ele pot av6 o lucrare bine-făcătore asupra socie-

atunci ele pot îmboldi, inspiră

în mersul lor progresiv.
Instituţiunile şi legile,

şi susţine

ca să pâtă, împlini

pe

necurmat

6meni

misiunea

ce arătaiii, ar trebui să se transforme neîncetat; şi să urmeze

pro-

gresul căruia ele singure i-ai dat mişcarea,
Dar lucrurile sunt departe de-a se face ast-fel. Principiile fundamentale sunt considerate de sei cari le prefac în instituţiuni,

ca nisce adevăruri absolute, și de-aceea daii acelor instituţiuni o
mare putere de stabilitate, şi pe care ei o cred destul de tare ca
să se pâtă

susţine

contra

tuturor

încercărilor

şi dăinui

în eterni-

tate. Ac6stă din urmă condiţiune este trebuincidsă, căci de nu s'ar
crede că ele conţin adevărul absolut, ar fi neputinciose şi neproducătâre. Ast fel în cât chiar atunci când instituțiunile lăturaşe,
secundare, merg cu progresul care se face în societate, instituţiunile fundamentale rămân nestrămutate. Prin urmare, vine o di în

care, conducând

societatea la o desvoltare atât de mare în cât în-

suși idealul şi-a schimbat caracterul, devenind may presus, şi adesea contrariii celui d'întâiii, instituţiunile acelea vatămă societatea

ce cârmuesc, şi o încurcă în mersul

ei; ba, une-ori,

ajung de-a

face şi sceptică, impuindu-i, prin putere silnică, lucruri
mai crede. Atunci, întro criză de desperare sait într”'o
sublimă de credinţă pentru Dumnedeul viitorului, face
puternică, şi adesea câte-vă ore sunt de ajuns ca să

mîntul

o

la cari nu
exaltaţiune
o mişcare
umple pă-

cu tot edificiul cel vechiă, carele se credeă că va împietri

cu dînsul însăși societatea, adecă vi6ţa.
Acâsta este partea destructivă a revoluţiunii, partea cea vijeli6să.
|
A doua este a reface zidirea pe temelii nouă, este epoca pacifică, urzitâre şi organizătâre a revoluțiuniă.
În 48, cel mai mare număr al poporelor Europei, printr'o mişcare necunoscută până aci în istorie, săvîrşiră întîia parte a unei
revoluțiuni pe care progresul o făcuse neapărată, dar fură neputin-

ci6se d'a face şi partea a doua. Acâsta era în firea lucrurilor. Principiile fundamentale, condiţiile trebuinci6se societăţii viitore fuseseră în adevăr studiate în specialităţile şi raporturile lor ţărmuite
cu cutare şi cutare naţiune şi clasă, dar totul împreună eră încă
necunoscut, Unele spirite aveaii un simțimînt dar întunecat, ne-

desluşit ; şi cel mai mare

număr

nici

că-şi

închipuiă

că

este în

joc t6tă societatea europână. Nu înţelegeaii încă atunci că omenirea ajunsese cu desvoltarea ei în puntul acela, în care nu mai

eră prin putinţă a trăi

în

despărţire,

retragere

şi pustiere;

că

omenirea a ajuns la o unitate de organism încât ori-ce mădular
se va despărţi, pierdânăd isvorul vieţii se pierde cu totul.

III.
Revoluţiunea dela 1848, care isbucni în totă Europa cu atâta
unanimitate şi putere, a trebuit să ne arate lămurit că nu ne mai
încape vechiul sistem social şi că, cu voe, fără voe, omenirea este
silită a intră

într'o

fasă

nouă.

ţionale şi civile ce vădurăm,
revoluţiunea

în mâinile

Pe

pe

altă parte

luptele

interna-

şi a cărora furie se duse până a da

vrăjmaşilor

ei, a trebuit să ne arate condi-

țiunile de căpetenie ale societăţii celei noui.
Ele sînt:
1. Reorganisarea

mădire

Europei

silnică ; ast-fel

lităţi în întregimea

în

cât

în naţionalităţi

iar

din constituirea

ei, să iasă o solidaritate

nu

într'o

fie-cărei

între

tote

gră-

naţionapoporele

Europei, şi aşa să se înfiinţeze acea unitate a republicei universale, ce nu fu prin putinţă catolicismului a face.
2. Unitatea năuntrală a fie-cărei naţiuni prin desfiinţarea claselor şi reîntregimea fie-cărui individ în drepturile sale, oferindu-i
mijlocele

de a-și desvoltă

tote facultăţile

şi ast-fel

să-şi potă îm-

plini misiunea, ce i-a însemnat natura, dându-i cutare saii cutare
îndemânare.
Din aceste două condițiuni, mi-am propus a cercetă astădi
pe cea dintâi, şi a demonstră legitimitatea şi trebuinţa ei pentru
viitor. (1)
(1) 'Textul de la rîndul 31, pag. 44 şi până aci e suprimat în „Românul“ și înlocuit prin următorul pasaj: „Aceea ce qisei de o societate, ce prin cristalisarea ei
„pune o stavilă progresului, nu se pâte aplică societăţii Principatelor: edificiul nosptru

naţional

este

slab, ba

încă

şi trunchiat ; instituţiunile

politice

și chiar

so-

„ciale, nu numai că nu sunt cristalisate, dar se află atât de schimonosite și de
„degenerate, în cât nu se mai văd într'însele nici măcar umbra străbunelor
„n6stre înstituțiuni, al căror spirit procedă de-a dreptul de la Dumnegeul Ro„mâniei,
De-aci suferinţe, strimtorări, desordine și o scădere morală atât de mare,
„în cât nimeni, cel puţin de față, nu se mai găsesce de-a apără instituțiunile
„nâstre şi starea politică în care ne aflăm. Un țipăt general din năuntru și o
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Două

ordine

de lucruri

trebue

să luăm

în băgare

de s6mă în

societatea oimenâscă: unul arbitrar, factice şi de învoială, product al nesciinței, dar trebuincios pentru timpul săii; cel-lalt natural, logic, adevărat şi bun pentru ori-ce timp şi loc.
Din di în di mai mult, sciința pune pe acesta în locul celui-lalt,.
Elementele

factici şi

arbitiarii

modificându-se

prin

progres,

şi

ajungem

tind a apune. Elementele firesci, fundamentale se modifică întărindu-se și determinându-se din ce în ce mai muit.
În cea d'întâiii categorie, intră clasele cari încep a se osebi
atât de mult, că se cred de naturi osebite, ca castele Indiilor; tre-

cem

apoi la robi

şi Gmeni

liberi,

la

servi

Şi

domni,

ast-fel la burghezie şi proletariat (1), urmele cele de pe urmă ale
privilegiului cari vor peri în curînd, ca să lase locul unei societăţi

una

și armonică.

Una,

prin

lipsa claselor

Şi egalitatea

tuturor

în

asociațiunea generală ; armonică, prin coordinaţiunea tuturor
funcțiunilor, prin iscusita întrebuințare a tuturor Omenilor,
şi prin
îndestularea ce va da tuturor trebuinţelor legitime.
Cât despre elementele firescă, ele aii mers cu totul invers,
Naţionalităţile şi gintele, în sila tuturor stavilelor ce li s'aii
pus, le
vedem din starea unui simţimînt întunecat, instinctiv, desvoltându-se din ce în ce mai mult, afirmându-se şi luând o formă, de
nu mai învederată pentru toţi ochii, dar mai țintată, mai pipăită
pentru sciinţă.
Ca; să ne convingem că gintele, familiile şi naţiunile sunt împărțiri şi subt-împărțiri firesci speciei omenesci, este de ajuns
să

aruncăm 0 ochire asupra întregului Gmenilor ce sunt pe tot pămîntul. În adevăr, îi vedem împărțiți în stoluri mari cari sunt:
ginta albă saii caucazică, roşie sai americană, galbenă sai mon„reprobaţiune

a Europei

întregi,

„fără dar a avă trebuinţă
„decât

au

condemnat

edificiul

nostru

social

d'a mai face vre-o opintâlă ca să dărâmăm,

a păşi

întreg ;

n'avem

la o organisare nouă, care să ne pue în armonie cu Europa civi„lisată ; ca ast-fel să putem chezășui că în viitor vom deveni
pentru dinsa un

„element de tărie şi de prosperitate, iar nu un subiect de grije, de
milă şi chiar
„de dispreţ, cum eram până acum. Noua ndstră organisaţiune are de
obiect mai
„cu deosebire ordinul politie şi naţional. Şi ca să pășim cu un pas
sigur în„tr'acâstă lucrare gigantică, socotesc, cum am dis-o în articolul trecut,
de da-

„toria mea de-a studiă, într'acest diar, ce este naționalitatea.“
(1) „În Românul“:

„la boieri și cei-lalți 6meni.“

(Nota Edit.)
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golă, n6gră saii etiopiană, și malaeză. Fie-care din aceste mari stoluri sai ginte sunt împărțite în familii; ast-fel, ginta caucaziană

în familiile slavă, teutonică, latină şi altele, cari locuese Europa,
Asia şi nordul Africei. Fie-care familie este sub-împărţită la rîndul
ei în naţiuni ; familia latină în naţiunile franceză, italiană, spaniolă,

portugesă și română. Fie-care din aceste ginte, fie-care din aceste
familii, fie-cre din aceste naţiuni are tipul ei, o col6re osebită,
forme

fisice şi intelectuale

Cine pote,

în adevăr,

osebite,

tăgădui

că

şi îndemânări,

Negrul

dibăcii osebite.

şi Caucasianul nu sunt

două ginte osebite, două varietăţi în specia umană ; că Negrul este
negru şi Caucazianul alb; că conformațiunea capului unuia este

osebită de-a celui-lalt ; că între facultăţile Negrului, cele afective
sunt cele mai desvoltate, pe când la cel Alb predomnesc cele intelectuale? Tot ast-fel şi cu ginta caucaziană ; spre pildă, familia teutonică se osebesce de familia latină, având tot de-odată în comun
caracterul particular gintei. Teutonul sait Germanul nu este bălaiii-

roşeat şi Latinul 6cheş? Forma obrazului los nu este osebită ? Facultăţile lor afective şi intelectuale nu aii nuanţe destul de însemnate? Cutare facultate nu predomnesce la German cu scăderea
alteia, pe când la Latin se întâmplă cu totul din contră ? Aceeaşi ose-

bire vedem
nului

între două

sunt; mai

naţiuni de aceeaşi gintă.

clasice, şi ale Francezului

d-l Henri Martin, adecă că aceştia se

mai

apropie

Trăsurile

omenâse,

mai

mult

Italia-

cum

dice

de tâte

tipurile omenesci, pe când cel-alt se apropie mai mult de tipul model,

de ideal. Italianul este mai pasionat, Francezul mai entusiast. Cel
dintâiii mai susceptibil, cel de al doilea mai setos de răsbunare.
Francesul mai logic, Italianul mai poet şi ast-fel în multe. Aşă
dar nu numai manifestaţiunile de afară, cum învestmîntarea, moravurile, fac gintele, familiile şi naţionalităţile, ci încă şi natura întrinsecă a fie-căreia.
Osebirile dar sunt firesci la specia omenâscă, ca la tâte celelalte specii ale Globului; şi de aceea cei cari ar voi să le strice
Şi să facă din specia omenâscă o singură varietate, ar face ca gră-

dinarul, care ar voi să facă toţi trandafirii lui de un singur fel, de-ar
fi chiar şi cel mai frumos ; ca muzicantul care s'ar încercă să reducă
tote notele într'una singură; ca legiuitorul care ar dori, prin educaţiune, să ucidă ori-ce personalitate, ori-ce individualitate, şi să
silâscă pe toţi cetăţenii unui Stat, la o identificare, ast-fel în cât
unul singur să înfăţişeze aidoma pe toţi cei-lalţi.
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treg

saii

a fie-căreia

din părţile

sale?

Nu 6re acea mare

varietate,

acea felurime nesfîrşită şi tot de-odată unitatea ce vedem în solidaritatea armonică a tuturor acelor lumi nesfirşite?
Lupta între apărătorii privilegiului, ai exploatării unora de către
cei-lalți şi ai partizanilor egalităţii şi frăţiei, a împins spiritele emi-

nente și inimele generâse la un comunism unde individualitatea
eră suprimată şi societatea deveniă o mânăstire care conduceă
lumea la nimicnicie.
Tot ast-fel, lupta între partisanii sclaviei şi aboliţioniştă (1)
a eondus

pe 6menii

progresului

a ved6

unitatea

omenirii

trucţiunea gintelor şi a naționalităților. Partisanii

în

dis-

sclaviei, ca să

deă o aparenţă de legitimitate blestematului comerţ de 6meni, şi ca
să împace 6re-cum consciinţa lor cu religiunea, rezemându-se pe
o pretinsă josire a Negrilor, susţinură, că feluritele ginte nu se

trag din același trunchi,

că nu sunt toţi 6menii fiii aceleiaşi pe-

rechi, şi prin
evanghelie.

ginta

urmare

că

cea

nâgră

nu

este

cuprinsă

în

Aboliţioniştii ca să-i combată, se siliră a demonstră origina comună a tuturor Gmenilor. D-l Prichard (2), între alţii, ca să dovedâscă trunchiul comun al tuturor gintelor şi naţiunilor constată,
înlesnirea ce aii de a se uni şi a produce generaţiuni metise (3),
din

care

apoi ies ginte şi naţiuni. Acesta nu se pote face nici între

dobitâce, nici între plante, decât între specii de acelaş gen şi
mai adesea între specii de aceeași clasă. şi nică o dată între specii de gen

osebit.

Fără a mai intră în alte consideraţiuni, dic că, chiar de ar fi
adevărat, că genul omenesc întreg sar fi trăgând dintr'o
pereche, tot maș ved6 putinţa ca într'o di tâte gintele,

singură
familiile

şi naţiunile să se topâscă întro unitate deplină a speciei umane.

Ce fel, fiind-că fratele mei şi ei

suntem născuţi de acelaşi tată

şi mamă,

trebue ca într'o di, prin educaţiune

tereselor,

să ajungem

a ne

perde

şi solidaritatea in-

personalitatea

nu mai avem amândoi de cât una şi aceeași şi să
într'o identificare deplină?

reciprocă,

cădem

ca să

astfel

(1) Aboliţioniștii, sunt aceia ce voiaii desfiinţarea, robiei.
(2) James Prichard (1185—1848), medie şi anthropologist englez; a scris,
între altele: „Researches on the physical history oî man“. 1813. (Nota edit.)
(3) Metis, care provine din două feluri deosebite.
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Chiar de sar împlini o asemenea absurditate, cred că nu este
nici un
câştigă.

om

care

m'ar ved6

că

societatea

ar perde,

în
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Ceea ce diseiii pentru individi este adevărat pentru ginte, familii şi naţiuni: în adevăr, omenirea n'ar perde re când n'ar mai
fi decât o singură gintă și o singură naţiune? Nar scăd şi nu
Sar împuţină când n'ar mai aveă felurile personalităţi, varietatea
formelor, facultatea de a se manifestă felurit? Căci, ce este ginta

şi naționalitatea, de nu formele şi feluritele manifestări ale omenirii?
Este

adevărat,

că totă desbaterea eră pe tărîmul Bisericei cre-

ştine. Sciinţele încă nu eraii destul de înaintate spre a demonstră
prin mijlâcele lor egalitatea
ce le este lor propriii.

şi frăția

Gmenilor,

păstrându-le

tot
”

Sociologia (1) maveă încă nici numele chiar, nu se scia că afară,
din

origină,

omenirea

este

una,

nu

numai

în present

ci în trecut

şi viitor, adecă una în spirit ca şi în trup. Sciinţa ne descopere
din ce în ce mai mult minunata armonie în nesfirşitul varietăţilor ; ea legitimâză tot ce este firesc în societate, şi lasă în domeniul istoriei tot ce este factice, arbitrar saii de învoială. Totul
ne arată unitatea geniului omenesc în coordinaţiuoea tuturor elementelor

ce-l compun,

iar nu

sine desfiinţarea a tot ce avem
duală şi colectivă.

într'o

mai

unire care aduce

sfint,

neapărat

personalitatea

cu

indivi-

Istoria omenirii fusese atât de puţin studiată, atât de puţin
cunoscută, în cât istoricii trataii pe om, aci ca 0 excepţiune, o
minune pe pămînt, şi se siliaii prin urmare a născoci o mulțime

de fabule şi sisteme, cari de cari mai absurde, şi aci îl priviaă
numai ca o simplă specie a genului animal. Abiă mai incâce ajunseră a înţelege că, în lumea fisică, este o lume spirituală care se
desface

din

ce în ce mai

mult,

ca să iea asupra,

celei fisice

tere legitimă, nu ca s'o sfărâme, ca să împedece şi să
lucrarea care s'a făcut în natură, ci ca s'o desvolte, s'o
rodâscă şi să tragă afară tot ce este frumos şi armonic
este o putere nouă, care se adaogă puterii fisice spre a
planeta n6stră la o perfecţiune din ce în ce mai mare,
lumea spirituală având un trup şi un cerc de lucrare mai

o pu:

slăbâscă
facă să
într'însa;
conduce
şi ast-fel
înnalt să

potă la rindu-i să se ridice şi ea mai sus în suirea ei spre per(1) Sciinţa socială.
Brătianu.
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fecţiunea nesfirşită. Nam trebuinţă a mai dice că acâstă lume spirituală este omenirea în cât se osebesce de lumea fisică.
Omenirea, dar, spiritualisându-se, nu-şi schimbă natura fisică;
o măresce, o desvoltă,
ficaţiunea ei spirituală

o întăresce, o înfrumuseţăză, îi dă sanctica s'o facă neperitre; ceea-ce face că cu

cât omenirea, se spiritualiseză, cu atât naţiunile, familiile şi ginţile
devin

mai lămurite,

mai

hotărîte,

mai

personale,

mai

trainice.

Trebue să mai adaog că, fiind-că pe globul nostru ai fost
două creaţiuni, una fisică şi alta spirituală, şi fiind-că cea din
urmă ce se face prin omenire, a început mult mai în urma celei
dintâiă, ea urmeză necurmat; nu trebue dar să ne mirăm de a
vedeă încă omenirea în revoluţiuni mari, căci ea este în stare de
făptuire. Care-i va fi termenul? Fi-va vre-odată unul? Nu sciii;
dar sciii că tot ce a luat o formă bine determinată este încă pri-

incios de modificări,
Acesta

este un

dar,

adevăr

nici-odată

pentru

de

lumea

o preschimbare

întrâgă.

fisică ca şi pentru

cea

spi-

rituală.
Genul

vegetal

se împarte

în multe

specii şi sub-specii. Putem

prin combinări şi procedări sciinţifice să le modificăm,
riem

un

într'un

gen

cerc

noii,

mărginit,

o specie

speciele într'una

dar nu

nouă.

singură,

sub

ne este

Asemenea
osânda

în speciele de unde

puteă ajunge

generală

care

nu

să

putință

putem

le vaa formă

reduce

tâte

de a le strică, căci prin cur-

citură o să recădem
la una

prin

am

îost

plecat,

fără

a

să le înfăţişeze pe t6te. Putem

dice tote acestea şi pentru genul omenesc.

Timpurile formaţiunii

gintelor, al familiilor şi al naţiunilor europene sfîrşit fiind, ele
sunt încă priincidse de modificări ţărmuite, dar nu însă de o formaţiune nouă; cu atât mai mult este prin neputinţă a reduce
genul omenesc la o singură formă, la o singură gintă.

1V.
După consideraţiunile mai mult fisiologice ce aduseiii aminte
în favorea cestiunii ce voesce să o văd odată limpede şi lămurită, îmi pare că trebuie să căutăm şi în istoria nâmurilor, care
„a fost mersul omenirii din puntul de vedere al ginţilor. Dacă
mersul acela se face în sensul desvoltării lor, va fi o dovadă
mai

mult

şi progresul

că ele

sunt

omenirii.

legitime

şi neapărate

pentru

conservarea,

In timpurile

de

mai

înainte,

când

partea

fisică a omului

pre-

domniă în vița sa, când consciinţa era puţin lucru şi omul trăiă
mai mult prin facultăţile sale instinctive, naţionalităţile se osebiaii
puţin şi mai cu s6mă prin osebiri fisice şi din afară.
Spre

pildă,

ori-cine

îşi aduce

aminte

că Germanii în timpurile

dintâi ai istoriei lor eraii o gltă confuză, compusă din naţiuni
cari în aparenţă se făceaii şi se desfăceaii neîncetat. Acestea sunt
timpurile ante-diluviane ale omenirii, în cât privesc creaţiunea spirituală. Ai trebuit secoli de lucru ca naţiunile să se ginteze şi să
iea o formă

hotărîtă

şi definitivă.

Căci,

ca să

dicem

adevărul,

în

antichitate naţiunile nu eraii constituite: nu se făcuse decât nisce
încercări. Evreii, Grecii şi Romanii sunt mai mult excepţiuni; şi
chiar aceste excepţiuni nu înfățişeză ore ele caracterul adevărat al
naționalităţii, ast-fel precum o vedem astădi? Atenianul trată de
barbar,

adecă

de

străin,

pe

Grecul,

care

nu

vorbiă

cu

accentul

atic ; poporul grec eră cel mai civilisat din antichitate şi cu tote
acestea forte rar își aducea aminte de unitatea sa. Cât despre Roma,

ea n'a fost decât o cetate, și Evreii fură mai mult o sectă religi6să. Conviii însă că în fond atunci chiar eră simţimîntul naţional,
carele

se manifestă

prin

cutare

saii cutare

formă.

Acestea sunt din poporele cărora desvoltarea, intelectuală şi
morală le-a dat înlesnirea de a-şi face un ideal. Pentru cele-lalte
cari nu puteai personifică naționalitatea lor nici într'un Dumnedei,
nici într'o limbă cultivată, nică în cetate, ea se resumă în vi6ţa,
materială şi în moravuri. Piresce, ast-fel trebuiă să fie. Omul, ca
să potă trăi viaţa morală, are trebuinţă maj întâi de visţa fisică;
de aceea poporele barbare se ingrijaii de pămînt numai. Goţii, Ostrogoţii, Vandalii, şi alte poporaţiuni barbare, la întâia năvălire în
Imperiul Roman, păreaii mai mult îngrijiţi de pămîntul trebuincios

hranei lor, decât de a-şi garantă existenţa lor naţională, şi atât
în cât erai gata să-şi dea personalitatea, individualitatea lor naţională,

pentru

o bucată

de

pămînt.

Pămîntul jâcă un rol forte de căpetenie chiar între naţiunile

civilisate. In adevăr, o naţiune mai înainte de tote trebue să aibă
un

pămînt

al ei,

pe

care

să

printr'o lungă apropriaţiune
pune

din

pecetea

națiunea

trupul ei.

se pâtă

a lui la

hrăni

şi desvoltă,

trebuinţele

şi căruia

sale, ajunge

a-i

geniului săi. Atunci numai, pămîntul acela face parte

aceea, atunci

ea

este datore

să-l

apere

ca

însuşi
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cele

ce diseiii, se pote

vedeă

că în timpurile

dintâi

na-

ționalităţile erai numai în stare de făt (1), de rudiment; trăiră cu
tâte acestea și susținură loviri uriaşe, vrednice a sdrobi ori-ce alt
element factice. Toţi îşi aduc aminte de cotropirile cele mari ale
antichităţii, mai ales de-ale Romei, sub domnia căreia totul fu
sdrobit afară de naţionalităţi, care ieşiră din acea criză atât de
viă şi tari încât la rândul lor resturnară ele pe uriașul acela care
ameninţase existenţa lor.
Însăși biruinţa barbarilor asupra Romei se păru un minut că
va fi fatală naționalităților. Ceea-ce nu primiseră ca biruiţă, pe-aci
eraii s'o primâscă biruitori fiind. Puterea, bogăţiile, civilisaţiunea
şi strălucirea vechilor domni ai lumii, îi amăgiră până a voi să

fie Romani. Dar acâsta fu numai o încercare deșartă. Omul, cu voe
fără voe, reintră în natura sa. Barbarii cari se ţinură tare contra
descompunerii şi depeirii ce aduce neapărat cu sine denaţionalisarea,
se întârseră la căminul lor naţional şi numai acolo putură să
ajungă la civilisaţiunea în care-i vedem astădi.
Când Roma nu mai eră de temut, naţionalităţile tot mai avură a luptă cu mari încercări. Emigraţiunile şi prin urmare juxtaposiţiunile tuturor popbrelor Europei şi ale unei părţi a Asiei şi
chiar ale Africei, fură un cataclism adevărat, care puteă să înnece

naţionalităţile. Chreştinismul, cu spiritul săi cosmopolit şi nepăsarea
ce propoveduiă

gl6telor

pentru

lucrurile

lumii

aceştia,

contribuiă

îndestul a înlesni unirea saii mai bine amestecul tuturor individuaiităţilor naţionale. Când însă trecu furtuna şi Omenii se coborîră din înălțimile mistice ale chreştinismului, naţionalităţile reapărură cu aceeași putere cu care Yes plantele după revărsarea Nilului.

Lovitura Mahometismului fu cea din urmă şi una din cele mai
furi6se şi mai distructibile, însă, fărăa isbuti mai mult decât cele
trecute.
|
După acestea, veniră încercările Papilor şi Împăraţilor germani

de-a realisă

imperiul

universal

prin

aglomeraţiunea

silită a

tuturor naţiunilor europene.
Dar tâte răsbâiele, tâte luptele, între amândui compeţitorii, saă
ale fie-căruia peţitor în parte cu naţiunile, nu fură pentru ele decât
o înlesnire de-a se constitui; căci în fundul tuturor răsbâielor religi6se, politice saii civile, se desbat cestiunile naţionalităţii şi ale
(1) Făt. Embrion.

Formarea

cea d'intâiii a seminței.

Întâia încolţire.
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libertăţii. lată în puţine cuvinte unele din cataclismele, furtunele
și vicisitudinile, prin cari trecură naţionalităţile şi gintele, şi teşiră
ast-fel precum le vedem astăqi în Europa, adecă mai vii, mai caracterisate, mai determinate decât le vădurăm până aci. E! unde
p6te

găsi

cine-vă,

în timpurile

din

nainte,

naţiuni

țimîntul naţional, prin consciința individualităţii
derea

lor spre

unitate,

să se potă

cu Italia, cu Germania,
cită Polonie,

care

compară

cu România,

mai

mult

de

cari, prin sim-

lor, şi prin tin-

cu Spania, 'cu Franţa,

şi, mai ales cu acea nenoro-

o jumătate

de secol

de

când

este

junghiată necurmat și fără a încetă de a fi națiunea cea mai vie? (1).
sa

Este lesne de vădut că aceeaşi lucrare de creaţiune fisică, care
făcut pe pămînt, se face şi în omenire; adecă că fie-care ca-

taclism aduce

o creaţiune nouă, mai deplină decât cea precedentă.

Când cercetez omenirea în epoce osebite şi fac în fie-care un paralelism între popârele civilisate şi barbare, mă încredinţez odată mai

mult că civilisaţiunea se face în folosul naţionalităţii. Compară pe
Greci

saii pe Romani

Grecul
Roman,

cu tote poporele contimporane şi vei vede că

se osebesce mai mult de Egiptân,
decât

un

Celt

de-un

German,

de

saă un

Evrei
Slav

şi însuși
de un

de

Sarmat.

Bag însă de s6mă, că cu cât o naţiune este civilisată, cu atât
este mai tare şi anevoie de-a o amestecă cu alta. Poporul evrei
fu cel mai persecutat dintre tote poporele lumii, şi cu tâte acestea,
cu puţină osebire,
Solomon, pe când
numele,

Evreul de astăqi este tot acela din timpii lui
din multe popore barbare n'a mai rămas decât

Istoria dar tâtă confirmă, că progresul n&mului omenesc se
tace în folosul desvoltării naționalităților precum s'a făcut în: folosul desvoltării personalităţii fie-căruia om. In adevăr, cine ar
put

susţine

că individualitatea

sa

şters, fiind-că

Omenii,

când se

întâlnesc astăqi, își dai mâna, în loc de-a-şi pune viziera şi a luă
sulița în mână, ca în evul-mediu? Cine ar put contestă că urmările asociaţiunii sunt desvoltarea individului? Nimeni negreşif,
decât cei cari confundă individualitatea cu egoismul şi asociaţiunea

cu comunismul

monahal.

Dar, o mai repet, istoria îmi întăresce credinţa. Precum cele
câte-vă individualități monstrudse cari se păreaii mari, fiind-că,
()

În

„Românul:

+.

de astădi.* (Nota eâit.),

Cu România

şi în fine cu tâte națiunile din

Europa
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absorbeaii activitatea a mii de 6meni, dispar prin asociaţiune, lăsând loc tuturor individualităţilor de a se manifestă în originalitatea lor, cred că tot ast-fel individualităţile cele mari colective,
precum Statele formate prin
tote naţiunile a se manifestă

cotropire; vor
în propria lor

dispărea, ca să lase
individualitate, prin

asociaţiunea generală a tâtei Europe (1).
Un om ilustru, îmi diceă întro di, când vorbiam de naţionalităţi : cum vei put6 descurcă elementele din cari se compun naţiunile Europei, ca să poţi să le aşedi la locul lor? Juxtaposiţiunea
a fost atât de înmulțită şi variată, încât este mai peste putinţă de
a se descurcă şi a cun6sce naţionalităţile şi familiile europene.
Franţa, spre pildă, este 6re gală, latină, burguinionă,
mandă, sai este amestec de tite acestea?

francă,

nor-

Cestiunea revine la acâsta : în palengeneziile, adecă în creaţiunile succesive ale omenirii, cum osebitele elemente ce eraii până
atunci se amestecară, cum cele nouă se formară şi care a fost
partea fie-căruia din elementele cele vechi la formațiunea cea nouă?

Acâsta este o cestiune de o mare importanţă, asupra căreia
sciinţa nu ne-a dat încă o deslegare deplină, sfirşită, însă ea nu
ne opresce de a constată naţiunile ce vedem înaintea ochilor noștri. Spiritul, limba, îndemânările şi simpatiile, vor fi mijlâcele de
clasificare. Datinele ce avem până acum ne sunt de ajuns ca să

avem

asigurarea,
Cât

învăţat,

pentru

că sciinţa va consfinţi într'o di acâstă lucrare.
răspunsul

de a dreptul

este că, dacă în Franţa

ce sar

put6

da ilustrului

aii fost juxtaposiţii de multe na-

ţiuni, se vede curat astădi că cu timpul a predomnit elementul
galo-roman. Fisiologia ne spune că, atunci când este împerechere
între două specii, aceea care este mai numerâsă şi mai tare, cu
îndelungul absârbe cu totul pe cea-laltă, fără a mai rămâneă mai
nică-decum urme. Ne mai arată încă că sunt specii cari aii afinitate
între dinsele şi altele cari nu aii; că acestea, chiar când se pot

împerechiă,

nu daii un resultat folositor, pe când unirea între specii

cari sunt făcute spre a se completă, dă resultate strălucite ; specia
produsă este mai presus de cele două cari ati conceput-o. Spre

pildă, Celtul și Latinul, oră unde ai fost cât-vă timp în contact, se topiră şi făcură acea gintă frumâsă şi vîrtosă romană sai latină,
care

de mai

mult de

În „Românul“:

două

mii de

ani merge

„prin asociaţiunea generală

în capul civilisaţiunii,

a tuturor“, (Nota edit.)
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"pe când Românii, unii mai de o mie de ani sub domnia Maghiarilor,
şi alţii mai inundaţi de poporaţiunile slave, rămaseră neatinşi şi

neclintiţă. Şi aci este de luat în băgare de s6mă, că fiind de aceeaşi
religiune cu a Slavilor, sar fi putut înlesni unirea lor, şi cu tâte
acestea nu fură nică chiar modificaţi, ceea ce negreșit sar fi făcut,
dacă Românii ar fi fost în contact cu fraţii lor de ginta latină.
V.

Când societatea eră încă pretutindeni în starea de pruncie şi
neajungerea sciinţelor făceă pe om servul lucrului pentru hrana

vieţii sale fisice, se înțelege că sclavia putu fi o tristă fatalitate
prin care omenirea treci ca să ajungă la un grad de civilisaţiune.
Trebuiă ca o mulțime de Gmeni să se lipsâscă chiar de ceea ce

eră trebuincios vieţuirii lor, spre a hrăni un număr mic de Gmeni
cari, scutiți de lucrul mâinilor, să pâtă aveâ înlesnirea de a se

pune cu totul pe studiul sciințelor, artelor şi tuturor speculaţiunilor curat intelectuale. Iacă de ce chiar Grecii şi Romanii în antichitate nu puteaii înţelege o societate civilisată fără sclavi. Cetățenii cei mai buni ai antichităţii reîmpingeaii în fundul inimei

lor t6tă indignaţiunea ce trebuiă să simţă pentru o asemenea monstruositate. A! cine ar pute să ne spue tâte trudirile lui Socrat

şi Platon în faţa acestei înfiorătâre enigme?
Cu

timpul,

grămăâirea

capitalurilor,

desăvîrşirea

măiestriilor,

progresul sciinţelor şi desvoltarea intelectuală şi morală făcură pe

Gmeni

precum

a speră

am

și el locul

o societate

mai bună ; şi nu se înşelară.

Servagiul,

dis'o, veni în locul sclaviei și, în timpii din urmă, lăsă
săi

proletariatului;

şi

ast-fel,

din progres

în progres,

iacă-ne într'o epocă în care toţi 6menii trebue să dobândâscă titlul lor de nobleţă, adecă că lucrul nu va mai fi o sclavie, o osîndă
ci o condiţie de vi6ţă tot de odată fiizică, morală şi intelectuală,

cu alte cuvinte, un mijloc de perfecţionament şi fericire.
Sper că nu va dice nimeni că societatea va perde, când, în loc

de un număr mic, toți Gmenii acelei societăţi
la desvoltarea ei morală

vor put6 contribui

şi intelectuală.

Ceea, ce diseiii despre individi în societate, sar put6

aplică

până la 6re-care punct şi la naţiuni, privite din puntul de vedere
al omenirii. În adevăr unele

cotropiri se pot scusă că aii pus

ţiune în putinţă de a face civilisaţiunii o propăşire,

o na-

No. 6.
1858,

56
No. 6.
1853.

Romanii şi Englezii sunt dou pilde forte însemnate; astădi însă
ajunserăm la un progres ast-fel în cât asemenea cotropiri nu numai

că nu sunt scusate, ci încă sunt criminale.
întrun punt

Civilisaţiunea a ajuns

în cât fie-care naţiune este de ajuns sieşi, şi pâte prin

însăși ale sale puteri, şi printr'o asociaţiune liberă cu cele-alte naţiuni,
înaintă cu un pas statornic. Afară din acâsta, pentru fie-care naţiune,
consciința personalităţii, a valdrei, a demnităţii sale şi nedreptatea

ce este de a fi exploatată de o altă naţiune, este atât de desvoltată în Europa, în cât o naţiune cotropitore şi-ar istovi tâtă energia înăbuşind

mereii

r&se6la

care ar fi permanentă.

şi Turcia o dovedesc astăzi de ajuns.
Condiţiile emancipaţiei sunt dar gata
într'altiel

omenirea

va fi silită a merge

şi ne

Austria, Rusia

silesc

înapoi,

a o face;

suposiţie absurdă,

fiind în natura ei de-a merge neîncetat şi tot înainte (1).
Acum să cercetăm de ce reîntregimea fie-cărei naţiuni în posesiunea

personalităţii

sale este

neapărată spre

a produce

ceea ce

ea este menită.
Precum individul nu pâte fi tot ce natura Pa menit să fie, şi
nu

pâte

produce

tot ce

este

capabil,

decât

când

în

educaţiunea

ce i sa dat a ţinut socotâlă de individualitatea, de facultăţile ce
îi sunt proprii și chiar de turnura spiritului lui, în alţi termeni,
fără de a-i înnecă personalitatea sa impuindu-i una străină, asemenea, şi națiunea nu pote produce, nu pâte da omenirii tot ce
este în puterea ei, decât când se desvoltă în însăşi elementele şi
condiţiunile sale naturale, şi nu se mişcă decât prin însăşi spontaneitatea sa.
Pildele următore pot explică şi completă gândirea mea.

Copiii Gmenilor celebri, din pricina individualităţii celei mari
a părinţilor, sunt mai tot-deauna mai jos, mai puţin decât ce sunt;
“diă aatura lor; şi pricina este fiind-că individualitatea
Lor sugru:
rată
d6 a tatălui, în tâtă vi6ţa lor ne mai urmând din spontaneitate, rămân pentru tot-deauna, o copie slabă. Acest fenomen se vede

şi în comunităţile catolice; afară din forte puţine excepţiuni, produc
Gmeni

de a doua

mână,

cel mult

instrumente -bune

şi nimic

mai

mult ; disciplina, voinţa şefului înăbuşă individualităţile, şi nu sunt
decât râtele unei maşini, forte tare în comparaţiune cu un individ,
(1) Rîndurile de la: „Austria,
mânul“. (Nota edit.)

Rusia

şi Turcia...“

sunt suprimate

în

„Ro-
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dar forte slabă în raport cu o asociaţiune în care tâte individualităţile ar rămân6 în t6tă întregimea şi eu tte puterile lor.
Aceste două pilde se pot aplică cu deplinătate la națiuni. Is-

toria ne dă o mulţime de dovedi ca acestea ce aduseiii pentru individi.
Galia şi Spania n'a dat tot ce puteaii, decât după ce fură în
posesiunea personalităţii lor. Republicele mici ale Greciei şi ale
Italie:

aţi

produs.

pentru

omenire

mai

mult

decât

naţiuni

mari

grămădite sub dominarea alteia. Ce dre a cîştigat civilisaţia cu subjugarea Poloniei ? Rusia întrâgă cu Polonia în slujba ei produce
un Kopernik ? Şi dacă avem un Mickiewiez este fiind-că s'a retras
din realitate şi a trăit; în Polonia sa independentă, una şi nedespărțită. Ce a produs Ungaria de atâţia secol, de când este subt
Austria civilisată?
Cotropirile, în ochii multora, aii încă o scuză: aceea de a sili
poporele

barbare

să intre pe drumul

civilisaţiunii;

Romanii în an-

tichitate avură acâstă pretenţiune în Europa.
Deci dacă rolul cel d'intâiii al cotropirilor nu se mai pâte aplică
în Europa, cu atât mai puţin acesta din urmă.
Vedem în adevăr cu totul din contră ; popbre cotropite silindu-se
prin jertfe nepomenite a se civilisă, și domnitorii lor puindu-le funia
de gât ca să-i oprâscă. Dar să presupunem un minut că însă-și
Rusia şi Austria ar intră pe calea progresului şi ar voi să lase

poporele

ce sunt sub jugul lor să

mârgă

şi ele cu dînsele. Ast-fel

chiar, dic că dacă inima acelor popore este odată câştigată civilisaţiuniă, pentru popdrele acelea ar fi o muncă deşartă, o lucrare ce

or să fie silite s'o strice într'o di; căcă tote acele naţiuni civilisate
subt o suilare străină, afară din condiţiunile lor firesci,—civilisaţiunea
aceea fiind bastardă şi neproducătore,—sunt silite în diua emancipării s'o lepede ca pe un rod străin şi vătămător. A! fericit poporul
care

va put6

să nu

găsâscă

într'însul

otrava

străinului mult timp

încă în urmă!
Acum rezemându-mă pe cuvintele şi dovedile ce am expus, cred
că pot osîndi nu numai pe partizanii cotropirilor barbare de astădi,
ci şi pe cei cari, de le vor da o umbră de civilisaţiune, jertfesc naționalitatea şi primesc ca națiunea, lor să se desvolte sub dominațiunea străină. Dar ce dic! o asemenea desbatere mai pote av6 o
importanţă astădi când Europa este neapărat silită a se reconstitui
îndată

pe

temeliile

firesci ale naţionalităţii,

astăqi când suntem în
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ajunul

dilei în care tote

popârele trebue să fie reîntregite în pose-

siunea întrâgă şi deplină a personalităţii lor? Negreşit că nu.
De aceea, deşi glasul meii este slab, nu mă sfiesc a-l ridică, cu
convicţiunea că, fiind-că spune adevărul, el va străbate audul tuturor
compatrioţilor mei. Şi le dic:
Fraţii mei pregătiţi-vă pentru ora cea mare şi sfiîntă, căci nu
mai este departe. Ori-ce preocupaţiune afară din acâstă idee este
o peire. Nu primiţi, nu faceţi nică o învoială pentru ori-ce altă con-

dițiune
una şi
maşul.
străină.

ar voi să vă facă afară din aceea a unei Românii libere,
nedespărţită. Un singur minut măcar nu vă învoiţi cu vrăjNu credeţi că naționalitatea se pote desvoltă sub suflare
Către voi mai cu s6mă, fraţii mei Români de sub Austria,

îndreptez

aceste

din

urmă

cuvinte ; sunt încă între voi 6meni cari,

unii r&tăciţi şi alţii orbiţi de interesele lor personale, fără a ave
consciinţă de rătăcirea lor, vă îndemnă a suferi dominarea străină,
sub

cuvînt

ca ast-fel străinul adormind în nepăsarea lui, să vă lase

puţină r&suflare, pe care s'o întrebuinţaţi la desvoltarea naţionalităţii nostre. Sfat otrăvitor, tactică de peire pentru toţi câţi aii urmat-o.
Nu, fraţilor, făcând pe mortul nu vom reînviă naționalitatea n6stră,
Adevărul n'a fost nici odată slujit de amăgire și minciună. Crucifica-

rea şi chinurile deteră lumea sub domnia chreştinismului. Și apoi cum
Sre voi Gmenii dreptăţii veţi isbuti a înşelă pe cei cari sunt însăşi
amăgirea şi prefăcătoria? Austria şi Rusia nu ne vor da pace decât,
când

pistra

mormâîntală

va închide grâpa ce vis6ză ele pentru tâte

naţionalităţile şi pentru a n6stră mai cu osebire. Credând şi afirmându-vă pe t6tă diua "'naintea vOstră şi-a lumei întregi, ast-fel
numai

veţi put6

ajunge

a da

naţiunii

române

un trup şi un suflet

din ce în ce mai mare, din ce în ce mai tare. Întorceţi-vă dar privirea, putinţile, aspiraţiunile către fraţii voştri din cele-lalte părţi
ale mumei comune care se numesce România. Un singur simţimînt

numai vă
Respingeţi
de morte,
Inimarea,

este ertat a av6 pentru Austria şi Rusia: ură şi vrăjmăşie.
tot ce vă vine de la ele, ca o cursă viclână, ca o otravă
de care abiă vă veţi atinge şi trupul tot se va învenină.
simţimintelor vâstre, lupta eroică contra stăpînitorilor,

„chiar de-ar fi fără o isbândă a dilei, va fi cu mult mai folosit6re
naţionalităţii n6stre și omenirii decât concesiunile cele mai largă
ale Austriei, şi tâte favorurile Rusiei dobândite prin amăgire,

adecă

cu scăderea moralității individuale şi naţionale. Suntem un popor
tînăr şi fecior şi prin urmare cu totul eroic; este pasul cel d'intâiii
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ce facem în acâstă carieră nouă

ce omenirea

şi-a deschis la 1848.

Omeni, cari vă diceţi înţelepţi, nu ne faceți să intrăm în arenă cu
nască de iezuit, căci perduţi vom fi.
Voi toţi, fraţii mei, de la Tisa până la Marea-Negră, de la Dunăre

până la Dnistru, di şi npte aduceţi-vă aminte că isbăvirea fie-căruia.
din noi este numai în isbăvirea a 10 miliâne de fraţi ai noştri în
trup şi în suflet. Aduceţi-vă aminte că sufletul României nu se pote
manifestă decât în unitatea naţională; că pe cât vom fi trunchiaţi

în bucăţi, locul naţiunii n6stre va fi gol în hora cea mare a omeniriă, și omenirea va suferi și noi vom suferi şi mai tare,
V.

In limbagiul sciinţific se întrebuinţăză cuvîntul de gintă ca
să arate cele cinci divisiuni mari ale genului omenesc cari sunt,
precum am dis-o: ginta albă saii caucaziană, galbenă saii mongolă,

roşie saii americană, n6gră saii etiopiană şi malaesă. Ginta însăşi
se subtimparte în familii, spre pildă: familiile latine, germane şi
slave,

cari sunt

o parte

din

ginta

caucasiană,

al

căreia

rest

lo-

cuesce în Asia și Africa. Ast-fel cuvintele ginte şi familie aii sem.
nificări forte lămurite; cu tâte acestea, în limbagiul ordinar, cuvîntul gintă este întrebuințat în sensul de familie, și am fost silit
a întrebuinţă acest cuvînt în acâstă semnificare, ca să nu pun 0
coniusiune
vre-unul.

în spiritul cetitorilor mei, dacă din întâmplare voii găsi

Tratând despre reconstituirea ginţilor, ating o cestiune care
va păr6 pote la unii deşartă. Am vădut; Omeni cari. deşi partizani călduroşi ai naționalităților, nu voiaii să admită că reconstituirea ginţilor ar av€ un înţeles. Căci România, îmi diceaii ei, să
fie în raport mai direct, mai intim cu Italienii, cu Francezii, decât
cu Germanii, cu Ungurii şi Slavii, vecinii ei?
Departe de mine ideia de ostilitate între ginţi, nu mai puţin
decât

şi între

naţiuni

sai

între

6meni.

Asemenea

vrăjmăşii

eraili

nenorocitele condițiuni ale nesciinţei, ale trecutului. Solidaritatea,
şi frăţia ginţilor, poprelor şi individilor, sunt condiţiunile socie-

tăţii viitore, în triumful căreia cred,
tote puterile mele a grăbi mersul ei.
Insist însă pentru reconstituirea

mijloc

mai

mult

pentru

desvoltarea

şi

voesc

ginţilor,

a

contribui

căci cred

omului, un

din

că este un

scut mai mult
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pentru
între

a ne apără

de ostilitățile şi

răsboiele ce pot

să mai ţină

ginţi. Voesc, punându-le în faţă una cu alta în t6tă întregimea

lor, să înveţe a se respectă
Ast-fel

vom

da

cea

de

pe

şi a-şi da mâna
urmă

lovire

una alteia ca egale.

ideii de cotropire.

Impă&ratul Nicolae nu va mai put6 exploată Panslavismul (1)
făcând pe Slavi a crede că prin mulţimea lor, sunt meniţi a cotropi Occidentul, când va sci
singuratice, ci ginţi tot atât

că în Europa nu mai sunt naţiuni
de numerse, tot atât de compacte,

ba și mai tari decât ginta slavă.
Dacă o naţiune este o individualitate care are dreptul de a
există prin ea însăşi, cu atât mai mult o gintă a căreia persona-

litate fisică, intelectuală şi morală este mai tare şi mai osebită.
Dovadă că în țările germane şi slave se confundă individii feluritelor
naţiuni din ginta latină, şi se iea numai tipul gintei, Tot asemenea
- şi în Franţa, afară de cei cari aii făcut un studiu particular despre
naţiunile germane, nu deosebesc un Suedez de un Prusian sait de
un Olandez; tot ce văd este ginta germană.

Raporturile intime, schimbul ideilor şi simţimintelor între națiunile de aceeaşi gintă, sunt trebuincidse desvoltării fie-căreia
dintr'însele,

căci efectele

lor sunt

mai

nemijlocite

decât

cele pro-

duse prin relaţiunile naţiunilor de genuri deosebite.
Românii, spre pildă, pe cât timp se inspirai, prin studiile lor,
numai de geniul german, România rămase străină progresului; când

însă studiară şi în Italia şi mai cu s6mă în Franţa, putură iniţiă
națiunea lor la civilisaţiune.
O mai repet, nu voesce a dice că nu trebue să fie relaţiune
de schimb de idei şi simţiminte între ginți osebite, dar dice că
schimbul

un

acela

trebue

să se facă pentru

idei de

o altă natură, de

ordin mai înnalt şi de o înrîurire mai puţin directă.
Ginţile

sunt

individualităţă

mari

colective

ale

omenirii,

tot ce este în natură, aă cuvîntul lor de a fi. Trebue
cuvînt să-l căutăm şi să profităm de dînsul.
Pe cât nu sciurăm fisiologia genului omenesc, nu
acea clasificaţiune minunată ce ne-o dă astădi sciința;
că o cundscem, ar fi o nesocotință a o negă şi a voi

(1) În „Românul“ ; pause
(Nota edit.).

Panslavismul

nu

se

va mai

şi, ca

dar ca acel
cunoscurăm
acum însă
să o sfărâ-

puteă

exploată.“
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Cu

cât

cercul

desvoltării

sale

se

lărgesce,

cu

atât

omul

cresce mai mult. T6te aceste împărțiri şi subtîmpărţiri ale speciei

No. 6.
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omenesci sunt spre folosul ei. Precum în sciinţe, prin mijlocul
clasificării, ajungem la speculaţiunile înalte, Dumnedeii făcu şi
pentru om, din acâstă minunată clasificaţiune a genului omenesc
o scară prin care să se potă sui până la diînsul. Treptele scării

aceștia sunt căminul domestic, națiunea, familia generică şi ginta,
In adevăr, omul suge la sînul maicei sale cea dintâiit viţă
morală;

pe genunchii

tatălui săi primesce întâia rază care îi lumi-

n6ză inteligenţa, şi în cercul

comunei învaţă

a iubi

pe

semenii

săi. In urmă, îl ieă patria pe aripele ei, ca să-i arate un orizon
despre care nici că visase încă; îl face a simţi că bate în peptul
săi inimele mai multor mili6ne de 6meni; înţelege solidaritatea

şi frăţia, este gata a se jertfi, este sacrat cetăţean. In inima națiunilor de aceeași familie, cercul fraţilor săi se lărgesce, se simte
mai tare decât Samson, vi6ţa devine pentru
totul cresce, totul se întinde, plutesce în largul

dinsul o armonie,
mării. Ginta îl ini-

țiază, mai mult decât ori-ce alt, în tainele vieţei generale. Făcându-i pipăite

individualităţile

este o clasificaţiune

cele

mari

ale

omenirii,

fi arată

transcendentă, îl învaţă că omul

nu

că

este o

anomalie pe pămînt, ci cor6na acestei lumi armonice. Tot ginta
îl introduce în omenire, şi omenirea, tăcându-l să înțelegă o lume

morală lângă cea fisică, îi dă
sue până

la Dumnedeii,

1. — DESPRE
(Memoriă

sigur

drumul

în

nesfirşit,

şi

ROLUL ROMÂNILOR DIN PRINCIPATE
RĂSBOIUL ACTUAL.

făcut în 1854; publicat

ast-lel

de aci înainte de nemurirea

în „Românul“

No. 336

din 2 Decemvrie,

se

sa.

ÎN

No.

1861),

Este vorba de răsboiul început în 1853 între Turcia şi Rusia, răsboii, în
care interveniră, în 1854, ca aliate ale Turciei: Franța, Anglia şi Sardinia.
lon Brătianu vedeă în Români singurul element în Orient, pe care Puterile occidentale sar fi putut; rezimă într'un moă eficace în acest r&zboiii, și în
participarea Românilor la luptă singurul mijloc al reînălțărei poporului nostru.

Vădând

atitudinea

nedecisă

a Porții către

Principatele

ro-

mâne și mai ales purtarea Pașei de la Calafat desarmând şi înapoind fără apărare în mijlocul

Ruşilor

pe grăniceri, cari

7

1854.

veneai
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să-i ofere

ajutorul

braielor

şi

armelor

nu scie încă nici astădi puterea
ce ar pută

trage

din

lor,

sar

elementului

el în răsbuiul

actual.

păr6

român
Să

că

şi

Turcia

utilitatea.

ni se permită

dar

câte-vă reflexiuni destinate a lumină acest îndoit; fapt, chiemând asupra României atenţiunea Guvernului turc şi mai ales a Puterilor
occidentale.
Singurele

puieri

Sîrbii şi Românii.
guri

sunt

sinceri

active

ale Turciei afară

de

Musulmani,

În răsboiul actual contra Rusiei, Românii

tâte

sin-

cu Pârta.

Acâsta e uşor de demonstrat.
În adevăr, oră câte îmbunătăţiri ar fi avut condiţiunea
lelor,

sunt

poporaţiunile

creştine

puse

în

dependinţa

raia-

imediată

a

Imperiului, Greci, Armeni, Bulgari, etc., urmeză cu tote acestea a fi
tratate ca ţâră cucerită şi nu se bucură de nică un drept politic,
mică chiar de acela de a servi în armată şi sunt prin acâsta chiar
ostile Musulwanilor dominatori. Cele trei Principate numai, având
o armată naţională, pot să iea o parte
sia a provocat în Orient, şi încă având

o administrare independentă,
Turcia
Dar

de a respinge
din

aceste

aceştia, din urmă
ori-ce cas,
Este jumătate

aii un interes capital şi

cotropirile
două

activă la răsboiul ce Rudrepturi ce le constituese

comun

cu

Rusiei.

poporaţiuni, Sîrbii şi Românii,

numai pe

pot adversarii Rusiei să compteze de sigur şi în
de secol

de când

Serbia

eră încă

o

provincie

turcâscă, şi numai printr”o insurecţiune şi prin r6zimul Rusiei a
cucerit semi-independenţa de care se bucură adi. Acest interval a
fost preă scurt pentru ca ura contra vechilor dominatori să fi
dispărut cu totul în Serbia, mai ales în masa poporului, a cărui

animositate este neîncetat aţiţată de presenţa Turcilor, cari urmeză
a ocupă fortărețele ţării. Pe de altă parte, poporul nutresce în fond
pentru Rusia simpatii profunde, întemeiate pe motive vechi. Originea
slavă a Sirbilor, afecțiunea lor pentru religiunea grâcă, lipsa orăcărei civilisaţii anteridre și situațiunea lor de popor cucerit i-ai
făcut ușor susceptibili la propaganda Rusiei şi fiind-că n'aii primit

de la dînsa decât servicii, fără să se fi presentat până acum vre-o
împrejurare

care

să-i edifice

asupra

desinteresării

disei

tectore, stai încă deschişi la acâstă influenţă.
Posiţiunea Principatelor române către Turcia şi
cu totul diferită.

lor

pro-

Rusia

este

63

Noi Românii n'am fost nici odată cuceriţi de 'Vurci. În timpul
lungilor răsbâie ce aii susţinut cele două popâre unul contra altuia, dacă Turcii ai pătruns adesea pe pămîntul nostru şi noi asemenea i-am vînat adesea până la Adrianopole; dacă ei ai avut în
posesiunea lor fortărețe pe ţărmul nostru, stindardul român a

fluturat adesea-ori pe fortărețele de pe ţărmul opus; şi dacă am
recunoscut suzeranitatea Sultanilor, tratatele ce consacră acâstă
suzeranitate ne asigură în schimb atâtea avantagii, încât posiţiunea n6stră, considerată cu a Musulmanilor,
posiţiune privilegiată. De aci provine lipsa

țiuni a urei, a dispreţului,
între sclav şi stăpîn.

ce

nasce

pâte fi socotită ca o
între cele două na-

de ordinar

din

raporturile

De altă parte, originea latină a Românilor, participarea lor
anteridră la civilisaţia occidentală, aspirarea lor necurmată către
acestă civilisaţie, posiţiunea lor neutră, 6re. cum, în sînul Bisericei

grece

(căci Românii sunt mai mult chreştini decât ortodoxi greci),

starea

lor politică, resultând

din

menţinerea independenţei lor in-

teridre, vi6ţa naţională, ce a persistat la ei—tâte aceste cause aii
făcut pe Români să aibă o posiţiune excepţională în Orient. Ei
aii fost tot-deauna acolo representanţii lumei occidentale, inimici.
a tot. ce împedica

progresul,

inimică prin

urmare

Papii înţeleseră importanţa Românilor

ai Rusiei.

din secolul

XII şi, pe.

cât timp ţinură sceptrul, sceptrul societăţii occidentale, făcură apel.
la dînşii în numele Romei, mama lor patriă.
Când arii ajunseră pe scena lumii cu pretenţiunea d'a o domină, Principatele atraseră mai ales atenţiunea lor. Nu e o ţâră,
afară de Polonia, în care ei să fi făcut mai multe intrigi, dar în.

deşert, Românii aii devenit din ce în ce mai mult inimiciă lor. În
deșert, Petru-cel-Mare trateză pe cei doi Principi de Suverani independenţi şi-i numesce amicii şi aliaţii săi, în deşert le face cele.
mai splendide promisiuui. În 1711 Brâncovânu, Domnul Țării. Românesci, nu răspunde de loc la apelul lui în contra Turciei şi Moldova îl părăsi fără voia lui Cantemir, Domnul său ; acâsta nu con-.
tribui

puţin

la pierderea

acelei memorabile

care Cateriua fu nevoită să facă tote
mata

muscălâscă

şi pe

Țar

din

bătălii de

la Prut,

în

sacrificiile spre a scăpă ar-

mânile

Tureilor.

În deşeri,

toţi,

Ţarii şi tote Țarinele vorbiră în favârea Principatelor în tâte tratatele lor cu Pârta, Românii îngrață nu se încredinţară în curăţia.
intenţiunilor acestei Puteri care la ori-ce moment, şi chiar fără voiă-le,
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vreă a-i protege. In deşert
publice

eraii deschise

școlele

Românilor

Guvernului

cu aceleași

bilimii rusesci, Românii pu sciură

rus

şi funcțiunile

privilegii

ca

şi

no-

a le aprețui şi străluciră prin

lipsa lor.

In fine, anexarea de

la 1812 a Basarabiei,

provincie

a Mol-

dovei, la imperiul rus veni de dete dreptate prevenţiunilor Românilor şi nu mai rămase nici o îndoială în spiritul lor despre
s6rta, ce le pregăteaii 'Țarii. Aşă în 1821, când Europa, cu totul
entusiastă de deşteptarea anticei Grecii, nu vădi decât pe Greci

şi pe Turci, Românii vădură pe Rusia.
Revoluţiunea antirusă a Ţării-Românesci dejucă

intrigele, ce

Rusia urdise în tot Imperiul ture, cu scop d'a pune mâna pe dînsul
printr”o resturnare generală. Domnul Tudor Vladimirescu, care se

pusese în capul mișcării române, în loc de a se declară contra Turciei și dea chemă pe Ruși în ajutorul săi, cum doriaii ei, se declară pentru Pârtă, recunoscu vechile tratate cari legau Principate cu Turcia şi spre a puts resistă Rusiei, făcu apel la protec-

țiunea Puterilor celor mari europene. Din nefericire nică Turcia nică
cele-lalte Puteri nu înţeleseră de loc mişcarea română, cu mult mai
imposantă în politică decât mişcarea grecâscă. Domnul Tudor cădi
sub pumnalul lui Ipsilante, general rus, care petrecuse în Principate în fruntea unui corp de voluntari, organizaţi în Rusia ; şi

Turcii veniră apoi, ca să deă lovitura de mârte revoluţiunii. Dar,
deşi sugrumată mai din nascere, ea tot dete fructe în viitor. Invasiunea rusâscă care eră iminentă fu oprită, lipsindu-i pretextul.
Grecia în loc d'a deveni prada unui noii cuceritor, puteă lucră la

independența
influenţa

sa. Cât despre noi, scăpaţi de Domnii fanarioți şi de

rusâscă,

puturăm

da

o

mare

desvoltare

naţionalităţii

nostre, care nu fu oprită decât de invasiunea muscăl6scă din 1828,
când şcedlele n6stre fură schimbate în grajduri şi în spitale, cum
fură şi după dou&-deci de ani, în 1848, cum sunt și astădi, în 1854.
servă

Prin tratatele din 1829, semnate la Adrianopole, Rusia îşi conamestecul în administrarea Principatelor, pe când Turcia fu

redusă la tristul rol de complice al tuturor atentatelor contra drepturilor Principatelor. Românii protestară de mai multe-oră prin
tote

pune

mijl6cele,

chiar

Regulamentul

prin

arme : î6tă lumea

scie

că pentru

a im-

organic, Rusia fu nevoită a îndrepta tunurile.

În fine 1848 vine. Împăratul Nicolae, ca şi cum ar fi voit să dea
dinainte o desminţire acelora ce, pentru

interese bine cunoscute

65
astădi, erai să cânte pe tote tonurile dreptatea, moderarea sa, devotamentul săi la causa ordinei şi păcii, voi să intre în Principate

spre a le feri de flagelul revoluționar.

La

acestă ameninţare, Ro-

mânii, fără să-și calculeze puterile, răspunseră printr'o răsculare ge-

nerală a t6tei Ţări Românesci şi Ruşii se opriră trei luni în Moldova, unde intraseră înainte d'a av6 ţâra timp de cugetare, şi nu
năvăliră în Muntenia decât pe urmele Turcilor, cari serviră d'astădată de antegardă a inimicului lor spre a sfărîmă singura, barieră
ce-i adăposteaii din partea acâsta.
Acest episod mi-aduce aminte suveniri forte triste, dar le depărtez de mine, căci scopul meii nu este a învenină lucrurile, ci a le

lumină, în interesul ţării mele, a cărei causă este aşă de tare legată

cu a Turciei.

Şi dacă

ating

atrag atențiunea Guvernului

unele

lucruri,

otoman, pentru

este

că

pentru

cred

că

ca să

a venit

momentul,

în care, condus

simţimînt

de dreptate şi echitate, el va luă altă atitudine faţă de Ro-

mâni,

va încetă

da

ascultă

de propriul săii interes, de nu
consiliele

perfide

ce inimicul

printr'un
s&ii

de

morte îi strecoră în umbră, ne mai putând a-i dictă ordine în diua
m6dă mare, nu se va lăsă de loc prinde de tentaţiunile, ce câţă-vă
Români îi vor oferi spre a căpătă favorurile sale, cum ali avut şi
p'ale Rusiei, nu va întinde pretenţiunile sale mai mult decât pote

suferi simţimîntul naţional, sai în fine, că se va inspiră din trecut
spre

a-și trage

o regulă de purtare în present. În adevăr, ceea-ce a

câștigat Porta altă-dată luând, în disprețul tratatelor,

fortărețele

ripei stângi a Dunării, e aceea că Rusia le-a dărâmat cu concursul
Românilor; de 6re-ce, dacă aceştia le-ar fi avut în posesiunea lor,
sar fi unit cu Turcii spre a le apără. — Cea câştigat înlocuind

capii indigeni prin Domni fanarioți ? A dat Rusiei instrumente spre
a ruină Principatele şi a pus ast-fel ea însăşi prima pi6trăa Protectoratului.—Ce a câştigat în 1821 sugrumând regenerarea unui
popor a cărui causă eră chiar a ei? Ce a câştigat prelungind ocu-

pațiunea Principatelor şi dând
în favorea

lor?

Ce

ast-fel ocasiune Rusiei să intervie

a câştigat lăsând, chiar după evacuare, un corp

de oştire, prea puţin numeros ca să oprâscă ţâra de a fi cuprinsă
de Ruşi şi îndestulător spre a o apăsă şi a o stârce? Aceea că
în 1828 Ruşii aii venit la Dunăre fără să deă o pușcă, căci Românii n'aveaii nică un interes de-a apără pe vechii cotropitori contra
celor noui. Ce a câştigat în 1848 unindu-se cu Ruşii spre a comprima avîntul naţionalităţii române? Ce a câştigat ţinând în exil
Brătianu.

5
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pe patrioţii români şi dând ţâra pe mâna creaturelor rusesci?
Aceea că în 1853 armata muscălâscă, în loc de a găsi în calea sa
o naţiune de mai bine de 5 miliâne de 6meni, gata a-i opri trecerea, a trecut prin Principate ca prin nisce țări dejă cucerite,
Românii, așă precum îi vădurăm, cu vre-o 30—40 de mii de
Gmeni gata a intră în linie şi putând ridică, în puţin timp, încă

atâţia, Românii formând
line

o masă

de locuitori, socotind

în juru-le 6—7

compactă

de mai mult de 5 mi-

şi pe cei din Basarabia, şi putând grupă

mili6ne de alți Români,

cari primesc impulsiunea

lor, sunt, cum am dis la început, singurul element în Orient, pe
care se pote cine-vă rezimă, într'un mod eficace, în răsboiul ac-

tual şi care să pâtă contrabalanţă influenţa ce Rusia, nu se pote
negă, a reușit a-şi creă între poporaţiunile slave şi grece din Turcia.
De aceea conjur, atât în numele umanităţii cât şi al intere-

sului comun, conjur pe Turcia și pe Puterile occidentale de a nu
ne mai lăsă în neastâmpărul unei aşteptări prea mult prelungite.

Ră&spundă odată la
Dică-ni-se : „Români
deschisă, voi trebue
tri, demni de ac6stă
vi se garanteză a
cap până la cel-lalt

necurmatul nostru apel! Vie-ne vorba bună!
din 1821, Români din 1848, cariera vă este
acum să vă arătaţi demni de străbunii Voşpatrie pe care o iubiţi aşă de mult şi care
vostră de acum înainte!“ Şi ţâra de la un
va tresări şi toţi vom fi în picidre fără dis-

tincțiune de clasă, căci Dumnedeul nostru al tuturor este Dumnenedeul patriei. De la Dunăre până la Nistru nu va fi decât
câmp de bătălie unde vom arătă Europei că dacă ne-am lăsat,
tropi, n'a fost din lipsă de patriotism şi de bărbăţie.

8. — MEMORIU
(Publicat în limba

ASUPRA

franceză,

la Paris,

IMPERIULUI AUSTRIEI
ORIENTULUI. 4)
1855;

reprodus

în traducere

în

un
co-

ÎN CESTIUNEA
„Românul“

No.

131, 132, 133, 136 din 6 (18), 7 (19), 10 (22), 11 (29), 12 (24), 16 (28) Mai, 1860.)

125,

136,

I.

Cu ocasiunea, cestiunii Orientului şi a rolului ce Austria j6că
în acâstă cestiune, atențiunea
asupra acestei puteri,

6menilor

politici

sa

fixat

din

noii

(1) „Începem astădi publicarea unui memorii asupra Imperiului Austriei ce
„s'a dat Împăratului Napoleon: în timpul răsboiului Orientului de către d-l Ion
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Fiind-că

opiniunea,

ce se exprimă

în genere

asupră-i,

este de

nu mă înșel, plină de rătăciri şi de pericole, am
credut de datoria
mea

de

a consemnă

studiit îndelung,

aci pe aceea

ce mi-am

format-o ei printr'un

chiar la faţa locului.

Austria este puternică sait slabă, după puntu
l de vedere în care
se va pune cine-vă, după chipul cum se va
purta cu dînsa, şi după

timpul ce i se va lăsă spre a se fortifică.
De

când

Napoleon 1 luă sceptrul Imperiului german
de la Casa,

Austriei, de când creă Regate cu totul independen
te, şi de când deş-

teptarea Germaniei se făcu subt auspiciile
Prusiei, acâsta rămăsese
singura putere morală din tâtă națiunea
germană, de 6re-ce Casa

de Habsburg

În adevăr

fu 6re-cum
ea nu

mai

exilată din comunitatea germanică.
represintă

nimic

dispăruse cu sceptrul Sfintului Imperii,
vernul

Vienei,

nu

numai

nu

ajută

pe

în Germania,

cât despre

Germani

pe care intraii, dar se arătă fârte ostil ideilor

în calea

cară

Trecutul

present,

Gu-

cea

nouă

făceaii

vi6ţa

cea nouă a Germaniei, şi le persecutaii în
numele Sfintei Alianțe.
Şi trebue să adaug că imensa majoritate
a poporaţiunii Imperiului

austriac aparţinea unor rase străine rasei germa
nice, şi că tote
aceste State, conservând individualitatea lor, consti
tuţiunile lor particulare și privilegiile lor locale, nu erati accesi
bile la influenţa, Guvernului central. Din causa, acâsta desvoltarea,
se făceă în favârea,
naționalităților, aşă în cât Guvernul riscă
de a se desgermanisă
el, iar nică-decum

de a put6

germanisă

restul

Imperiului,

cum

fi dorit Germania. Ast-fel Austria se află în faţa
Germaniei,

ar

nu

numai ca inimică a ideilor ei, dar şi ca limită
a elementului german și ca adversara intereselor sale materiale.
Revoluţiunea din 1848 trebuiă firesce să pună
în pericol existența unui Imperii care se află într'o aseme
nea, situaţiune;
Austria, în adevăr, fu aprope de a î desmembrat
ă, fie-care rasă
credând că a sosit momentul dea, scăpă de
acâstă epitropie
sgomot6să și de a se reconstitui în națiuni indep
endente; şi Ger„Brătianu. Acest memoriii, s'a tipărit cu Gre-cari
modificări, negreșit, încă din
„anul 1855, şi tâte ziarele franceze ai reprodus multe
părți dintr'însul și aii fă„cut o dare de sâmă fârte în favârea autorului.
La noi însă, este mai de tot ne„cunoscut, și credurăm că acum mai cu s6mă ar fi de
un interes politic a fi cu„noscut în sfirșit și de Români, pentru interesele cărora
a fost înfățișat atunci
„Împăratului Francezilor Și publicat apoi pentru acelaş
scop.“ (Nota redacţiei
Românul ui).
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mania străvedeă cu 6re-care plăcere posibilitatea reîntârcerei în
sînul marei familii germane, a copiilor s&i din ţâra Austriei, până
atunci închişi, pare-se, într'un Imperii străin,
Iată pentru ce salutea Imperiului austriac nu veni de la Ger-

mani, ci de la Unguri.
Aristocraţia maghiară, la umbra luptei sale naţionale în contra
absorbirii austriace, conservase nisce drepturi feudale forte în-

tinse; ea simţise însă, înainte chiar de a veni revoluţiunea din 48
să i le răpâscă, că trebuiă să caute alt unde-vă, iar nu în privi:
legiile sale seniorale, basa posiţiunii sale excepţionale în naţiune.
Şi luând

pe Englitera

de pildă, ea cercă să o afle în acţiunea po-

litică şi despărțită de Austria ; căcă pe acest tărim se simţiă slabă
pentru a luptă cu cele-lalte popore ale Imperiului, concurenţii săi.
So

spunem

pentru

ondrea

patic Ungurilor, pentru

lor, acest tărîm eră

de-altminteri anti-

că eră străin şi inimic

naţionalităţi

lor.

Ea voi dar să-şi creieze o scenă politică maghiară, și pentru acâsta
ea arătă masei naţiunii formarea unei mari Puteri ungare, prin

maghiarisarea Slavilor şi Românilor
cari se ţinuseră de cununa Ungariei.

din ţările

ce

se

ţineaii

saii

Revoluţiunea din 48 surprinse pe Maghiari în acâstă lucrare
audaci6să şi strălucitâre, dar pentru dînşii cu totul stârpă; ea fu

încă chiar pentru Români şi Slavă o îmboldire mai mult în desvoltarea proprielor lor naţionalităţi; şi vîrtejul revoluţionar paralisând mașina guvernamentală a Imperiului, tot de odată cu răpirea

privilegiilor

nobililor

maghiari,

descoperi

atunci

atâtea

na-

ționalităţă câte rase eraii în Imperiii, declarându-se tâte existând
fie-care prin ea însă-și. (1)
Aristocraţia maghiară se află dar în acelaş pericol ca şi casa
de Habsburg. Se făcu o înţelegere tacită între cei doui adversari
cari se combătuseră pân'atuncă: Guvernul garantă individualitatea
şi integritatea

regatului Ungariei,

anexându-i

şi marele

principat

al Transilvaniei; Maghiarii asemenea se obligară a ajută Guvernul
imperial cu braţele lor şi cu banii lor pentru a conservă unitatea
imperiului; fie-care, se înţelege, cu cugetarea d'a înşelă asociatul
săii la prima

ocasiune

Casa de Habsburg,

favorabilă.

venindu-şi în simţiri din ameţsla produsă

(1) Declararea adunării de 50.000 de Români
silvania, în 1848, Maiii 4.

în

câmpia

Blajului.

în

Tran-

69
de prima sguduitură, se încongiură cu Gmeni eminenţi ale căror
interese eraii strâns legate de existenţa Imperiului, şi-şi formă astfel un sîmbure de meni de Stat cari, având pe lângă dibăcia can-

celariei

austriace,

inimoşia și cutezanța ce dă

pericolul, sciură a

învârti evenimentele în folosul restaurării Guvernului imperial.
După ce Boemia fu supusă, mişcarea Românilor din Transilvania înăbușită, Galiţia paralisată, r&scâla Slavilor de la Mează- di
oprită, şi Italia sfărămată cu ajutorul Ungurilor, Impăratul se declară pentru Slavi şi Români în contra Ungurilor, şi pe urmă de
tot primi ajutorul Rusiei, nevoind a învinge pe Maghiari cu singura putere a celor-lalte naţiuni ale Imperiului; căci triumtul Sla-

vilor și Românilor
Habsburg.

puneă și mai mult în pericol domnia

In adevăr,

familie în Europa și mai
sunt

Casei de

cele patru mili6ne şi jumătate de Unguri, fără

puţini civilisaţi

decât cele-lalte naţiuni,

cu totul neputincioşi, când sunt reduși a fi singuri, de a fundă

ce-vă serios, de vreme ce Slavii de la Dunăre, cu vecinătatea învă-

țatei Boemii, a cavalerescei Polonii şi a Rusiei, aii cu totul altă importanță.

Ac6sta se pote dice şi despre

Români,

cari

numai

în

Austria, sunt în număr egal cu Maghiarii, şi cari cu cele-lalte ş6se
milione din Principate şi după rîpa drptă a Dunărei, formâză o

masă

de mai mult de dece milisne în confraternitate

rasă, de sânge, de spirit şi de tradiţiune
se află în fruntea civilisaţiunei.

cu

t6tă

rasa

strânsă de
latină

ce

Crisa, teribilă ce Imperiul Austriei străbătuse, fusese până la
Gre-care punt, presimţită de Gmenii săi de Stat înainte de 1848.
În afară de alia, în Ungaria, şi în Galiţia eră mai iminent pericolul.
Ei făcură cercără pentru a-l pară; dar, pe de o parte, aceste cercări fură timide, căci se temeaii de-a provocă toemai pericolul acela

contra căruia voiaii a se preservă, şi, pe de alta, mijlocele întrebuințate în Galiţia, în loc de-a servi pe Guvernul austriac, produseseră
o groză generală în contră-i. De aceea, după ce treci crisa din 1848,

el înţelese uşor ce aveă de făcut pentru a eşi din acâstă stare precară
ce resultă din compunerea Imperiului săi; căci dacă în trecut un
Imperii compus din elemente eterogene fusese cu putinţă, cu condiţiunile sociale ale Europei de astădi, un ast-fel de Imperii deveniă din ce în ce mai anevoios ; adecă trebuiă să ajungă prin asimilare a se transformă întrun singur corp omogen saii de nu, a se

disolvă neapărat mai curînd sai mai târdiii.
Austria sciă dar că, dacă rivalitatea naţiunilor împreunate în
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Imperiul s&ii o scăpase odată, acâsta fusese pentru ultima ră. Dejă
chiar puţin lipsise ca Slavii, Ungurii şi Românii să se înţelegă
;

batali6nele rusesc veniră la timp ca să oprâscă

acâstă înțelegere.

Ea

se puse dar îndată la lucru ca să germaniseze tot Imperiul.
Rezimat, pe baionetele rusesci, Guvernul imperial nu menagiă
nici pe;homâni nică pe Slavi, precum nică pe Unguri. Luă Slavilor
puținele arme ce le fuseseră date spre a se luptă contra Ungurilor.
Nivelul stării de asedii se întinse fără distincţiune peste tote

rasele Imperiului, şi constituţiunile diferitelor State, administraţiile
şi legile lor particulare făcură loc unei legislaţiuni şi unei administraţii uniforme.
Când armatele rusesci se retraseră, tote aceste țări fură cuprinse
de-o armată cu mult mai pericul6să: o armată de împiegajţi austriacă,
cari toţi erai, de nu germani, dar îmbrăcaţi cu uniforma imperială,

eşind din cancelariile Guvernului, servindu-se numai cu limba germană, și împărţiţi aşă, în cât fie-care să funcţioneze tot-deauna
afară

din

ţera

sa natală,

mani. Cundscerea limbii
pentru

Şi tot-deauna înnecat între împiegaţi ger-

germane

deveni

cei ce aspiraii la funcțiuni,

dar şi

o necesitate,
pentru

nu numai

cei cari ai,

de

nevoe, afaceri cu administraţia, adecă pentru tâtă lumea, şi legea,
marțială, sub protecţiunea căreia se organisă şi se întări acâstă administraţie,

nu

fu

ridicată în multe

locuri

decât

la

căsătoria

ti-

nărului Împărat, și nu încetă chiar în Transilvania decât de când
cu războiul actual.
Înainte de crisa revoluționară din 1848 şi 1849, şi armata eră
organisată după State, şi presintă aceeaşi eterogenitate ca şi Imperiul. Eră o armată ungurâscă, regimente de grăniceri din Transilvania și alte provincii, vinători tiroliani şi aşă mai încolo; dar
o armată

austriacă

propriii

gisă

nu

există

decât

cu

numele. Am

asistat chiar eii la o luptă sângerâsă între un regiment german
şi un regiment polones.
Ac6stă organisare a armatelor pe naţionalităţi făcu să triumfe
așă de uşor insurecţiunile naţionale în 1848. Dar după triumful
Guvernului imperial, și armata primi ca şi cele-lalte ramură ale
administraţiei, o organisare cu totul unitară, şi în acest moment,
Austria posedă cea maj frumâsă armată ce a avut vre-odată. Rămân

cu tote acestea mai multe temeri Guvernului austriac, şi, între altele trebue să menţionăm licenţa şi spiritul de nedisciplină al unei
armate

care

l-a scăpat,

nu

în numele

patriei, — Imperiul

austriac
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fiind mortea fie cărei naţiuni, — dar sedusă prin promisiuni
şi prin
adulări, şi care astădi încă, are consciința că face t6tă
puterea
Guvernului săi, fără ca acest simţimînt să fie balanţat
prin acela
al datoriei de cetăţean. Ce este mai grav încă este suvenirea
stin-

dardului

ungur,

polonez,

boem,

italian

şi român,

care

e

vii: în

inima soldaţilor, şi chiar cu mult mai mult decât înainte de 1848,
căci revoluțiunea le-aii dat nisce simţiminte, nisce idei şi nisce
drepturi care înainte se aflaii numai în stare latentă. Și Austria,
astădi se teme mai mult, nu de răsboiiă, ci de-o sguduitură în numele naționalităților ; şi va face totul pentru a o evită, până ce drepturile călcate, promisiunile violate, jicnirea simţimintelor celor
mai sacre vor fi uitate şi alte interese şi alte simţiminte le vor
învinge,

până

ce în fine, stindardul

austriac

dardul naţional.

va face să se uite stin-

Numai câţi-vă ani aii trecut de când jumătate din Imperiul
Austriei se află sub regimul feudal. Dacă Casa de Habsburg credea
că trage 6re-cari folosințe din acest; regim, el causă cu tâte acestea,
temeri Guvernului s&ă ; şi încă eră Şi o causă de slăbiciune pentru

Imperiii; mai ales tesaurul săi suferiă mai mult. După ce vechile
sale forme sociale fură sfărâmate de revoluțiunea din 1848, ve-

nitul Imperiului aprope s'a îndoit ; și acâstă crescere va urmă neîncetat
o stare progresivă superidră celei a celor-lalte State europene ;
căci
țările cari o compun sunt din cele mai avute ale Europei, şi avu-

țiile lor brute sunt încă neatinse, de 6re-ce pentru prima 6ră sunt
deschise industriei şi comerţului liber. Este adevărat că Austria,
are o datorie forte mare, mărită încă prin ultima crisă din 1848,

şi că creditul săii cu anevoe se va restabili; dar de i se vor lăsă 15
ani de

repaos, fiinanţele

sale vor fi cele mai înfloritâre din

Europa.

Chiar înainte de 1848, Guvernul austriac sciă, profitul ce
puteă trage din desvoltarea industrială şi comercială. In 1846, un
general rus întrebă, în presenţa mea, cu multă solicitudine, pe
un
om de Sta! austriac, ce ar face ca să înnăbuşe agitările cari se ma.

nifestai pretutindeni, și mai ales în Ungaria ? Austriacul îă răspunse

că ar favorisă desvoltarea

oraşelor cari sunt, compuse de elemente

străine şi legate prin interesele lor de Austria.
Cel ce vă fi studiat de atunci încă actele Guvernului

Vienei,

va rămâns convins că ele aii fost; conforme acestui principii. Acest
Guvern a căutat să dea o mare întindere mișcării comerciale şi industriale; să împingă ori-ce activitate a poporaţiunilor pe acestă cale,
şi să formeze

mari

interese

solidare

cu

existenţa

Imperiului.
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EL isbutise,

prin aceste

mijlâce, a-şi creeă instrumente

în aris-

tocraţia ungară chiar, care eră în capul mişcării naţionale.
Unul din 6menii cei mai însemnați ai acestei ţări, comitele
Szâchenyi, (1) ajută pe deplin sistema Austriei, sperând, se înţelege,
a o întârce

în profitul

patriei

sale;

dar

intenţiunile

nu

sunt

des-

tul, şi el fu tîrît aşă de mult pe acâstă clină în cât, în anii ce preceseră revoluţiunea, devenise cel mai călduros pariisan al Austriei.
Guvernul

imperial

aveă

dar

dreptate;

interesele

materiale,

desvoltate în Gre-cari condițiuni, pot turbură consciinţa şi înnăbuşi
interesele morale,
Când se vădi el încă odată stăpân, şi de astă dată fără legăturile bătrânei Austrii, cestiunile economice fură una din primele
care atraseră atenţiunea sa, lată pentru ce în contra tradiţiunilor
şi unor

puternice

opuneri,

rămaseră

la

putere,

după

crisa

revo-

luţionară nisce 6meni ca d-l Bach şi Bruck, (2) cari n'aii alte titluri
decât de-a fi competenţi în cestiunile economice şi de-a representă
până la 6re-care punct interesele acestei ordine.
Progresul repede al industriei austriace, căile ferate cari încep a se întinde în tote părţile și vor pune tâte provinciele Imperiului în comunicare; desvoltarea ce câştigă în tâte dilele, atât
navigarea cu vapore după Dunăre, cât şi cea după Adriatica, cari
îndestuleză ele singure t6tă Marea Nâgră; importanţa crescândă

ce ieă Triestul şi tote porturile acestui litoral; și încă marea întindere a comerţului austriac în Imperiul otoman şi agenţii consulari ce Guvernul austriac a stabilit în mai tote oraşele Orientului, dovedesc că el lucrâză cu tot atâta inteligenţă cât şi folos,

și că în curând calea Triestului și acea a Dunării vor absorbi tote
relaţiunile comersiale ale Europei cu Asia.
Supuşii Imperiului vor află în prosperitatea
deschide

materială

ce le

acţiunea Guvernului austriac o compensare la privaţiunile

de lucruri de o ordine superidră (3), pe cari sunt prea adesea con(|) Stephan Se6chenyi (1'792—1860), om de stat maghiar, supranumit; „Cel
mai mare dintre Maghiari“. Lui i se datorese multe din îmbunătățirile economice ale Ungariei. El a spus: „Ungaria n'a fost, ci va fi.“ (Nota edit.)
(2) Alex. Bach (1813—1870) şi Karl Bruck (1798—1860), Gmeni de stat austriaci. Cel din urmă e întemeietorul companiei de navigaţiune „Lloyâ“. (Nota edit.)
(3) Și apoi chiar din partea acâsta Austria se silesce, conservând şi sistema,
sa guvernamentală, de a-şi atrage simpatiile învăţatei Germanii. Aşă, de exemplu, se văd de la 1848, în universităţile Vienei, catedre de economie politică și
de filosofie, și ocupate de câţi-vă. învăţaţi profesori din universităţile Germaniei.
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strânşi a le uită când trebuinţele ordinare

de tâtă diua sunt sa-

tisfăcute; ast-fel Imperiul austriac va ajunge să intereseze pe Europa

şi pe supuşii săi la existenţa sa.
In fine, colonisarea Statelor sale de la Sud-Est cu Germani este
ultimul şi neapărat cel mai puternic mijloc, ce Guvernul Vienei în-

trebuințeză spre a germanisă și a consolidă Imperiul. Reuşita
nu e cu neputinţă, ba chiar este uşsră.
Revoluţiunea, care a redat libertatea ţăranilor şi i-a declarat
proprietari, cu rescumpărare, ma durat îndestul ca să garanteze
tuturor acâstă proprietate, şi mai ales în cantitate suficentă ca
să pâtă deveni pentru cultivatori, şi pentru ţâră o sorginte de
prosperitate. După ce revoluţiunea fu înnăbuşită, cestiunea fu lăsată

la o parte pe cât se putu, aşă în cât, nu numai toţi ţăranii nu deveniră

proprietari

pe pămîntul

ce cultivaseră

până atunci,

dar chiar

aceia cari avură acâstă proprietate o vădură redusă la aşă de puţin
lucru, în cât

cultivatorul,

asorbind

întrînsa

tote

forţele

sale. gă-

sesce abiă necesarul pentru a se nutri pe el şi familia sa. Pe de altă
parte,

indemnizarea

vechilor

seniori, devenind

mai de tot ilusoriă,

şi aşezămintele de credit funciar lipsind, immensele domenii ce
le rămân sunt înțelenite din lipsă de capitaluri. Proprietarii cei
mari, fiind nisce vechi seniori mari, sunt; prea puţin capabili a se
ocupă

de agricultură cu nouăle condițiuni economice

ce a creat des-

fiinţarea servagiului, şi clasa arendaşilor cultivatori nu se formâză
decât cu încetul.
De aceea se vede, pe de o parte, t6tă poporaţiunea nevoită
a storce

o suprafaţă

mică

de

pămînt

ca s'o facă

să

producă

ne-

cesarul, și pe de alta, imense proprietăţi deşerte şi înţelenite, aşă în
cât lipsa proprietarilor

mari

este mai

mare decât

a cultivatorilor,

și proprietatea se află ast-fel la disposiţiunea şi discreţiunea capitalurilor străine,
Austria a pus mâna pe acâstă situaţie favorabilă colonisării, şi
de la 1850, a provocat; societăţi ca să coloniseze cu Germani ţările
de la Dunărea de jos, începând cu Ungaria,
Acest proiect îi plăceă aşă de mult Guvernului,

şi eră aşă de

uşor de realisat, în cât cu t6tă prudenţa şi dibăcia sa tradiţională,
se puse

al

execută

cu ardore,

și deştâptă opiniunea

publică; dejă

se credeă dator a fi ce-vă mai moderat, când răsboiul Orientului îă
făcii o situaţie ast-fel în cât se socoti destul de tare pentru a urmă
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proiectul săii favorit (1). Numai
întindere,

aplicându-l

chiar

că de astă dată îi deteo mai mare

la ţările

cari nu

eraii de loc ale sale: la

Principatele române (2). Şi aplicându-l ast.-tel, face un act de înaltă
politică; arată în adevăr Germanilor, că deschide un Mississipi în
Europa, chiar la fruntariile lor, şi că ast-fel în puţin timp, patria
germană se va întinde de la Rhin până Ia Marea-N6gră. Acâstae o
ideiă care pote seduce pe Germanul cel mai inimic Austriei. Şi nu
este o utopiă, de dre-ce se scie că în fie-care an sute de familii
germane trec Oceanul ca să găsâscă pămînt de cultivat.

Acestă emigrare

n'ar deveni re

şi mai mare, dacă emigranții

n'ar mai av6 de străbătut decât puţin spaţii, cu cheltueli fârte
mică, şi fără pericolul navigării şi schimbării climei? Când cunâsce
cine-vă natura cotropitâre a Germanilor, când aruncă ochii asupra
Boemiei şi a Posnaniei, germanisate pe jumătate, pâte 6re să nu

se tmă că Germanii, superiori în civilisaţie poporaţiunilor de la Dunărea

de jos,

şi

ajutați

de

protecţiunea

Guvernului,

vor

ajunge

să germaniseze t6tă acea frumâsă şi bogată ţâră ce se întinde de
la porţile Vienei până la Marea-N6gră ?
Așă dar, a forţă pe locuitori să înveţe germănesce, a luă din
fie-care naţiune porţiunea inteligentă şi a o desnaţionalisă prin
funcțiuni în ţări străine, a absorbi activitatea poporaţiunilor în mişcarea industrială sub dependința Guvernului şi fără nică un caracter
naţional,a colonisă ţările slave, ungare şi române cu Germani,—iată
cele patru principale mijloce cu cari se servesce Austria de la 1848
spre a germanisă Imperiul.

Acesta e o lucrare pe care am urmărit-o la faţa locului chiar
în 1850 şi 1851, şi, după puterile ce pune la dînsa Guvernul, am
înţeles importanţa ce are pentru dînsul. Folâsele ce ar trage
dintr'însa ar fi în adevăr, imense, necalculabile: mai întâiti unitatea
(1) „In mijlocul preparativelor militare de acum se pregătesc şi la noi conchiste
„Pacifice. Cestiunea colonisării este din noii agitată, Doctorul Stain, învăţat eco„nomist de la Kiel, care s'a stabilit la Viena, se ocupă mult de acâstă cestiune.
„Emigrarea către America a crescut mult în anii trecuţi, mai ales în ducatul
„de Sehleswig-Holstein. Se dice că un proprietar din Schleswig are de scop să
„transporte cu cheltuiala sa în Ungaria, cu 6re-cari condițiuni, un număr de fa-

„milii cari vor să emigreze în America“ („Gazeta Postelor“. Viena, 3 lanuarie 1855).
(2) Austria a propus Guvernului român actual să aducă în România 60.000
de familii germane cărora să li se deă pămiînturi. Aceste păminturi fuseseră
refusate ţăranilor indigeni. (Nota aut.) Ctr., mai la vale, discursul asupra aducerii unor colonii străine (Nota edit.).
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în interior şi în nisce ast-fel de condițiuni, în cât voința

Guver-

nului ar fi suverană, absolută ; căci de el singur ar atârnă
existenţa
tuturor acestor coloni germani ca Și a indigenilor
ce se germaniseză; în afară, devenind putere germană cu titluri superidre
celorlalță membrii ai confederației, Austria ar pune iar mâna
pe sceptrul
Imperiului germanic.
Unitatea naţională este o trebuinţă a epocei; ea este cea
d'întâiii din tote pentru popârele cari n'o ai încă. Franţa a tras
prâ
multe fol6se din acestă unitate pentru ca ea să nu ispitâscă pe cele-

lalte ţări. Pentru acâsta, sunt dispuse astăqi a-i sacrifică tot; şi în
Germania, mai mult; decât ori unde, acestă cestiune absârbe tâte
spiritele, mai ales de la 1848,
Germanii, cari se consideră ca primul popor din lume, atribuesc
lipsei acestei unităţi rolul secundar ce ei jâcă în republica europeană.
Din causa acestei sete de unitate, în 1848 archiducele I6n fi

primit la Frankfort ca vicaral Imperiului, în aclamaţiunile întregei
Germanii. Deși calitatea sa de Austriac eră în acel timp fârte compromiţătore, dar eră socotit ca partisan al unităţii germane şi acâsta

eră destul pentru a-l face popular. După câte-vă luni, dacă Regele
Prusiei ar fi primit corâna imperială, tâtă Germania ar fi fost
încă odată pentru dînsul, cu totă ciudățenia caracterului săi şi
conduita sa politică,
In timpul întregei acestei prime peridde, Austria nu cuteză a

face pe faţă oposiţiune Prusiei; ea fu redusă la adulări şi intrige

ascunse. Numai când regele Friedrich-Wilhelm slei tâtă naivitatea
și totă credulitatea germană, şi când ori-ce speranţă în el fu cu
neputinţă, Austria îi răpi tote avantagiile ce o jumătate de secol
grămădise

în favârea

Casei

de

Hohenzollern.

Cercările, ce Regele Prusiei şi d-l de Radowitz (1) făcură cu Parlamentul lor de la Erfurth, apoi când cu afacerea de la Hessa-Cassel, pentru a pune iar mâna pe omnipotenţa ce Regele refuzase de

a primi din mânile Parlamentului de la Franktort, trebuiaii să cadă

chiar fără notele energice şi demonstrațiile armate ale Austriei (2);
eraii destul

interesele opuse

ale acelor

Suverani,

cu concursul că-

(1) Joseph Radowitz (1192—1853), om politie prusian, însărcinat în 1847—48
de către Regele Prusiei să negocieze cu Austria o transformare a Conteder.
germ. Susţinu în Parlam. din Erfurth asigurarea unității germane subt hegemonia prusiană prin alianța, celor trei Regi. (Nota edit,).
(2) Prusia ar trebui să-și aducă aminte astădi, că din Rusia în particular,
trase Austria cutezanța sa în acâstă ocasiune ca şi în altele.
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rora

se

vroiă

reconstruirea

unui

Imperiii

german;

căci

unitatea

Germaniei sub Regele Prusiei. fiind mediatisarea (acţiunea de a reuni
mai multe state) mai curînd saii mai târdiă a tuturor Suveranilor
Germaniei, nu se pote face decât printr'o mişcare naţională populară,

şi tocmai acâstă mişcare Regele Friedrich-Wilhelm a despreţuit-o.
In acâstă stare se află Germania când Austria, terminând teribila sa luptă din

năuntru,

se presintă cu tot prestigiul şi t6tă în-

crederea în sine ce-i da un triumf neașteptat.
Nu mai eră bătrîna Austrie, adevărat musei al tuturor prejudecăţilor vechiului regim, inimică a junei Germanii, dar o Austrie

întinerită prin revoluţiune şi păstrâna

tot; de-odată caracterul săii

de putere conservatore.

care

Eră

o Austrie

ne perdând nimic din

dibăcia sa tradiţională, câştigase energie şi cutezanţă. Nu mai eră
în fine

acea

Putere

amfibie,

cu interese

mai

mult

ostile

celor

ale

Germaniei, ci eră de astă dată o Putere germană care a sfărimat tâte
barierele ce diversele sale State opuneaii Germaniei la Orient.
Ea îi deschide astădi Mediterana prin Adriatica, Marea Neagră prin principalul săi afluent, Dunărea, şi dejă îă arată în per:
spectivă de nu dominarea, cel puţin exploatarea Orientului. De

aceea, de la începutul
putinte. Ea reconstitui

lui

1851, influenţa

Austriei

dieta de la Frankfort cum

deveni

a tot

vroi, introduse în

confederație tote Statele sale negermane, făcu să se decreteze tote
măsurile ce-i plăceaii, știrbi marea operă a Prusiei, Zollverein-ul,
şi-l modifică după interesele Imperiului săii.
Austria, mergând ast-fel cu paşi mari către scopul săă, avea
cu tote acestea o mare pată în ochii, nu numai ai Europei, dar ai
Germaniei; acâsta eră posiţiunea umilitâre ce-i făcuse intervenirea,
rus6scă din 1849. Căci, trebue luat aminte că dacă Guvernele ger-

mane şi o clasă Gre-care de 6meni aii devenit mai rusolatri de la
1848, simţimintele poporului german, în genere, aii mers întrun
sens opus. Germania a avut mari decepţiuni de la 1848, şi le atribuie în parte Rusiei,

mai

a cărei

atitudine

faţă de Germani,

de la 1851

ales, a jicnit orgoliul şi chiar drâpta demnitate a naţiunii
Dar evenimentele trebuiaii să vină şi de astă dată în ajutorul
săii şi să-i deă; ocasiunea de a scăpă de imputarea de vasalitate.
Cestiunea Orientului, cu tte risicelej.în“cari?a, pus-o, i-a dat
mijlocul, nu numai de a-şi reluă independenţa, dar chiar de a-şi
schimbă rolul faţă de Rusia, şi dacă nu se va băgă de semă, Austria ar put6 câştigă mai mult întrun moment decât ar fi putut câştigă în cinci-decă de ani de lucrare obişnuită.
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IL.
Până la ce punct Austria a fost complice a Rusiei în răsboiul
actual, este resertat timpului a ne-o spune. Rusia singură va veni
pote într'o di să ne descopere acâsta şi să arunce asupra Austriei
partea de responsabilitate ce a avut aci, ca odinidră în împăr-

ţirea Poloniei, apoi în slăbirea Turciei. Atunci, vom înțelege misiunea comitelui de Leiningen (1) la Constantinopole, şi cum Austria,
care abiă eşiă dintr'o catastrofă, făcu, pe când vulcanul revoluţionar fumega încă, un demers din cele mai cutezătâre, care trebuiă
să neliniştescă nu numai pe Franţa şi pe Englitera, dar chiar pe
Rusia,

puţin

dispusă

a împărți

cu vecina

sa

o

dominaţiune

până

atunci exclusivă,
Ne

aducem

aminte,

în adevăr,

că ultimatul

ningen nu eră nici mai puţin atentator

comitelui

de

Lei-

la independenţa şi demni-

tatea Porții, nici mai puţin categoric decât acela al principelui Mencicofi. De ce pericol iminent aveă a se teme Austria, din partea
Turciei, pentru ca să se decidă la un act aşă de cutezător şi de

prejudiţios acestei independenţe a Turciei, pentru care manifestă
astădi atâta solicitudine, în cât voesce a protege două din provin-

ciile sale contra Rusiei? Cum prudenţa Austriei creă un asemenea
antecedent, ea care cunosceă mai bine decât ori-cine, nu numai
tendinţele Rusiei, dar şi proiectele sale cele mai intime asupra
Turciei,
— proiecte pe cari, s'o spunem în treacăt,

generalii ruşi, in-

discreţi ca tot-deaua, când acâsta place stăpânului lor, le trădă în
gura mare în răsboiul Ungariei, ridicând toasturi pentru viitorea
lor întîlnire sub murii Constantinopolei ?
Se va constată, într'o di, întrun mod

positiv,

că

misiunea

comitelui de Leiningen n'a fost decât o încercare şi un mijloc de-a
pregăti căile principelui Mencicov. (2)
Ac6stă misiune, indisereţiunile cari transpiraseră cu mai multe
luni înainte în înaltele regiuni ale societăţii vienese, nu numai
asupra reintrării Rușilor în Principate, dar asupra disposiţiunii
diferitelor corpuri în acâtă expediţiune, şi ceea-ce este mai grav
încă,

opiniunea

atunci

(1) Christian von

acreditată

că Transilvania

Leiningen- Westerburg

fu însărcinat cu misiunea,

va fi ocupată de

(1812—1856), general austriac ;

de care e vorba, în 1853. (Nota edit.)

(2) Alez. Sergevici Mencicov (1789-—1869), diplomat rus, trimis în 1853 ca
ambasador

extraordinar la Constantinopol.

(Nota edit.)
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corpul generalissimului Dannenberg şi în fine
insistența Austriei
spre a ocupă Serbia și provinciile turcescă
vecine cu Adriatica,
când nu se pronunţase contra purtării Rusiei,
nici chiar în principiii, mă fac a crede că proiectul de invasi
une în Turcia fusese

concertai și hotărît cu

Austria,

şi că

ocuparea

Transilvaniei

de

un corp de armată rusâscă intră în planul
de campanie, cu scop
de a conţineă pe Români şi pe Maghiari,
şi pentru ca Austria, li-

niștită din partea acâsta, să pâtă concentră o
mare parte din oştirile

sale în Sud-Vestul Imperiului săă, ocupă
provinciile turcesci de la
Nord-Vest, şi presintă, ast-fel, pe singurul
punt al Imperiului săă

accesibil Franţei, o liniă de bătaie formidabilă,
Dar esecuţiunea acestui plan fu nimicită, mulţu
mită înţelegerii neaşteptate a Franţei cu Englitera, şi
măsurilor repedi și
energice ce luară, şi mulțumită şi acestei „Unani
mităţi a opiniunii
publice europene în contra inșolentelor preţenţiuni ale Rusiei. Gua ai

vernul
menea

Vienei putu atunci măsură
întreprindere Par pune. In

tot pericolul în care o aseacest cas, în adevăr, Puterile

Austriei

există

occidentale ar fi fost obligate să facă apel la
naţionalităţi, şi Im-

periul

ar

fi încetat

de

a

peste

câte-va

luni;

de

aceea, Guvernul austriac se grăbi să iea nisce
disposiţiuni cu totul
diferite de acelea ce le aveă în realitate.
Purtarea sa, în acâstă nouă fasă, este prese
ntă memoriei tuturor ; ea este consemnată pe deplin în actele
publice; ea arată
complicitatea Austriei cu Rusia, şi confirmă asigu
rarea ce Împăratul
Nicolae da Lordului Seymour (1) despre înţel
egerea sa deplină cu
Austria asupra moştenirii muribundulu, înţel
egere ce ar fi trebuit

prep
fărăus
nică.ă,
un alt semn, decât cut

cu.nța
care ,.
Rusia a
înfruntat Europa de „la începutul acestui răsboieza
ii. Cum, în adevăr,
"Rusia, Care n'a făcut nici odată un singur pas fără
să-și iea tote
precauţiunile,

ar fi întreprins

acum

executarea

celui mai gigantic

din t6te proiectele sale, fără să fie sigură dinai
nte de concursul
Austriei, când a cercat de a se încredinţă, chiar
de complicitatea

Engliterei!
Pentru acâsta, dacă aduce aminte în câte-vă cuvin
te purtarea
Austriei în acâstă a doua fasă, n'o fac atât spre
a probă duplicitatea

sa, cât spre a arătă consecinţele
tr'însa pentru Europa.

nenorocite

ce pot

(1) George-Hamilton Seymour (11797—1880), diplomat
ministru plenipotenţiar la St.Petersburg. (Nota edit.).

resultă

englez;

din-

în 1851
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Ne aducem aminte cu ce circumspecţiune viriginală Austria
lăsă să se întrevadă adevăratele sale simţiminte, simpatiile sale
ascunse; dar ea nu voiă nică să i se impute nerecunoscinţa sa:
nisce circumstanţe fatale îi impuseseră datorii de recunoscinţă ;
trebuiă dar să i se deă timp spre a dovedi lumii că
contra binefăcătorei sale, o făceă după ce-şi împlinise

viile, după ce a întrebuințat
care;

îi trebuiă

asemenea

tote

și timp

mijlcele
de

dacă
t6te

lucră
dato-

de

împă-

raţionabile

a se pune

în

stare

să lupte

cu un aşă de puternic adversar, care se află chiar la fruntariile
sale. Dar mai eră încă o rațiune care o făceă să amâne alianţa sa
activă cu. Puterile occidentale: ea aveă sarcina cea greă de a trage
după dinsa puterile germane, ale căror simpatii eraii pentru Rusia.
Ac6stă nouă atitudine deşi echivocă, îi câștigă opiniunea chiar

în Franţa, și o scose din o posiţiune
alta favorabilă,
nică odată.

pe care

chiar

ea pote

pericul6să spre a o pune în
n'ar fi cutezat

să o spere

Când în 1850 credu lumea un moment că eră cu putință o
ciocnire cu Prusia,.hârtia, austriacă scădu, în vre-o trei-patru dile, cu
20 la sută. In Transilvania, unde mă aflam în epoca aceea, anevoie căpătă cine-vă bani pentru hârtie, chiar cu perdere de 50 la
sută. Ne putem dar face o idee de efectul ce ar fi făcut asupra,
valorilor austriace un răsboiii cu Puterile occidentale, de 6re-ce pretinsa sa
țele sale
mult de
fer unei

ostilitate contra Rusiei îi dete mijlocele de a reface finansecate. Ea făcu uşor un împrumut forte mare, de mai
un miliard de franci, şi vîndu o parte din drumurile sale de
companii franceze. Ac6stă din urmă afacere eră mai im-

portantă în consecinţele sale de cât chiar încasarea unei sume de-o
sută, trei-deci de mili6ne întrun moment aşă de anevoios ; acesta
eră un mijloc de-a susțineă creditul pieţei din Viena, făcând-o solidară cu cea din Paris; eră încă şi o primă încercare de-a atrage
capitalurile francese în Austria pentru a-şi pune în valdre avuţiile

sale şi pentru a interesă pe capitaliştii francesi la destinele austriace
şi a-i

face

să apese

asupra

Guvernului

lor

ori de

câte

ori

el

ar

voi să lucreze contra ei.
Tot favorizată d'acestă viitore alianţă cu Puterile occidentale.
Austria ocupă Principatele române, opri campania de la Prut şi
închise drumul pe unde armatele aliate puteai pătrunde uşor şi fără
pericol

în inima

Rusiei.

In adevăr, dacă armatele aliate ar fi avut de basă a operaţiilor
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Principatele, situaţia lor ar fi fost cu totul alta. Intr'o ţâră
1855,

de provisiuni,

cu o poporaţiune

de

cinci miliâne cu totul

avută

devotată

Franţei şi bătând din picidre de impacienţa de-a se luptă cu Rusia, cu cinci saii şâse alte milione de Români din Basarabia, Transilvania şi Banat, toţi gata a respunde ca şi cel din Principate la
primul semn al Franţei, cu Polonia în față fârte dispusă a se revoltă, răsboiul, în ast-fel de condițiuni, ar fi avut tote avantagiele
răsboiului naționalităților, răsboiului unui principiii învederat care
a făcut totă puterea Rusiei în Orient, şi fără a presintă nici un pericol pentru Puterile din occidente. Dacă sa credut bine ca Cir-

ee e rmr

casianii

să se

lupte

pentru

independenţa

lor, cu

atât

mai

mult

trebue credut pentru Polonesi şi Români!
Armatele rusesci sar fi aflat atunci, nu în faţa unor străină
„inimici ai credinței și ai rasei lor cari vin de departe spre a le
căută certă şi a cotropi ţsra lor“, ci în faţa Polonesilor slavi şi a
Românilor ortodoză venind, cu ajutorul celor două mai mari Puteri
ale lumii, să libereze patriile lor de jugul Ţarului, şi să facă a triumfă toleranța, dreptatea şi libertatea pentru Ruşi chiar.
Aliaţii, stăpâni pe Principate, ar fi avut; ocasiune de-a pune
mâna pe gurele Dunării şi pe porturile Basarabiei, de-a concentră
acolo

puterile

lor, de-a-şi

o sută de mii de Români,

creă

chiar în acele

locuri un

ajutor

de

având de reservă tâtă națiunea armată,

de-a întări ţâra, de-a află întrînsa provisiunile necesare pentru campania Rusiei, şi când tot ar fi fost gata, ei ar fi putut intră prin

Basarabia în vechile palatinate ale Poloniei, fără nici o temere de la
spate,

tot ca şi cum

sunt fortărețe
de oșştiră, căci
disposiţiunea
şi Rusia ar fi

Sar

află la fruntariile

ca Sevastopol în drum,
armatele aliate, operând
lor, amenințaii Polonia şi
fost constrînsă să-și ţină

La vederea

unui

așă

de

mare

ţării lor chiar.

Aci, nu

nică o mare concentrare
din Principate cu flota la
tote puterile Mărei Negre,
forțele sale împrăștiate.

spectacol,

Europa întrâgă

ar fi

fost electrisată, Rusia spăimîntată şi Austria, pusă ast-fel între
Italia şi România, ar fi fost la discreţiunea Puterilor occidentale.
În loc de acesta, Austria, ocupând Principatele, puse pe Rusia

la adăpost şi nu lăsă aliaţilor decât facultatea de a-și secă puterile
lor în contra graniturilor Kronstadtului şi Sevastopolului, pe cari

le credea inexpugnabile. Afară de acesta, ea, reuși să schimbe, în ochii
Germaniei, caracterul politic al cestiunii Orientului. Ea trece astădi
că ar fi constrîns pe Ruşi să iasă din Principate, că apără fluviul ger-
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man și că veghiază asupra intereselor Germaniei în Orient. Şi fiindcă pentru dînsa şi Rusia cestiunea nu mai este de-a împărţi Turcia,

ci de-a conservă statu quo şi de-a depărtă infiuenţa occidentală, va,
cere pacea şi va acusă pe Franţa și pe Englitera, cum a şi făcut-o,
că vreă să schimbe scopul răsbioului în interesul propriei lor ambiţiuni,
Sciii bine că sunt persone cari pretind că interesele Austriei
în cestiunea, Orientului, sunt identice cu ale Franţei şi ale Engliterei; că mărirea Rusiei ar lovi-o pe dînsa mai mult decât pe oră-

cine, şi că, prin urmare,

ea este, pe cât posiţiunea sa critică îi per-

mite, în mod sincer cu Puterile occidentale.
Dacă acest raţionameet este drept astădi, ar fi trebuit să fie aşă
mai de mult.

Cu tote acestea, deşi Austria a fost tot-deauna reputată pentru dibăcia şi prudenţa sa, se învoi în 1773 la îmipărţirea Poloniei, care aduceă pe Ruși la fruntariile sale, şi-i puneă în contact cu poporațiunile sale slave şi cu acelea de religiune gr6că,
şi acâsta într'o epocă în care cestiunile religi6se preocupaii spiri-

tele mai mult decât; în dilele n6stre. Ea acceptă asemenea în 1777
Bucovina din mânile chiar ale Ruşilor, deşi vădi scopul ce Rusia își propuneă dându-i-o, și consecinţele ce trebuiă să resulte
dintr'un asemenea antecedent. Iosef II, care fusese la curtea Caterinei II pentru a pătrunde mai bine scopurile ei, pe cari însă

ea nu le ascundea de loc, se uni în 1787 cu 'Parina pentrua intră
cu răsboiiă în Turcia şi a o împărți, căci se credeă în posibilitatea
acestei împărțiri ca şi în 1853, şi atunci cu mai mult cuvînt.
In 1812 ea se neliniști forte puţin de anexarea jumătăţii Mol-

dovei (Basarabia) la Imperiu)

rusesc, deși

acâsta

făceă

pe

Ruşi

stăpîni peste gurile chiar ale acelei Dunăre pe care o proclamă
astădi fluviu german. Ea nici nu ridică acâstă cestiune, nici aceea a
Principatelor, nici aceea a integrităţii Imperiului turcesc la congresul
din Viena. Și ori-ce s'ar dice, nu împedică Austria, la 1821, pe Împăratul Alexandru d'a execută proiectul ce pregătea de demult,
şi cu scirea Austriei, şi caracterul ce începură a luă insurecţiunile, prin mijlocul cărora Alexandru | speră să cuprindă 'Tureia,
In adevăr, revoluţiunea României îi fu aşă de ostilă, în cât

desperă

de t6te

cele-lalte, şi

amicilor săi din Sfînta Alianţă,

se

plecă la consilele

prudente

ale

Nici, la 1829, nu împedică ea pe Ruşi de-a ajunge la ConstanBrătianu.
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tinopole, ci energica atitudine a Engliterei ; căci nu se pot ţine
în s6mă manifestările după fapt saii cari nu sunt însoţite de nică

un act. Şi dacă la formarea Regatului Greciei Austria se arată aşă
de gel6să de interesele Sultanului, n'o făcu pentru că-i păreă răi
de slăbirea Turciei ca Putere, ci pentru că vedeă scăpându-i, prin
separarea Greciei, o părticică din moştenirea la care rîvnea în

succesiunea
nouă

pe

eventuală a Turciei, şi invindu-se

nisce

base

opuse

acelora

crearea unei

ale Imperiului

săi,

lumi

şi care tre-

buiă să deă în Orient o mai mare putere Franţei.
Ore-când, Austria afectă ce-vă interes şi pentru Polonia,
termină

acceptând

partea

sa. Şi dacă

vom

crede

în

şi

sinceritatea

protestării sale în favorea Turciei, voiii observă că Prusia chiar,
prin instructorii militară ce trămisese, acum câţi-vă ani, la Constantinopole, sa arătat mai mult decât Austria favorabilă a introduce Turcia în republica europeană, și a o scăpă ast-fel de am-

biţiunea rusâscă.
De mult timp

Austria

s'a aflat în aşă

condițiuni

în cât nu

puteă întreprinde răsbâie de cuceriri: politica sa a fost dar de-a lăsă
pe Rusia a slăbi şi chiar a distruge Statele vecine, numai să-şi aibă

și ea partea sa de conchistă. Ea se ridică ast-fel prin forţele altuia
fără a, se neliniști de mărirea Rusiei, sperând că a sa se va face
pe nisce base mult mai solide, şi că într'o di va av6 mare superioritate

asupra

complicei

sale

dacă

i-ar

în ori-ce cas, că dacă Rusia ar deveni
ar deveni

pentru

t6tă

Europa,

deveni

rivală

şi

sigură,

ameninţătâre pentru dînsa,

şi că atunci

ea sar

află în capul

nu numai al oştirilor sale austriace, dar al lumii civilisate întregi.
Situaţiunea, schimbatu-s'a de la 1848 încoă ? Transformarea ce
ea a suferit pus-o-aii 6re în ast-fel de condițiuni în cât politica
sa să fi trebuit a se transformă asemenea, şi în privinţa Turciei
şi în privința Rusiei?
Ea a devenit numai mai tare, mai încredătore în sine şi mai
cutezătâre ; ea se crede chemată la nisce destine nouă şi mari;
cugetă că va ajunge prin posiţiunea sa și superioritatea civilisaţiei
sale materiale

asupra

Orientului,

a-l domină,

şi prin el a domină

Germania şi Europa. Pentru acâsta, trebue să devină cât mai curând
putere

maritimă.

Îi trebuesce,

prin

urmare,

țărmuri

considerabili

la Adriatica şi chiar posesiuni la Marea Nâgră.
Oferirile Rusiei de-a împărţi Turcia, concordând cu trebuinţele sale, aveaii negreşit cu ce s'o atragă. Apoi cum Rusia, nu nu-
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mai v&mâne din ce în ce imal înapoi, dar are şi pretenţiunea de
a deveni diferită de cea-laltă parte a Europei, sperând prin acâsta
să impună Europei dominarea, sa, acâstă situaţiune face pe Austria
să cr6ză că ea însăşi va ajunge într'o di să steă în faţa Rusiei

cu aceleași superiorităţi ce aveă acesta asupra Orientului.

Spre a înțelege mai bine de unde vine încrederea Austriei în
privința Rusiei, nu trebue perdut din vedere că situaţiunea Europei a ajutat pe Rusia să se suie în mai puţin de un secol şi jumătate la primul rang între Puterile europene, din putere mică,

barbară şi mai asiatică ce eră, şi că acâstă,
fiind schimbată,

Rusia

trebue

plare şi să fie redusă la rolul
înaintat în civilisaţie.
Europa

mai

tâtă

să pisrdă

modest

fu distrasă

situaţiune a Europei

importanţa

de

în timp

poporul
de mai

sa de întâm-

cel

mulţi

mai

puţin

secoli prin

descoperirea şi colonisarea Americei, prin posesiunea Indiilor, prin
răsboiele religi6se şi prin acelea ale echilibrului european, şi aşă
Orientul fu cu totul delăsat chiar în ceea ce privesce comerţul.
Austria chiar d'abia îi da din când în când o atenţiune distrasă.
Rusia, care n'aveă nici o parte în acâstă activitate a Europei,
fu aruncată asupra Orientului de Petru I care-i comunică imensa

sa ambițiune. Dar cu t6tă activitatea lui Petru, cu tot darul cel
preţios ce Germania făcu Rusiei dându-i pe Caterina II, care fu
adevărată zînă a puterii ţarine, nu s'ar put6 explică acestă înălțime
repede şi constantă a Rusiei.
Eraii raţiuni în ea însăşi, pentru ca să pâtă jucă acest rol. Cei
doi Suverani mari ai săi nu făcură alt decât să aţîțe puterea
care eră întriînsa şi să arate modul de-a se servi cu dînsa.
Rusia schismatică se putu repausă în faţa Orientului, a cărui
imensă

majoritate

de poporaţiuni

se ţine de ritul oriental, ca pre-

destinată a ridică Biserica grâcă care eră persecutată de catolică
ca şi de mahometani, şi a emancipă poporaţiunile Imperiului turcesc,
liberându-le tot de-odată de jugul musulman şi de barbaria în care
ele trăiaii. Pentru acâsta Orientul a alergat înaintea Rusiei şi a
chemat-o

din tâte

puterile

sale.

Cât despre Occident, ea fu într'o posiţiune
rabilă.

Chiar

ritul

grecesc

care-i

da

atâta

tot aşă de favo-

putere

în

Orient,

o

făceă să se pară în ochii Occidentului catolic, protestant şi filosof, slabă și nepericul6să. Ac6stă schismă bătrână, fără sciinţă, fără
organisare,

nu

puteă

să aibă nici un efect asupra Occidentului care

No. 8.
1855,

84
No. 8.
1855,

aveă în tote aspirări
încă

acestă

Biserică

superidre de
fiind

acelea ale Bisericei

grece.

Şi

chiar ea persecutată, nu numai în Turcia,

dar şi în Polonia şi în Gre-cari State ale Imperiului Austriei, eră cu
totul pentru toleranță şi libertate. Ast-fel catolicii, protestanții şi
liberii cugetatori, toţi fără distincţiune, puteai da mâna Rusiei; şi
unii şi alţii puteaii să se lege cu dinsa ca să sfărame pe adversarul
lor, sigur

că nici odată religiunea

grâcă nu

puteă deveni

şi ea pe-

ricul6să.
Dacă clerul de ritul grec fu folositor politicei Ţarilor, tocmai
fiind-că eră unul din cele mai puţin instruite între sectele creştine
ale Europei, starea barbară a Rusiei nu-i făcu mai puţine servicii.
Nu mă opresc la avantagiile ce Ţarii traseră din barbaria pa-

sivă a Rușşilor

pentru

a stabili autocraţia

lor

absolută,

şi

a se

presintă ast-fel în ochii Europei ca dispunând de o putere care, mult;
timp şi cu dibăciă ţinută departe de ori-ce încercare, puteă impune;
putere care, capabilă de 6re-care resistenţă pasivă, eră puţin proprie
a deveni o putere activă într'o lume ca cea-laltă parte a Europei )

cu mult mai activă decât Rusia.

Ceea-ce vroesc să arăt, este numai că acâstă barbarie pasivă per-

mite 'Ţarilor, şi mai
telui, fără a vătămă
discipul al filosofiei
nouă a nouălor sale
nouă

ales Caterinei, de a se pune în ochii Oecidenprestigiul lor religios şi despotismul lor, ca
sale şi ca lucrând la realisarea în acâstă ţâră
teorii, şi a atrage ast-fel tot Orientul întro

cale de progres, în care Occidentului chiar îi eră greît a intră.

Ast-fel Țarii putură merge spre conchista Orientului, nu numai în
aplausele Occidentului, dar ajutaţi şi de sciinţa sa şi de Omenii
săi cei mai eminenţi. Și vădurăm pe Polonia, care, feudală şi catolică,

se

arătă

Occidentului

ca

anarhică,

netolerantă

şi

ostilă

teoriilor celor nouă, cădâna sub loviturile Rusiei şi ale celor două
complice ale sale, fără ca acesta să fi produs o pr6 mare impresiune.
Caterina II, care se arătase liberală pe cât ideile şi aspirările
secolului al XVIII-lea rămaseră în stare de teorie, fi cuprinsă

de terdre când ele luară un corp, şi ea întâiii le declară răsboiăi.
Mai târdii, revoluţiunea fiind învinsă, tînărul Alexandru puti relua masca sa de liberalism,
misticism seducător, înşelă

și învelind
încă odată

despotismul săi întrun
Europa. Dar revoluţiu-

nea fiind numai învinsă iar nu ucisă, începi din noii a agită totă
Europa, şi se vă&dă chiar că pătrunsese până în Rusia cu armatele
cari făcuseră campania din Franța. Ofițerii luară cu dînşii ideia
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unei societăţi cu mult mai echitabilă, cu mult mai umană decât
a formării ţarine.
Pentru acâsta, când Nicolae succese Împăratului Alexandru,

avii să reprime o insurecţiune în propria sa, capitală, apoi să-şi trimită tote forţele Imperiului săii în contra națiunii poloneze, revoltată pentru independenţa, sa.
Politica dibace a Țarilor, de la Petru 1, fusese de a se arătă ca
pionierii (pregătitorii căilor) Europei civilisate către Asia barbară
și de-a se servi ast-fel de Occident pentru a supune Orientul puterii sale.
Împăratul Nicolae, desfăcându-se de acâstă tradiţiune, se arătă,
nu numai ca adversar şi ca negaţiune a principiilor celor nouă
cari începeaii a cârmui mai tot Occidentul, dar încă şi ca preşedând
o lume cu totul alt-fel, având o religiune şi o civilisaţiune ale cărei
principii sunt superidre în morală şi în energie celor ale religiunilor
Şi civilisaţiunilor celei-lalte părți ale Europei, şi ca chemat de Providenţă a domină şi a regeneră Europa îmbătrînită, coruptă Şi cădută în anarhiă,
-

Succesul
în Principate

ce avu în 1828 în Turcia, a tot putinţa
prin

tratatul de la Adrianopole, şi mai

ce dobândi

ales

triumful

săii asupra insurecţiunii polonese, îl întăriră în credinţa sa politică
și-l împinseră din ce în ce mai mult pe-o cale violentă. Dar chiar
aceste succese şi atitudinea noului "Țar deșteptară atenţiunea Cabinetelor; și tot în acelaş timp crudimoa cu care se folosiă de
victoria sa asupra Polonesilor revoltă opiniunea publică europeană
şi săpă un abis între Rusia şi cea laltă parte a Europei. Cu atât

mai mult că de-astă dată eră Polonia lui Dombrovski (1) şi a lui Paniatovski (2), Polonia care amestecase sângele săii cu acela al Franţei

pe tâte câmpurile de bătae ale Republicei şi ale Imperiului, Polonia
din codicele Napoleon, în fine Polonia persecutată şi martiră!
Popdrele chiar cară speraseră până atunci în ea, începură a-şi
pierde încrederea în dinsa şi în Principate, unde simpatia fusese
tot-deauna forte mică; lumea, începu să se declare în gura mare
contra, ei, dovadă protestarea Camerei boerilor români în 1836.
(1) Henric Dombrowski (1755—1918), general polonez; luptă alături
de
Poniatowski și de Kosciuszko. (Nota edit.)
(2) Joseph-Anton Poniatowski (1762-—1813), general polonez, luptă în contra Rușilor, Prusienilor şi Austriacilor. (Notă edit.)
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Revoluţiunea europeană din 1848 turbură şi desconcertă pe împăratul Nicolae

El deveni umil, și declară că renunţă la ori-ce împăr-

tăşire în afacerile Europei, cu condițiune că nu va fi supărat în ţ6ra sa,
Dar vîrtegiul care se păreă că voesce a răsturnă tot, se opri
de-odată şi clasele privilegiate reluară încă odată direcţiunea afacerilor generale.
In acâstă crisă, Guvernul ds la St.-Petersburg, care singur nu
fusese scuturat de sguduirea revoluţionară, deveni puntul de rezimare morală al întregei reacţiuni europene. De aceea, Împăratul

Nicolae scăpat de prima

sa

spaimă,

socoti că revoluţiunea

chiar

nu venise decât pentru a-i facilită drumul, şi se credu dejă potentatul Europei; ajutorul dat Împăratului Austriei îi dete asigurarea materială.

Trebue să mai adăugăm şi îmbărbătarea ce-i veniă de la panslavism şi care-l făceă să crâdă că ambiţiunea sa eră voinţa unei rase
întregi, simțind în sine energia de-a

domină

asupra

altor rase

cum

fusese şi ea prea mult timp dominată şi cum este încă şi astădi (1).
Cu tote acestea Ţarul eră încă odată victimă a proprielor sale
ilusiuni. Situaţiunea sa eră chiar mai puţin favorabilă decât aceea a
lui Alexandru | în 1819. Opiniunea publică, cum am vădut, s'a în-

tors de-atuncă încoă în contra Rusiei, şi Germania n'aveă nici
măcar, ca în 1814, recunoseinţa că şi-a recăpătat independenţa
naţională cu concursul săii. Dacă popbrele Germaniei iertaii şi de
astă-dată

pe Suveranii

lor că şi-aii întors

ochii spre

Nord în crisa

de la 1848, nu i-ar fi iertat de-a deveni sateliții Rusiei. Austria
chiar e constrînsă a manifestă din când în când disposiţiuni ostile
Rusiei;

acesta

e mijlocul pentru

dînsa de-a se face

populară

chiar

în Statele sale.
(1) Într'o epocă ca a n6stră, în care visţa şi independenţa naţională sunt primele trebuințe ale popsrelor Europei, este forte natural ca acest simţimînt să
se fi manifestat şi printre naţiunile slave cari, tâte de la Adriatica până în
Asia, putredesc în dependenţa și servitutea străină, căci Ruşii chiar nu sufer
mai puțin de despotismul Țarului, care n'are nemica naţional decât numele.
Slavii, dorind dar a se ridică ca naţiuni, şi fie-care din ele neputând găsi pentru acesta în chiar sînul săi destulă putere şi energie, avură ideia unui concurs
general al tuturor naţiunilor de rasă slavă. Acestă ideie, născută în Boemia, surise mai ales Poloniei, care speră a răpi ast-fel Guvernului ţarului instrumentul
opresiunii lor, adecă pe Ruși chiar. Acesta fu marea rațiune a panslavismului.
Viitorul va, justifică tote speranțele legitime ale tuturor acestor naţiuni nenorocite; dar, până atunci, Ţarismul îl exploatâză cu multă dibăcie.
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Împăratul Nicolae nu putu. pătrunde cu privirea aşă departe;
el nu văi decât suprafaţa lucrurilor, simpatiile Curţilor, rivalitățile Suveranilor între ei, neliniştea, ce lăsase revoluţiunea în inimele lor şi aceea şi mai mare pe care ar put6-o renasce apariţiunea unui al doilea Napoleon. Dar el nu vădi! îndărătul acestor
inime masa poporelor cu totul transformate prin ideile cele nou;

nu vădu că instituţiunile societăţii europene întregi sunt modificate în sensul spiritului celui noii, şi că mergerea înainte este o
condițiune de vi6ţă pentru acâstă societate; că dacă sguduirile vio-

lente o sperie une-ori, şi dacă se opresce, este numai pentru a-şi
reluă puterile iar nu spre a întârce spatele viitorului, şi că tocmai
prin acesta Rusia devenise inimica binelui public al Europei.
Împăratul Nicolae, cu o mare inteligenţă politică, ar fi înţeles
că aţiţările societăţii europene nu erai convulsiunile morţii, ci

acelea ale unei exuberanțe de viţă şi de putere, crisele crescerii; ar fi înţeles tot ce eră mare, gigantic în acâstă societate în
lucrare, ar fi priceput
tempestele Oceanului.

că cele mai mici ale sale mișcări sunt ca,
Prin urmare, sar fi apucat, nu a o com-

bate, căci acâsta este tot una cu a biciui Oceanul, dar a o urmă, şi
Ruşii atunci, tară prin suflarea și prin r6zimul ei, ar fi avut nisce
destinări frumâse şi mari ; ar fi putut; av6 o misiune mai glori6să
decât a Hunilor. Dar uit că Ţarul şi Rusia sunt doi, şi că a intră
pe acâstă cale ar fi fost pentru Nicolae să lucreze la chiar distrueţiunea sa, şi înainte de tâte el eră Țar.

III
Guvernul Vienei, care cundsce mai bine decât ori-cine situaţiunea
reciprocă a Rusiei şi a Europei, scie că, pe cât timp Imperiul
austriac va fi considerat ca un obstacol în contra invasiunii rusesci,
va av6 Europa pentru dînsul; şi chiar poporaţiunile sale de t6te rasele, fără distincţiune, s'ar uni fără îndoinţă cu Occidentul în contra
Rusiei, mai ales după ocuparea rusâscă din 1849, care a lăsat; aşă
de triste amintiri încât ori de câte-ori aceste poporaţiuni murmură

în contra Guvernului Casei de Habsburg,
târcerea

acesta le ameninţă cu în-

acelui flagel.

Am străbătut de mai multe ori, şi în tote sensurile, mai tâte
țările slave din Austria; m'am pus în relaţiune cu tote clasele şi
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cu tâte partidele, şi am putut constată ei însumi starea spiritului lor.
Dacă, în genere, Panslavismul a fost funest până astădi rasei

slave, i-a redat însă cel puţin simţimîntul solidarităţii care, în viitor,
când

despotismul muscălese

nu

va mai

fi un pericol

pentru

dînsa,

îi va pute face mari servicii. Resultă din acâsta că, în ori-ce cestiune
unde nu este nici de cum vorba de independenţă saii libertate
naţională, toţi Șlavii sunt simţitori la gloria naţiunilor de.rasa lor,
ca reflectându-t se asupra

rasei

întregi; dar

cât despre dominarea

muscălescă, le e "groză de
€ dînsa. In. ţările vecine cu Rusia acest simTimînt astă £forte

viii, mai

ales în clasele inferidre, cari

ai înaintea

ochilor starea miserabilă a fraţilor lor de dincolo de fruntarie.
Deşi acest simţimînt este mai puţin forte şi mai puţin general
printre Slavii de la Mâză-zi, ei sunt forte departe de-a dori dominarea rusă ; dar, fiind că prin posiţiunea lor se cred apăraţi de acâstă

dominare, se servesc de acestă influenţă în interesul naţionalităţii lor.
Și acolo lumina începe a se face, şi puţin câte puţin privirile lor
se întorc spre Occident.
Ast-fel sunt disposiţiunile

pentru Rusia. Cât despre
Imperiul

Austriei,

politice

ale Slavilor

din

Austria

simpatiile religi6se ce Rusia ar află în

simpatii așă de exagerate în timpurile din urmă,

ele sunt şi mai mici. Boemii, Polonezii, Croaţii şi mai toţi Slavii
din Austria, sunt catolici ca şi majoritatea Ungurilor şi a Germanilor.

Nu sunt schismatică greci decât
și Românii,

şi dintre

aceştia

Sârbii aii avut tot-deauna
ustria ; ei ar perde mult

Sârbii din Voivodina

o parte

sunt

uniţi

cu

şi din Banat
Sântul-Scaun.

mari libertăţi şi chiar privilegii în A-

prin dominarea

Imp&ratului ortodox

unde

clerul nu e decât o ramură a administraţiunei imperiale.
Românii singuri ati fost persecutați de Imperiul austriac;
dar acestă persecuţiune se întindeă la tote fasele vieţei unui popor.
Ac6stă persecuţiune

religi6să, politică şi socială

nu

eră

de

origine

austriacă ci maghiară ; Austria o moștenise şi o menţinuse. Acâstă,
stare a Românilor s'a îmbunătăţit la revoluţiunea din 1848, deşi
lasă încă mult de dorit; dar speranţele ei nu şi le pun de loc
în

Rusia.

Lumea

cunsce

astădi

t6tă

antipatia

lor

pentru

domi-

narea, rus6scă; ceea ce nu se scie însă destul de bine, este că
Românii, deşi urmeză ritul oriental, n'aii fost nică odată infeudaţi
la vre-o Biserică străină pentru ei; Biserica a fost tot-deauna paladiul naţionalităţii lor, şi i-ai apărat independenţa, ei atât contra
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Romei,

până la căderea

şi mai

să-şi întindă
România.

Constantinopole,

cât şi

contra

acâsta

a voit

Moldova

şi din

de curând

contra

Rusiei

supremaţia

asupra

Bisericilor

Clerul

din

Transilvania

chiar

chiar,

când

din

n'a dat

re

o

probă

de

drepta sa susceptibilitate de independenţă şi de neîncrederea sa în
Rusia în 1850, refusând oferirile Impăratului Nicolae în favorea
bisericilor române cari suferiseră în timpul răsboiului?
Aşă dar, dacă cele două Puteri ar voi să se vatăme

alta servindu-se
în Rusia

mai

una

pe

cu religiunea, avantagiul l-ar aveă Austria; ea are

multe

mili6ne de coreligionari persecutați; clerul Ga-

liţiei ar fi cel d'întâiii care ar luă crucea dacă Austria ar pronunţă
cuvîntul: libertatea Bisericei Poloniei rusesci.
Austria, o repet, scie bine că n'are întru nimic a se teme de Rusia pe cât timp ea represintă civilisaţiunea în faţa barbariei, interesele europene în fata intereselor străine şi inimice, pe cât mo-

dul saii de guvern şi de germanisare va fi mai dulce, mai intelisent şi mai prefăcut decât acela al Rusiei.
Rusia

nu

numai

nu

e de loc

încă îi este forte folositâre.
Căci dacă, după cum am

pericul6să

pentru

Austria.

dar

vădut, Austria are tote superiorită-

ţile asupra Rusiei, este însă într'o posiţiune, cu totul

opusă

în pri-

vinţa Puterilor occidentale; sciinţe, libertate, democraţie, arte, industrie, mișcare comercială, t6te vin în Orient din Occident; de
aceea t6te poporaţiunile de la Alpi până la Vistula ai ochii întorși
către Franţa, cea mai înaltă expresiune a Occidentului. Ea este
mai ales pentru tot Orientul principiul încarnat al naționalităților,

și întrînsa speră naţiunile cară simt tare trebuinţa de-a trăi
cu propria lor vi6ţă. Subt acest raport mai anume Austria, ca
și Rusia, se află într'o situaţiune precară şi tremură în faţa
Franţei. Pe acest tărîm, Rusia şi Austria sunt tot-deauna unite;
temerea

şi ura

Franţei

le vor opri de-a se vătămă

una

pe alta. In:

teresele lor sunt; solidare încă pentru mult timp. Posiţinnea lor
reciprocă în faţa Europei este aşă încât una nu pâte fără cealalta: Austria adăpostesce pe Rusia îîn contra Europei, şi Rusia ser-

vesce de ressrvă Austriei în contra Europei.

Chiar dacă
Austria

ar îi constrinsă 'da- „Puterile “occiden
ă, „mârgă îîn contra
ntra Rusiei
acestăa_âr
fi Huiăi pentru ca să trădeze mai bine la un moment.
îarmările în potriva Rusiei : şi concentrareade oştiri la fruntaviile
rusesc n'aii fost decât o comedie: oștirile pot fi de adi până
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mâne transportate la alte fruntarii ; intenţiunile şi temerile intime
ale unui Guvern le arată măsurile de apărare. Şi este cunoscu
t
că până astăgi Austria n'a fortificat fruntariile sale accesibile
ar-

matelor

rusesci,

ci pe

acelea de cară Franţa

sar

put

apropiă ; ea

a desvoltat t6tă activitatea sa și tote sorginţile sale de apărare
în Italia, în Tirol, la Lintz și în fortărețele federale, ridicate tote

numai în prevederea unui răsboiii cu Franţa,
Austria, nu va lucră contra Rusiei decât atunci când Franța
nu va mai fi ce este, saii mai bine când Austria va ajunge
să ger-

maniseze

Imperiul săi, şi când în capul mai totei Germanii, trans-

formate în Imperii german, va fi arbtriul ei. Dar până atunci.
ea
scie că în diua în care Rusia va încetă de-a fi o Putere
impunătore, va dispărâ și dînsa din harta Europei. În adevăr,
naţiunile cari o compun, ne mai temându-se de intervenirea
rus6scă,
ar sgudui cu facilitate jugul Casei de Habsburg, şi Europa
le-ar
lăsă să facă acesta, ba chiar le-ar ajută, când n'ar mai av6 nevoe
de acest pretins zăgaz în contra inundării rusescă.

IV,
De cinci-deci de ani Rusia rîvnesce la Constantinopole, şi prin
Constantinopole la dominarea lumii. Ea a ajuns prin lupte necurmat
e,

şi mai ales prin intrige, a slăbi puterea

otomană

atât de mult în

cât, de va fi lăsată singură, va fi destul câte-vă săptămâni Ruşilor
pentru a cuceri Imperiul turcesc. Deci a apără acest Imperii
în
contra invasiunii muscălescă, şi a întări Porta pentru ca să
pâtă în

viitor să resiste cu singurele
cesitate

imperi6să

pentru

sale forţe,

Puterile

este o datorie

şi o ne-

occidentale.

Mărturisese că cestiunea Orientului, pusă în aceşti termeni, de-

vine tot ce este mai simplu. Inteligența cea mai vulgară o pricepe; ea reasigură pe cei timidi, îmbărbăteză pe agiotarii Bursei,
şi satisface pe Austria și mai ales pe Rusia. Insă, a o pune ast-fel

este a o falşifică, a o face insolubilă,
mai

şi

a face

sarcina

greă, chiar pentru present,
Am dis, în cursul acestui memoriii,

că nici

Petru

aliaţilor
cel Mare,

nică următorii lui, n'aii putut, din mijlocul gheţurilor lor, să concâpă
prin

singura

forţă

a geniului

lor

conchista

Orientului,

şi prin

el

dominarea lumii. Am arătat că se află chiar în aceste locuri o
causă care provocă şi întreţineă neîncetat ambiţiunea 'Țarilo
: rsi-
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tuaţiunea, chiar ce conchista otomană făcuse Orientului. În adevăer,
acâstă conchistă fusese făcută în numele unei religiuni pline de juneţă, de vigore şi de fanatism, dar ale cărei principii nu eraii destul
de înalte spre a absorbi chreşștinismul care eră religiunea popârelor
învinse ; resultă din acesta o dominare nu numai de cele mai aspre,
căci se întindeă peste tâte fasele vieţii omului, dar care nu putu
nică odată să se ştârgă, pentru-că fusiunea eră imposibilă între în-

vingători şi învinși.
Chreştinismul,

învins

în Orient, triumfase

în Occident

şi fun-

dase o civilisațiune nouă pe nisce principii destul de înalte pentru
a-i da energia

otomană

să domine într'o di lumea.

Prin acâsta chiar, puterea

eră lovită de morte şi chreştinii învinşi r&mâneaii susţinută

în resistenţa lor, şi mai ales în desvoltarea lor, în prevederea unei
emancipări viitâre. Am arătat cum Occidentul, distras pentru cât-vă

timp de nisce cestiuni interidre şi de conchista lumii nouă, lăsase
pe Rusia să culsgă fructele sforţărilor unei civilisaţiuni din care
ea nu eră decât o palidă reflectare, unei civilisaţiuni la desvoltarea
căreia ea nu contribuise cu nimic. In adevăr, când Rusia intră în

luptă cu Turcia, acâsta eră în decadenţă.
Rusia dar nu veniă decât spre a da lovitura de; morte aceluia pe care alţii îl atacaseră de mult. Ea îşi dete cu tote acestea
sie-și tot meritul acestei fapte în ochii poporaţiunilor din

făcu să credă asemenea că de la dînsa
n6ză şi încăldesce lumea.
Că tâte

veniă lumina

Orient, le

care

lumi-

ascete poporaţiuni s'aii lăsat a fi duse în rătăcire, că ail

ajuns a crede că Ţarul este Dumnedeul a tot putinte al pămîntului
şi Dumnedeul salvator al Orientului, nu e nici o mirare. Vădut-aii
ele dre în timp

de cinci-deci

de ani

alte

armate

decât

pe

acelea

ale Ţarului? Auzit-aii Ore altă voce decât pe a lui? Qecidentalii
făcutu-s'aii Gre cunoscuţi prin alte acte decât prin încurcăturile
din locurile sfinte şi prin nisce privilegii exclusive ce dobîndiait
pentru sectele lor, şi afară de t6te acestea n'aii vădut şi ei pe Rusia

ast-fel cum o vedeaii Orientalii ? Şi astădi încă, Occidentul nu se
înş6lă re asupra situaţiunii Orientului şi Rusiei? Cum vor dar ca
Grecii şi Slavii să nu să amăgâscă, mai ales când nu caută nimeni
a-i lumină nică prin cuvînt nici prin fapte? În adevăr,a pune cestiunea cum s'a pus; a urmă precum s'a urmat de la începutul conflictului, adecă a luă puţin s6ma la poporaţiunile chreştine, şi-a se
ocupa mai mult de întărirea puterii otomane decât de pregătirea
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emancipării poprelor chreștine ; a lăsa Principatele române în voia
invasiunii Austriacilor şi Turcilor spre a le oprima şi a violă drepturile lor, în loc de a le admite în rândul aliaţilo
— armând
r, pe lo-

cuitorii lor, cum

o reclamă

şi cum

o merită

prin

atitudinea

lor

anti-muscălescă,-— nu va să dică 6re a, disperă aceste poporaţiuni, a

le aruncă iarăşi cu totul în brațele Rusiei? Nu

va să dică a face

Occidentul să pârdă influenţa ce încercă să ieă asupra chreștinilor

din Orient
— influenţă
,
care deveniă învederată mai ales de la
emanciparea Greciei, de când ideile Occidentului se îmmulţiaii așă,
de cu abundență în cât nimeni nu se mai put înşelă asupra sorginţii din care ieşiaii, de când în fine Polonezii şi Românii presintaseră drapelul Franţei ca drapel al libertăţii şi al independenţei?
Din

cele

ce diseiii urmâză că cestiunea

Orientului se află pusă

de sine, prin forța lucrurilor: cucerirea imperiului Orientului prin
mahometanism este condemnată prin triumful definitiv al chreştinismului,

din care purcede

lumea

cea nouă; poporaţiunile indigene

şi crheşștine din Orient ai luat destulă desvoltare ca să vosscă
emanciparea lor, şi ele aii destulă consciință de forţa lor ca să
îndure cu impacienţă jugul musulman.
Deci, a acceptă cestiunea aşă cum se

pune

cu

soluţiunea

ei

naturală, şi a lucră în vederea acestei soluţiune, este mijlocul de a
completă şi de a întări pentru tot-deauna triumful ce Puterile
occidentale aii câştigat la Sevastopol în contra Rusiei.
Pun6ndu-se pe acest tărîm, Puterile occidentale şi-ar creă de
odată punte de razim solide în Orient. Franţa ar put scuti o
parte din sângele săi, tot-deauna scump omenirii, şi o parte din

sacrificiile sale materiale ; Englitera ar av6 o armată îndestulătore în soldaţii săi indigeni şi n'ar mai av6 nevoie să înroleze
pe vagabondii din Germania şi pe nenorociţii din Elveţia şi din
Italia spre a-şi completă contingentul, ar put scăpă şi de faimoşii Başi-Buzuci cari o compromit înainţea poporaţiunilor orientale tără să-i aducă nică un folos. Atunci, în adevăr, poporaţiunile

chreștine din Orient s'ar precipită în rândurile aliaţilor ; Principatele române singure ar da un contigent de o sută de mii de

Gmeni.

Occidentul

chiar,

care

pare

cădut

din

noii în amorţire

de

când Rusia se află redusă la defensivă, s'ar electrisă fără nici o
îndoială în diua în care Puterile occidentale ar deschide o eră

nouă Europei, prin cestiunea
în inimele tuturor națiunilor

Orientului. eră a cărei aşteptare este
europene fără deosebire
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Germanii

chiar,

pe cari Austria

vrea

să-i facă

instrumentele

dominaţiunii sale, şi cari s'ar lăsă să fie târâți pe nesimţite pe acestă
cale, dacă evenimentele ar urmă cursul ce aii luat de la 1849, nu
sunt ei 6re, în simţiminte şi idee, mai înaintați decât cele-lalte

popâre? Şi dacă nu este în natura lor de a luă iniţiativa, nu s'ar
aruncă

ei 6re

cu

entusiasm

pe

calea

viitorului

dacă

alţii

le-ar

deschide-o?
Poporul german scie forte bine astădi că libertatea şi independenţa celor-lalte naţiuni sunt condiţiunile neapărate ale libertăţii şi ale independenţei fie-cărui popor, şi ce popor are mai
multă nevoe

de libertate

și de independenţă decât

poporul filosof,

poporul ideii şi al simțimâîntului prin excelenţă? Nu scie el că
influența sa ar fi mai mare şi misiunea sa mai frumâsă într”o Euvopă compusă

din popsre libere decât într'o Europă

sclavă a Casei

de Habsburg ? Nu scie el că cei cari se servesc de dinsul

pentru

a servi pe cele-lalte popâre, îi pregătesc prin acâsta chiar aservirea lui? Nu scie el că Casa de Habsburg este casa iesuitică prin
excelenţă; că ea nu se servesce de libertate decât pentru a-şi sta-

bpili mai bine despotismul şi că destinele Germaniei ar fi cu totul
compromise, când ar fi lăsate în voia unor iesuiţi deghisaţi în
filosofii și în patrioţi?
Cât despre Franţa, pote 6re să rămâe nesimţitâre ori de câte
ori cele-lalte popore fac un pas spre a se apropiă de dînsa? De
când ea sa desfăcut de vechea stare de ucruri spre a încarnă
în sine principiile unei noui stări, treptat cu desvoltarea lor, transformarea Europei după imaginea Franței, a devenit o necesitate

absolută pentru ea, căci menirea ei este de a triumiă saii de a fi
învinsă odată cu ideile cele nouă.
De om vrea ori de n'om vrea, de e uşdră ori greă, —dacă
dorim serios independenţa Europei,—reconstituirea Orientului pe ba-

sele naționalităților, este singura soluţiune a acestei cestiuni, care
vine

periodic,

şi tot-deauna

cu mai

multă

gravitate,

să se pună

înaintea Occidentului.
Reconstituirea Orientului pe basele naționalităților este asemenea o condiţiune sine gua nou, pentru ca el să se potă civilisă, .
şi nimeni

nu

pte negă consecinţele fericite

ce

ar resultă

pentru

Occident dacă Orientul ar veni să mărsâscă cu ele cercul săi de activitate. Dar cel mai mare profit din acesta ar trage Franţa. lubită
până acum de tâte poporele, nu mai pentru intenţiunile sale gener6se,
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ea ar deveni fără nici o îndoială idolul şi arbitrul poporelor din
aceste regiuni, care i-ar datori renascerea lor la viţă, la lumină.

Ac6stă misiune

a Franţei este indicată

prin

disposiţiunile

şi si-

tuaţiunea chiar a Orientului. In afară de prestigiul ce Republica şi
Imperiul aii răspândit asupra Franciei, şi despre care Orientul păstrâză încă amintirea; în afară de popularitatea ce-i câștigase partici-

parea ei la independenţa Greciei, și simpatiile ce şi-a atras devenind focarul luminelor şi al simţimintelor generâse ; în afară de
intima și nedisolubila alianţă ce Franţa a contractat pe o mulţime
de câmpuri de bătae cu unul din acele popâre, cu Polonia, Providenţa a aruncat în Orient, înainte chiar de epoca istorică, ele-

mentele unei forţe care trebuiă, de nu a se mări, cel puţin a se
modifică, ast-fel în cât să se apropie din ce în ce mai mult de
națiunea franceză, şi a deveni representantul săii fidel în aceste
regiuni.

Trei diferite elemente, provenind probabil din aceeaşi viţă,
Tracii (din care Dacii erai numai o seminţie), Galii și Italienii, reuniți prin nisce circumstanţe diverse pe acelaş pămînt, s'aii contopiţ într'o aceeaşi naţiune, sub presiunea forțelor străine şi favorizate de o afinitate naturală; acestă naţiune se numesce ea însăși romană saii română, și străinii o numese, din evul-mediiă,
valahică.

m

ma

a

Deși de la al VI-lea secol al erei nâstre, Românii sai aflat
cu totul despărțiți de restul rasei latine, ei ati conservat cu
i6te acestea caracterul lor latin, tradiţiunile poporului-rege şi o
rămăşiţă din acea civilisațiune romană, pe care aii căutat tot-deauna

să o reînsuflețescă la suflarea civilisaţiunii moderne. Şi dacă surorile
sale din Occident aii uitat-o, România tot își are ochii întorși către
dînsele, mai ales de când revoluţiunea cea mare a făcut din Franța
un

s6re, şi de

când

Imperiul

a învederat

t6tă

val6rea

şi t6tă pu-

ăn

terea sa. Dorința Românilor a fost de-a trăi cu visța Franţei, şi
dînșii n'aă încetat nici odată de-a-i bate la uși, spre a fi primiţi
şi recunoscuţi

în mod

oficial,

ca representanţii

ei,

ca ante-garda

prana

ei orientală.
| |
Credinţa lor instinctivă a fost aşă de mare în Franţa, în cât
i deși ea n'a răspuns nici odatăla manifestările lor, şi deși prestigiul
$
i a tot putinței rusesci domin6ză lumea, ei tot ait aruncat, de la
ţi | 1848, mănușa Rusiei, cu risicul de-a fi sfărâmaţi de dînsa.
g
Nisce circumstanțe forte nenorocite aii redus de cât-vă timp

|
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pe Români la nelucrare ; dar pentru acâsta
puţin glorios. Inecaţi în toţă timpii într'o

trecutul lor nu e mai
mare de poporaţiuni

străine și inimice, ei nu s'aii lăsat nici odată a fi înfrânți de dînsele,
și în cele din urmă le-aii învins tot-deauna. Ei s'aii bătut de-odată
şi pe rând,

cu Grecii

cu Tătariă, cu
epoce

din

Polonesii,

de sânge.

Şi când

Imperiul

bizantin,

cu Ruşii,

şi reputaţiunea

lor

veniră

aflară

și Turcii,

eră

cu

Ungurii,

mare în acele
în Români pe cei.

mai înspăimîntători adversari (1). In timpul acestei invasiuni
ribile, Principatele

Moldovei

şi Valahiei,

singurele

două

te-

provincii

române r&mase independente, fură, mai mult decât ori-ce -altă ţâră,
apărătorii chreştinătăţii. Când Pesta chiar eră reşedinţa unui paşalîc turcesc, Principatele își aveai independenţa lor, şi nu fură nică
odată

cucerite de armatele turcescă; ele se puseră de bună-voia lor
sub protecţiunea Sublimei-Porţi spre a se bucură de pace, conservând tot de-odată o independenţă aprâpe completă. Şi chiar la începutul secolului al X-lea, Petru cel Mare veni în persână la Iaşi
pentru a, atrage pe Domnul Moldovei în alianţa sa contra Turcilor.
Dacă de la acea epocă. Românii n'aii mai avut un rol propriii
dis politic, ei ai urmat cu tote acestea de-a fi cheia bolţii Orien-

acei cari ai voit să domine Imperiul

tului, Toţi

îurcesc aii fost

obligaţi să se r6zeme pe Români. Răsboiele Austriei şi ale Rusiei,
până în 1828, sunt martore spre a constată concursul activ al României.

La sfîrşitul secolului trecut, Caterina şi losef II se pregăteaii a
cotropi

Turcia

amândoi

căutară

înşelă

a câștigă

tuirea, Daciei, şi Potemkin
Transilvania,

fiind că fie-care

împreună ; dar

nutriă speranţa de-a

repetând

pe

Români

în

din

cei două

dominarea
promiţându-le

aliaţi

Orientului,
reconsti-

eră să-i fie rege, şi Iosef II străbăteă

Românilor:

„Imperator Romanorum
Şi promisiunile

pe cel-alt

sum.“

ce le făceă

eraii aşa

de mari

încât produseră.

o insurecţiune în contra Ungurilor, dominatorii lor, insurecţiune
care fi înecată în sângele Românilor de chiai acest Împărat român.
Importanţa Românilor în Orient resultă nu numai din faptul
că ei sunt un popor de dece până la dou&-spre-dece milisne de su(1) „Soliman cel Mare, cel Măreţ, dice că a merge ca inimie contra Va„lahilor, este cea mai mare nebunie, și că a cercă cu armele o naţiune neînvinsă,
„este a expune la o rușine și la un pericol sigur gloria Ali-Osmanliilor.“
(Dumitru Cantemir).
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flete, dar mai
limbă,

ales acela că Torez

poporukcel mai

în religiune, în tradiţiuni Și în aspirațiuni.

omogen

Uniţi prin

în

sânge

şi prin iningă ca rasa latină, ei- trăesc din civilisaţiunea ei şi trag,
cu t6tă indiferența surorilor lor. dip-Oceident, o mare
putere din
acâstă înrudire; ei aii o credinţă vie în viitor, şi ue să, cu tote
_„pedicele, cu o încredere nestrămutată la recoristitui Ba- politică a
aa
me
homâniei.
.
Posiţiunea geografică chiar a Românilor, care le-a făcut nenorocirea,-contribue la mărirea importanţa lor şi arată rolul ce

sunt destinaţă a jtica.
- Românii ocupă, în, adevăr,
Nistru, Marea Nâgră şi Dunăre

ţâra care se cuprinde
; trec acest rîii pentru

Bulgarik ripa drâptă,şi pătrund până în Macedonia
spre

a formă
România

între Tisa,
a ocupă cu

şi în Tesalia,

o grupă de aprâpe un milion de locuitori.
propriii qisă, sai Dacia lui Traian, după rîpa

a Dunării, este ţâra cea mai
felul de producţiuni naturale,

mărâţă din
ea nutresce

pole ; fabricile

dintr'insa o parte din

din

Viena

ieai

stingă

Europa; avută în tot
Viena și Constantinomateriele

lor

prime. România, în concurenţă cu Rusia (1), aprovisionâză Grecia
şi tote țările udate de Adriatica, şi rivalis6ză cu Egiptul şi cu
America pe pieţele Marsiliei şi Londrei. Ea este Edenul Orientului
întreg. De la Viena până la Constantinopole, de la St.-Petersburg
până la Atena, toţi cei ce vis6ză stare vin de o caută în Principate.
Proverbul

Răsăritului

întreg

este

că de

atingi

cu mâna

pămîntul

din România, el se preface în aur.
România, înconjurată de rîuri mari şi de Marea Nâgră,

stră-

bătută

cană,

de

o mulţime

de rîulețe, tăiată

diagonal

de

Carpaţi,

fiind tot de-odată reservorii de bogăţie, îi servesc şi de fortărețe
inexpugnabile,

în comunicaţiune

cu

Europa

centrală

prin

cel mai

mare fluvii al ej, cu cea-laltă lume prin Marea-Nâgră, şi posedând
gurele

Dunării,

care

îi daii o parte egală cu a Dardanelelor asupra

destinelor Orientului, România este una din cele mai frumose
țări ale Europei şi care are mai mult viitor.
Aceste consideraţiuni de ordine diferite aii făcut ca Principatele

române,

deşi în

condițiuni

politice

ale ţărilor vecine, să se afle cu tote

(1) Basarabia dă o parte din grâul din

mai

acestea

Odesa.

în

nenorocite

fruntea

decât

civilisa-

No. 8
1855.

Ecă națiunea pe care Franţa trebue risapărat să se r6zime,
pentrua transformă Orientul și pentru a-şi stabili temeinic întrînsul influenţa sa.

>

Naţionalitate,

civilisaţiune, litertătă acesta

e

programul

ce

trebue să urmeze Franţa în Orient>(1).
Româriiit drept

punt de azim,

acesta e" îijlocul principal.

Cât - despiă j transițiunite prin_ cară trebue 'să se trâcă şi mijl6cele seciilidăre-ttu cari tiebie- a se servi, ele se vor înfăţişă treptat cu evenimentele. Dar e neapărat mai întâi a constrînge pe
Austriacă să deşerte Principatele; a permite Moldo-Românilor să se

singur Stat, şi să se reconstituâscă în elementul lor

curăţindu-se

s6scă, cară

nu

de t6te

se mai

elementele necurate:
de origină

conservă

ry-.:

decât prin puterea baionetelor

austriace, pentru ca să
pâtă şi ei „intră. îndată în
î linie. de. bătae îîn
contra Rusiei, cu o armtă de o sută de mii de Gmeni.
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de odată trebue să se declare

lor locuitorilor

Imperiul

Turciei,

şi să se asigure

'Turcesc cu posesiunile

teritoriu.
1 S'ar da prin
irăi şi prosperă.

egalitatea deplină a tutu- :

acesta,

Greciei,

rusesci

condiţiunile

din

despăgubind

Asia,

indispensabile

o

ps

mărire
spre
|

a

de
put6

Atunci, Grecii şi Slavii, ca şi Românii, vor fi din inimă cu Occidentul în contra Rusiei ; Polonia va av6 o garanţie positivă pentru propria sa reconstituire, şi va căpătă puteri spre a combate
pe apă&sătorii săi; şi Europa întrâgă va aclamă cu entusiasm acâstă
veînviere, acâstă palingenesie a Orientului.

(1) Dacă Franţa s'ar pune în Orient ca, representanta
reaţiță și ar realimentă simpatiile și influența rus6scă.

Brătianu,

intereselor catolice, ar

1

re,

unâscă întrun

naţional,

|

i

4
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SITUAȚIUNII

TRATATUL
(Traducere

după

broşura

MOLDO-ROMÂNIEI

DUPĂ

DIN PARIS
tipărită

la Paris,

Franck,

1857.)

Il.

Din diua în care Turcii deveniră stăpânii regiunilor numite
de atunci “Turcia, Europa cădu într'o stare de nelinişte şi de turburare

ce dăinuesce

încă.

În

timpul

primilor

secoli,

raitele

impe-

tu6se ale Ianicerilor neliniştesc naţiunile chreştine şi le ţin cu sufletul pe buze, şi când puterea năvălitre se sleiesce în sfîrşit,
tocmai slăbiciunea ei pune din noii Europa în primejdie, căci marele gol ce devastările Turcilor aii făcut în jurul lor, provâcă şi
va provocă, până ce se va umple, nouă invasiuni şi nouă nenorociri
în Orient, şi prin urmare noui neliniştă şi nouă pericole pentru

Occident. Dar dacă în evul — medii, Europa feudală, acest monstru
cu mii de capete, aprâpe incapabil de mişcare, eră nevoită să aştepte primejdia pe pragul porţii sale, nu tut aşă e şi cu Europa
democratică a timpurilor moderne, căci acesteia sciinţa i-a dat putinţa de a fi propria-i Providenţă, iar libertatea i-a dat aripi spre
a merge dincolo de oceane să tirască tâte popbrele în vîrtejul ci-

vilisaţiunii sale.
De aceea, când de curând Rusia, însemeţită de uşorele-i isbândi repurtate în potriva triburilor asiatice saii a Statelor în disoluţiune, credi că a sosit momentul de a bravă Europa şi de a
se precipită

asupra

Orientului,

care o atrăgea

prin

situațiunea

lui

critică, Occidentul îşi avîntă, fără cea mai mică esitare, legiunile
şi flotele sale, şi merse să sfărame spada Ţarului în însăși ţera
lui, făcându-l ast-fel să-şi înţel6gă mărimea ilusiunilor.
Dar 6re cu acâsta se sfîrşiă misiunea Occidentului în Orient?
Ar fi o mare greşâlă s'o credem. Cruciații câştigară şi dînşii bătălii, deveniră chiar stăpânii Asiei, fundară regate şi deteră împăraţi Byzanţului. Vai! din tote isbândile acestea frumose ce
supseră

sângele

Europei,

ce mai rămânea pentru

generaţiunile ur-

mătâre? Nimic, afară numai de o despărţire mai profundă între
Orient şi Occident. Dar cruciații încai aveaii o ţintă în afară de
lumea

acâsta,

şi puţin

le păsă

de resultatul

dobândit

pe pămînt;

cei cari cădeaii pe câmpii de bătaie deveniaii martiri şi acâsta eră.
destul.
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Astădi răsbâiele aii 6re acelaş scop? Nu, de sigur, şi dacă
Europa a palpitat în tot timpul răsboiului din Orient, acâsta nu
a fost pentru simplul amor propriă de a-şi ved6 soldaţii biruitori

ai Ruşilor
ruinele

şi încă mai puţin cu gândul de a înfige

Kremlinului,

ci pentru

semi-luna

pe

că acest răsboiii, care dă pe Rusia

înapoi, trebuiă în acelaş timp să uşureze şi să

chezăşuiască nas-

cerea

se năruiă; o lume

unei lumi nouă spre a înlocui

pe

cea care

care nu va mai limită cercul de activitate al societăţii occidentale,
dar care îl va lărgi.

Totuşi, a se6te Orientul din scutecele lui şi a-i da veşmîntul
viril, nu e trâbă de o di precum fu aceea de a nimici o flotă şi
de a distruge un Sevastopol. Sarcina este cu atât mai greă pentru
Puterile occidentale, cărora le revine acest rol, cu cât dînsele se
află pe un teren cu totul noii pentru ele; le trebuie timp pentru

a-și put. da s6mă de sine-le în lumea acâsta care, la aurora ei
şi în mijlocul ceţii primei sale dimineţi, pare cufundată în
chaos. De aceea, în aşteptarea luminii, esitările, paşii greşiţi, contradicerile şi erorile sunt inevitabile.
totuşi

Ac6sta

nu

a împedecat

pe

Franţa

și

pe

Anglia

a

de

recundsce dintru început că nu ar fi să se uşureze soluţiunea
cestiunii Orientului, că nu ar fi de loc în interesul siguranţei şi
europene,

civilisaţiunii

că nu

ar fi

mai

justiţiei

conform

ales

şi

în raport cu nobleţa simţimintelor lor, ca sângele ce aii vărsat
şi miliardele ce aii cheltuit să nu servâscă la altcevă decât la
întărirea lanțurilor poporaţiunilor creştine din Imperiul turcesc;
şi cu atât mai

Sultanului,
posiţiunea

puţin

cele două

aii putut

ele

să vroiască

State chreştine cari, prin

lor geografică,

pe

a cuceri,

s6ma,

şi prin

eroismul

sunt singurele cari aii scăpat, deși muti-

late, din cataclismul ce Orientul a suferit,
De

aceea

primul

act important

al

Congresului,

a

fost

de

a

declară emanciparea Chreştinilor din Imperiul turcesc, — die important, căci dacă acâstă declarare ar deveni tapt îndeplinit,
Sar află prin chiar acesta în plină transformare.

Al doilea act

al săii fu de

a declară

necesitatea

Orientul

reînălţării

vechii întărituri a Europei la Dunăre, făcând din Moldo- România
un singur Stat, puternic constituit,
Ideea acâsta de a formă un Stat român prin unirea celor două

Principate,

a tost o preocupare

constantă a Puterilor occidentale;
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de la începutul

ultimului

conflict, ea li s'a impus

situaţiunea acestor ţări.
Intr'adevăr, Principatele

Moldovei

şi Munteniei

de către chiar
aparţin

uneia,

din cele mai bine şi mai puternic constituite: naţionalităţi ale Orientului

şi a cărei

importanţă

e cu atât

mai

mare, cu cât Românii

sunt în comunitate completă de simţiminte şi de idei cu Occidentul

Energia acestei poporaţiuni e atestată de însăşi durata celor
două Principate, cari, singure dintre tote Statele ce le îînconjurau
altă-dată, aii putut seăpă din naufragiul comun. Astăqi chiar, în
starea lor de desorganisare şi de slăbiciune, mu aii avut ele
6re
curagiul de a se rosti cele dintâi în potriva Rusiei care le
ameninţă în chip serios existenţa ?
Aşă dar, a lipsi pe Români de drepturile lor de suveranitate,

a-i împiedică

de a, se uni şi de-a se organisă într'o Putere unică, ar

fi a-i osîndi la o stare de fermentaţiune
nele casuri de răscâlă făţişă; ar fi să se facă
şi cu voinţă, un element de turburare și
Orient; pe când reintegrându-i în drepturile
ce cer în republica europeană, ei ar deveni
de ordine și de prosperitate pentru Europa

In afară de

aceste

interese europene,

consideraţiuni

de care

s6mă, Puterile occidentale

permanentă şi în udintrînșii, cu sciinţă
de slăbiciune pentru
lor şi dându-le locul
un element puternic
întrâgă.

de politică

generală şi de

ar fi nedrept şi imprudent să nu se țină

eraii obligate să reintegreze pe Români

într'o suveranitate ce se întemeiază pe dreptul ginţilor şi
pe buna
credință a tratatelor.
Intr'adevăr, Moldova şi Muntenia şi-aii încheiat tratatele
lor
cu Porta într'o epocă, în care puterea Turcilor eră la apogeul
să,

adecă atunci când ea putea să dicteze condiţiunile cele mai aspre.
Totuşi aceste tratate (şi să se noteze că nu posedăm astădi de-

cât textul acelora pe care Sultanii le-aii dat Domnilor români,
şi
nu textul celor pe care Românii le-ai dat Porții) constată,
cu
tot limbagiul emfatic al Sultanilor din acele vremuri, că Principatele nu sai deposedat câtuşi de puţin, în favorea Porții,
de
drepturile lor de State independente şi suverane. Sultanii
ei înşişi declară formal în tratate, mai ales în ce privesce
pe Moldova,

că sunt

ţări

libere

şi independente;

că Turcii

nu aă nică măcar

dreptul de a-şi practică . cultul pe pămîntul Principatelor;
că Domnii noștri aii dreptul de a face răsboiii și pace. Singura
inegalitate ce în aceste tratate e în folosul Turcilor, e că dînşiă
fiind.
cei mai tari, făgăduese protecțiune Românilor şi le garantâ
ză in-
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tegritatea teritoriului, în acelaş mod
o garantară

Românii

în care Puterile contractante

Turciei,

se l6gă,

e adevărat,

de-a da în fie-ce an Porții o sumă

de bani, dar să ne ducem cu gândul la epoca încheierii
lor şi ne vom convinge că nu eră vorba decât de nisce

pentru a evită

trecerile și raitele

'Turcilor

pe

tratatesubsidii

teritoriul

Princi-

patelor, ceea-ce nu constitue pe Domnii români tributari Tureilor
tot așa precum sumele anuale ce Impăraţii romani plătiaii predecesorilor noştri, Dacilor, pentru a le împedică devastările, nu-i
constituiaii tributari ai acestor barbari.
Tot aşă şi când Sultanul dice, în tratate, că l-a înscris pe
Domnul român pe lista supușilor săi, se cundsce puţina valdre ce
cuvintele de acest fel ati în gura Orientalilor. Impăratul Rusiei e
înscris şi el pe lista supuşilor Impăratului Chinei, şi de sigur, el
nu iea pentru acâsta în serios mania ce are Potentatul tătar de

a se consideră,

după chipul Sultanilor din

Regele

Adevăratele

Regilor.

raporturi

secolii XIV

ale celor

două

şi XV, ca
State

o in-

dică totalitatea tratatelor, articolele lor substanţiale, iar câtuşi de
puţin exagerările stilului oriental, care, în faţa unor clause positive, n'aii

nici o însemnătate.

Istoria mai multor secole mărturisesce în favorea aserţiunii
nostre şi constată că ceea-ce se numesce astădi capitulațiună sait
imunităţi şi privilegii sunt pur şi simplu adevărate tratate între Portă şi Principate, cuprindând garanția unor folose reciproce.
Cu timpul Turcii se amestecară puţin câte puţin în afacerile n6stre; ei prinseră a ne încălcă teritoriul, şi, fără de-a av6
dreptul, numiră pe Domni. Aceste violări împinseră adesea pe Ro-

mâni să se răsboiască cu Turcii, și mai târdiit să facă causă comună cu Austriacii şi cu Ruşii, când aceştia atacară Porta la rândul lor. Dar aceste violări, în potriva cărora Românii nu încetară
nică odată de a protestă, nu pot să constitue un drept, mai ales

dacă se are în vedere faptul că în epoca, în care aliaţii sosiră în
Orient, ele încetaseră de a fi fapte contemporane, şi nu mai aparțineaii decât Istoriei.
Intr'adevăr, Turcii erati scoşi de mult din Moldo-România. fără
ca pentru acâsta Românii să fi reintrat în deplinul exercițiii al
drepturilor

urmă.

lor. Protectoratul

rusesc

Ast-fel, dreptul eră pentru

apăsă

Români

asupră-le

şi faptul

căci, încă

odată,

cel puţin

tot așă de nelegal ca şi acel al Țarilor.

amestecul

Porții în

în

cele

pentru

din

Ruși,

afacerile Principatelor fusese
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Puterile occidentale
interesele

Europei

cari merseseră

în contra

Rusiei,

în

Orient spre

în numele

a apără

dreptului,

al lega.

lităţii, al echităţii şi al libertăţii, puteaii ele 6re să facă alt ce-vă
gonind pe Ruși din Principate, decât să reintegreze pe Români
în suveranitatea

lor legitimă?

pentru mahometani,

Puteai

ele

re

să

aibă

o

măsură

şi alta pentru chreştini? Ar fi fost 6re

poli-

tie din parte-le de a violă drepturile Românilor pentru a favorisă pe Portă, tocmai în momentul când ele apăraii drepturile 'Tur-

cilor în contra Ruşilor? Nu, Puterile occidentale cari împinseseră
fidelitatea către principiul legalităţii până la sacrificarea intereselor
și a sângelui soldaților sei, mai mult decât stricta necesitate o cere,

nu

puteaii

să se desmintă

când

eră

vorba

de

România;

cu

atât mai mult cu cât drepturile Românilor sunt drepturi naturale, conforme cu justiţia, şi prin urmare mai în armonie cu simțimintele şi cu principiile ce conduc Occidentul decât drepturile
pe cari se întemeiază acâstă Putere tureâscă. Ast-fel, din punctul
de vedere al dreptului, eră o necesitate de a-i face pe Români să

reintre în deplinul exerciţii al suveranităţii lor.
Unirea ţării lor întrun Stat unic nu eră maj puţin o măsură
indispensabilă,

ea

eră

chiar

consecinţa

celei d'intâiii.

Dic consecința, fiind-că Moldo-Românii voiaii unirea şi nimeni
nu puteă să se opună la acest act care eră însuşi exerciţiul suveranităţii lor; adaug că unirea eră indispensabilă interesului euro-

pean, având în vedere că starea de anarhie şi de slăbiciune, în
care se află Principatele, e o causă neîncetată de turburare pentru Europa întrâgă, şi că numai uninâu-le într'un singur Stat suveran, ele vor put6 să se găsâscă în condițiuni de prosperitate şi
de forţă,

Puterile occidentale şi în deosebi Franţa, isbite de aceleaşi
consideraţiuni, atât la Constantinopol cât şi în Conferinţele din
Viena, urmăriră ideea de a formă un Stat român, dar mai ales
în Congresul din Paris cestiunea dobândi t6tă importanţa sa şi
se putu constată că majoritatea Congresului îi eră favorabilă,
Austria

şi Turcia

sunt

singurile

Puteri

ce se

împotriviră

şi

chiar cu îndărătnicie la proiectul unirii (1). Turcia de 6re-ce se
măgulesce cu ideia că Principatele rămânând slabe, vor puts într'o
(1) V. mai "nainte „Memoriul asupra Austriei în cestiunea Orientului“, și
D. Bratiano, Lettres sur la circulaire de la Porte du 31 Juillet 1856, relative ă
la râorganisation des Principautâs. Berlin, 1857.
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di să fie transformate în paşalic,— speranţe puţin raţionabile în situaţiunea ei actuală. Austria, de 6re-ce de nimic ea nu se teme
mai mult ca de deşteptarea naționalităților şi mai ales de a
naționalităților italiană și română. Ore nu are dînsa atât la Dunăre cât şi la Pad mai multe mili6ne de sclavi pururea fremătînd ?
Acestă din urmă Putere mai are şi alte cuvinte pentru ca să vadă
cun ochii îngrijit formarea unui puternic Stat român la Dunărea
de jos; căcinici ei nu-i lipsesc pretenţiunile asupra Orientului; a-l

lăsă să se constituie și să se întărâscă, ar fi pentru dinsa să renunţe
la cele mai
timp a nu

scumpe speranţe ale sale şi să se resemneze în acelaş
mai exploată aceste regiuni, cum face astădi, exclusiv în

profitul comerţului şi industriei sale.
Dar nică Tureia nici Austria nu putură invocă, în contra Unirii, drepturi

ce întradevăr

tatea, nică moderaţiunea,

le aparţineaii

nici

lor; şi cum nici ingenui-

generozitatea

nu

caracteriseză

pe

Turcia şi cu atât mai puţin pe Austria, este evident că s'aii lovit
în acâstă cestiune de o imposibilitate absolută. De aceea, pentru
a da împotrivirii lor o culdre de legalitate, de desintersare şi
de echitate, ele fură obligate să invoce propria n6stră suverani-

tate. Ele contestară Românilor, nu dreptul, dar voinţa de a se
uni, şi apelară la însăşi autonomia, n6stră în contra ori-cărei hotăriri ce ar tinde

să dispună

de

sorta

n6stră

fără

voia

nostră.

Trebuiă negreșit ca d-l de Buol (1) să fie în mare lipsă de expediente pentru a se servi, dînsul, primul ministru al Cabinetului aus-

triac, de o armă așă de primejdi6să pentru Guvernul săi ca acest
apel la dorința naţională. E constatarea cea mai formală a suveranității nostre şi nimic nu indică mai bine siluațiunea 'Turciei
faţă de

Principate

ca argumentele

cu

cari s'a sprijinit în Congres

opiniunea marelui Vizir, care, după propriile cuvinte ale d-lui de
Buol, nu

are allă autoritate în cestiunea Principatelor decât

aceea

„de a fi mai bine aședat decât toți cel-lalți membri ai Congresului,

„pentru a apreciă adevăratele trebuinţe şi dorinţe ale Românilor.“ (2)
Anglia, jicnită de a se vedeă depăşită, în respectarea dorințelor naţionale, de către însuşi inimicul naționalităților precum şi
desorientată,

ca s'o spunem

în trâcăt, prin abila adesiune a Rusiei

(1) Boul-Sehauenstein (1197—1865), âiplomat austriac; în 1852 deveni
ministru al afacerilor străine și preşedinte al Cabinetului austriac. Conduse
poli-

tica Austriei în timpul răsboiului Crimeii și își represintă ț6ra în Congresul din
Paris (Nota edit.).
(2) Protocolul
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la proiectul Unirii, şi preocupată mai ales de
a nu jieni pe Turcia,
asupra căreia vroia să-şi păstreze influenţa,
spuse la rându-i, prin

vocea lordului Clarendon (1), că e în tot-deauna bine
să se ţină s6mă
de

dorinţele poporaţiunilor.

Cestiunea ast-fel pusă, nu puteă fi res-

pinsă de către plenipotenţiarii francezi, al căror
Suveran spune Europei, în fruntea ori-cărui act, că domnesce prin
grația luă Dum
nedeii și voinţa naţională.
Congresul consimţi deci a nu luă nică o hotărîr
e, relativ la

unirea celor două Principate şi la organisarea
lor, până ce nu se
vor fi consultat mai întâiti dorinţele poporaţiunil
or, — mulțumindu-

se de a hotărî de o cam
ale tratatului

din

Paris

dată articolele 22, 23, 24, 25, 26

care

regulză

cestiunea

şi

27

moldo-română în

genere şi care pregătesc în acelaş timp soluţi
unea ei definitivă.
Să încercăm deci a urmări cugetarea şi intenţ
iunile Congresului în ale sale şâse articole și în protocdlele
ce le privesc.
Il

Disposiţiunile articolelor tratatului din 30
Moldo-România sunt; de două feluri:

Martie

privitore la

Unele constată, explică şi garantâză drepturile
Principatelor ro-

mâne, posiţiunea lor politică în Europa şi relaţi
unile lor cu Porta.
Cele-lalte determină mijlâcele ce Congresul îşi reserv
ă de a
întrebuinţă pentru viitrea organisare a Moldo-Româ
niei.

Însăşă natura acestor două categorii de dispos
ițiuni le clas6ză,
le indică importanţa, face pe unele permanente
, pe altele transitorii, şi chiar prin acâsta ele sunt subordonat
e unele altora.

Dar mai înainte de a analisă

prisos

de a ne lămuri

asupra

aceste disposiţiuni, nu va fi de

val6rei

câtor-vă

termeni

improprii

şi absurdă de cari se face uz de cât-vă timp în afacer
ile Orientului
și pe cari Congresul s'a socotit ţinnt să le adopte
.
Doi sunt cei mai importanţi dintre aceşti terme
ni şi anume,
pe de o parte, „privilegii şi imunităţi“, şi pe de alta,
„suzeranitate.“
Se înțelege de obicei prin „privilegii şi imunităţi“,
condiţiunile
excepţionale ce guvernâză o provincie, un oraş, o
companie, ete.
favorisate faţă de altele ; sati și avantagele, scutir
ile ce un Suveran
acordă în Statele sale unor străini.
(1) George Ciarendon (1800—1870), om de stat
englez, avi într6ga con=
ducere diplomatică a răsboiului Crimeii şi represi
ntă pe Anglia în Congresul
din Paris. (Nota edit.).
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Al doilea termen, cel de „suzeranitate“, care aparţine exclusiv
limbagiului feudal, însâmnă o sumă de drepturi superidre și care
domină drepturile unui Suveran saii ale nnui proprietar, care chiar
prin acesta nu mai e decât vasalul aceluia care posedă aceste drepturi superidre. Cu alte cuvinte, deşi eşti Suveranul sati proprietarul

unui Stat saii al unui domeniii, de îndată ce le-ai primit sai ești
socotit, că le-ai primit de la un altul, care şi-a reservat Gre-cari
drepturi şi între altele pe cel de înlocuire, nu mai eşti decât un
Suveran saii un proprietar vasal, adecă dependent de un altul care
se numesce Suzeran.

Ore în acest sens
tatului

din

Paris?

sunt întrebuinţaţi cei doi termeni ai tra-

Evident

că

nu;

căcă

cu

tote

că

Românii

se

bucură de Gre-cari privilegii şi imunităţi când călătoresc sait când
fac comeri în Statele Sultanului (avantage cuprinse printre cele
pe cari Principatele le-aii obţinut în schimbul unei sume de bani
ce plătesc anual Porții), totuşi nu despre aceste imunităţi şi pri-

vilegii vreă să vorbâscă

articolul

22.

Spiritul

tratatului

o arată,

destul de limpede şi organul oficial al Guvernului frances a spus-o
categoric că aceste imunităţi şi privilegii sunt vechile tratate ale

Principatelor, cari singure reguleză raporturile lor cu Porta, Intradevăr, altele nici nu sunt şi nică nu ar pute fi.
Rusia şi Turcia însă-şi, când ai vroit să dea o aparenţă de
legalitate încălcărilor lor în Principate, aii fost nevoite să se sprijin6scă pe aceste vechi tratate încheiate cu Domnii români. Congresul din Paris, care nu a vroit să depăşescă cercul tras de dreptul
positiv, fu obligat la rândul săii să se pună în acestă cestiune
română, pe unicul teren legal ce se ofereă, adecă acela pe care

vechile tratate îl creai (1).
(1) Aceste tratate cu Porta, în care Românii se l6gă a-i plăti o sumă „de
bani pe fie-care an, în schimbul unei protecţiuni eficace şi care să le asigure
o întregă suveranitate atât internă cât și externă, constituese dreptul public al
Principatelor în Europa.
Congresul din Paris nu a creat deci acest drept Principatelor ; el n'a făcut
decât să-l constate și să-l explice după felul săi de a ved6. Dacă acâstă explicare e departe de a fi așă de favorabilă Românilor precât stipulaţiunile lor
cu Porta o comporta, ea nu e totuși așă de neavantagiâsă precât; actele Guvernului

turc

ar lăsa, să se er6dă. Ea ar fi chiar, dacă nu am

av6 aface cu 'Tureii,

îndestulătore pentru a cre, Țărilor-Române o situaţiune în care ele ar put
se dosvolte și să prospere.

să
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tratate,

State

europene,

tante

de a se

sunt

cari fac din Moldova
singurele

amestecă

care

dai

şi

din

drept

în organisaţiunea

Muntenia

Puterilor

două

contrac-

lor ; căcă dacă aceste

două Principate nu sunt, în virtutea suveranităţii lor, din vechime
recunoscută de către Pârtă, două State despărțite de Turcia,
cu
un drept public al lor, Congresul a violat, în clausele ce privesc
Moldo-România, principalul articol al tratatului, acela care garan-

teză integritatea şi
cas

tratatul,

o

independenţa

spunem,

este

un

Imperiului otoman,
non-sens,

un

act

şi în acest
anulat

mai

înainte de a fi fost semnat şi cestiunea Orientului e readusă la
acelaş punt, în care eră la 1853.
Nică expresiunea de „suzeranitate“ nu are o semnificare feudală
în tratatul din 30 Martie ; ea nu a fost introdusă decât din lipsa

unui

termen

propriii

pentru

a exprimă

Principatelor faţă de Turcia, Întradevăr,
primit

Statele

de la Sultan;

situaţiunea

Principatele,

particulară

Domnii români
după

tratate,

sunt

țări

acâstă

pri-

libere şi independente (1), şi Sultanul nu numai că nu are dreptul
de investitură, dar el se 16gă în mod formal „Să recunâscă alegerea Domnilor, fără a put6 să ingereze, în acâstă alegere, să-i nu-

mâscă

el însuşi

saii să pună

cea

mai

mică

pedică

în

a

nu şi-aii

vinţă“. (9)
Când ne amintim puterea şi ambiţiunea Sultanilor din acel
timp, nu ne mai mirăm că Românii, în momentul când contract
at
o alianţă intimă cu Porta, ati luat atâtea precauţiuni în
potriva
unui aliat vecin aşă de primejdios. Strămoșii noştri prevedea
ii că

dacă alegerea Domnilor aveă mari avantage, ea da
în acelaş timp
un bun prilej inimicilor patr;iei
marea primejdie pe care Românii,
tot așă ca şi Polonezii, mai târdiă, n'aii putut so
evite pe deplin.

Nu pste fi nici o îndoială, asupra interpretării acestor articole;
litera şi spiritul sunt categorice, şi Istoria ea însăşi constată
, că
Porta nu aveă dreptul de investitură; întradevăr, Sultanii
cari aii

încheiat, aceste tratate, precum şi succesorii lor, timp
destul
îndelungat, nu aii ridicat nici o pretenţiune în acâstă privinţă

de
şi

Domnii se urcară pe tron fără a fi fost vre-odată vorba
de investitură, Dacă, mai târdiă, când pretendenţii la Tronurile
Princi(1) Tratatul lui Bogden, 1513, art. 1. Tratatul lui Petru Rareș,
1529, art. 9.
(2) Tratatul lui Mircea, 1393, art. 9. Tratatul lui Vlad,
1460, art. 9. Tratatul lui Petru Rareș, art. 11.
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patelor isbutiră să pună mâna pe putere cu ajutorul Porții, acâsta
începi a le trimite semne onorifice, fu numai ca o dovadă de ami-

ciţie și de favâre dată

protegiaţilor ei, şi câtuşi de puţin ca un

semn de investitură în virtutea unui drept de suzeranitate. Investitura proprii disă, nu fu aplicată decât atunci când, violându-ne

drepturile, Porta ne impuse Domni, şi ea nu fu în realitate decât
o violare, o consecinţă a unei alte violări. Aşă dar a se servi toc-

mai de aceste stipulatiuni cari garantâză independenţa Domnilor
români şi libertatea alegerilor, spre a creă Porții un drept feudal
de suzeranitate asupra Principatelor, ar fi un act cu adevărat
monstruos.
Congresul din Paris nu a cădut în acestă greşelă; el nu ne-a,

violat independenţa în favârea Turciei;

odată Ţările-Române orga-

nisate, tratatul din Paris nu recun6sce Porții asupră-ne nici unul
din drepturile ce constitue suzeranitatea feudală. (1)
Fixaţi ast-fel asupra, însemnării termenilor ce ar pute să deă

loc la echivocuri, putem trece acum la examinarea disposiţiunilor
ce determină într'un mod permanent şi definitiv situaţiunea po-

litică a 'Ţărilor-Române, și care le regulâză legăturile cu celelalte state.
Prin articolul 22, Puterile contractante garanteză privilegiile

şi imunităţile ce posedă Principatele, adecă t6te stipulaţiunile inserate în vechile lor tratate cu Porta; stipulaţiuni ce le asigură
atât în năuntru cât şi în afară o suveranitate completă, subordonată numai unei supremaţii a Porții. Să trecem sub tăcere clausele cari nu sunt decât corolarii, desvoltări ale articolului 22, pentru

(1) Acâsta nu ne împedecă de a, regretă, fârte că Congresul a intrebuinţ
at
acești doi termeni în tratatul din 30 Martie. Că Rusia, Austria și
Turcia ai
numit une-ori stipulaţiunile ce l6gă Țările-Române cu Porta „imunităţi
şi privilegii“, și pe Sultan „Suzeran“ al Principatelor, nu e întru nimic de mirat,
Aceste trei Puteri vroiau s'o facă pe Europaa crede că cele două State române
erai simple provincii turcesci : Pârta, spre a le exploată la largul săi, și celelalte două, pentru a și le apropriă cu mai multă ușurință într'un moment
favorabil.
Dar prin ce supărătâre nedumerire Puterile occidentale, al căror interes este
contrar celui al celor trei Puteri limitrofe, primit-ai ele pentru Țerile-Române
aceste expresiuni cu adevărat improprii? Ce de şicane și de dificultăți s'ar fi
evitat

prin

simpla

său un representat
și încă multe

precisare

a termenilor ! Dacă

Congresul ar fi chemat în sînul

al Principatelor, ceea ce ar fi fost fârte drept, aceste
altele nu sar fi putut strecură în redactarea tratatului.

erori
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a ne

opri

asupra

disposiţiunilor

ce par în oposiţiune cu acest ar-

ticol, garant; al suveranităţii n6stre. Numai
posiţiuni

de mai

aprâpe,

și stabili convingerea

se p6te

prinde

examinând aceste dis-

adevăratul

înţeles

al lor

că ele se rapârtă mai mult la formă

decât

la fond.
Cea mai însemnată dintre aceste clause este aceea a articolului 26, care pare a subordonă măsurile extraordinare de apărare

în 'Țările- Române
vroit-aii Gre
Statul român

unei înţelegeri cu Porta (1). Puterile occidentale

prin acâsta
nu va put6,

să deă o
în nici un

garanţie positivă Porții că
cas, să facă înarmări extra-

ordinare și ameninţătâre în potriva Porții, şi să liniştescă ast-fel
îngrijirile ce pot pricinui formarea unui Stat român, puternic constituit,

care,

după

spusele

Turcilor,

le-ar suscită

la sigur

aceleaşi

dificultăţi şi aceleaşi primejdii ca şi Grecia? Ori-ce tâmă de acest
fel este himerică. Cine nu scie dre că nu puterea, exuberanța
forţii îi pune

pe

Greci

în agitare

şi-A împinge în Tesalia, şi, că din

potrivă, tocmai din causă că ai fost; puşi în condițiuni neviabile,

ei caută să-şi întindă hotarul şi să-și alipâscă poporaţiunile grecesci reţinute sub stăpânirea tureâscă? Acesta, de sigur, nu este
casul Ţărilor-Române ; căci fie-care din cele două Principate în parte

nu este 6re mai mare

decât

Grecia?

Pentru-ce atunci, după pilda acesteia, n'aii atacat ele pe Turcia?
Pentru-ce, pe când Grecii daii mâna Ruşilor, Românii voiaii să facă,
causă comună cu Porta? Pentru-că România întregă este dincâce

de Dunăre, şi nu dincolo, şi pentru-că nu în paguba Turciei, ca
Grecii, Românii îşi aii de cucerit patria bucată cu bucată. În ce
interes deci Principatele unite ar deveni agresive faţă de Turcia,
mai ales după-ce posiţiunea lor independentă ar pune capăt oricărei pricină de conflict între Turcă şi Români? Ore numai pentru

plăcerea, de-a sfişiă tratatul din Paris care-i protege ? Dar a sfişiă
acest tratat ar însemnă să ne punem în stare de răsboiii cu tâtă
Europa:

şi pe

cine

ne-am

pută

bizui într'o ast-fel de împrejurare ?

re pe umiciă înimici, Ruşii şi Austriacii? Tot atâtea absurdități
câte

presupuneri!

(2) „S'a convenit că va fi în Principate o forţă armată naţională,
organi„sată în scopul de a menţine siguranța în năuntru şi de a o asigură
pe aceea a
„hotarelor. Nici o pedecă nu se va put6 aduce măsurilor extraordin
are de apă„rare ce, în înțelegere cu Sublima-P6rtă, ele ar fi chemate să iea
spre a res„pinge ori-ce agresiune străină.“ (Anexele tratatului din Paris,
art, 26.)
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Aşă

dar

nu

pentru

a asigură pe Turcia în potriva unei temeri

himerice, membrii Congresului ati stipulat articolul 26 al tratatului;
ci numai pentru a constată că Puterile vecine, ca Rusia şi Austria,
nu

aii dreptul

rile-Române

dea

se opune,

în calitate

și Turcia să iea în comun

a respinge o agresiune

de părţi garante,

ca Ţ&-

măsuri extraordinare spre

străină.

Acestă din urmă explicaţiune este cea mai naturală şi cea mai
conformă cu litera și cu spiritul articolului; şi dacă ea nu este
mai

precisă,

este

din causă

că Puterile contractante şi-aii reservat

evident dreptul de a reveni mai în amănunt, în convenţiunea ce
trebue să încheie pentru organizaţiunea definitivă a ţărilor române.
E întradevăr,

de

o mare

importanţă,

ca

acest

punt

al tratatului

să fie explicat aşă în cât să se constate că libertatea de acţiune a
Românilor,

chiar

în casul unor înarmări extraordinare, nu e câtuşi

de puţin mărginită şi subordonată voinţei Porţei; numai ast-fel
se va evită ori-ce causă de conflict între Turcă şi Români (1).
Ast-fel tratatul din Paris nu ne modifică de loc suveranitatea,
şi cu atât mai puţin o mărginesce în clausele ce garantză și explică vechile nâstre tratate cu Pârta. Dacă el întrebuinţâză termeni şi expresiuni cară, în adevărata lor însemnare feudală, ar fi

incompatibili

cu

drepturile

n6stre, e din causă că Puterile occi-

dentale aii credut că eraii nisce expresiuni de pură formă, consacrate în limbagiul cancelariilor Orientului, având cu totul altă,

însemnare decât în vechiul limbagii al evului-mediii, şi că aii vădut
că nu e nici un inconvenient să se servâscă de ele, astădi când
feudalitatea,

dispărând

din

totă

Europa,

nu

puteă fi raţionabil re-

stabilită în Principate, în favârea Turciei.
(1) Sperăm chiar că acâsta nu va fi singura reparaţiune ce ni se va face
şi că se va, reveni și asupra Deltei, pe care tratatul din Paris o restituise proprietarului ei legitim, Moldova, şi pe care convenţiunea din 6 lanuarie a deslipit-o apoi de acesta spre a o dă Tureiei. Căci în zadar te întrebi ce grabă,
ce utilitate generală a determinat pe Puterile contractante să răpâscă Moldovei
îmbucătura Dunărei, care e singura ei comunicaţiune cu marea, şi prin urmare
cu restul lumei. Trebuia motive puternice pentru a violă astfel dreptul cel
mai

sacru al proprietăţii și tratatul

din

Paris

însuși ; și

ei

nu

văd

nici unul.

Crede-se 6re, de pilcă, că e în interesul Europei ca singurul braţ, navigabil al
celui mai mare dintre fluviile sale să fie mai bine în mâinile Tureilor
decât în
ale Românilor? Mândrii Musulmani fac 6re un atât de bun us de
nenumăratele
și mărețele lor fluvii şi porturi de mare, pentru a le încredinţă cheile Dunărei,
prin care se scurg bogăţiile produse de Germania, Ungaria și mai ales de România?
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Cât

despre

articolul

relativ

la

cestiunea

apărărilor

dinare, am vădut; că el nu trebue să fie considerat
simplă precauţiune în contra Austriei şi a Rusiei.

extraor-

decât

ca

o

In oră ce cas, să constatăm pentru cea din urmă 6ră, că ori-care
ar fi interpretarea ce se va da articolului 26, ea nu atinge
întru
nimic suveranitatea 'Țărilor-Române. Ea nu are, într'adevăr, caracterul unui drept ce s'a vroit a se creă Porții, ci cel mult al unor

înarmări de făcut în comun

între Ţările-Române

şi Turcia, şi al

unei garanţii în contra piedicelor ce Rusia şi Austria ar put pune
acestei măsuri.
Ne rămâne acum să examinăm disposiţiunile tratatului ce
se
rapârtă la măsurile transitorii pe cară Congresul şi le-a rezervat
ca mijl6ce, în vederea viitârei organisaţiuni a Țărilor-Române.

INI.
Articolele 23, 24 şi 25 stipulâză că o comisiune, compusă din
representanţii Puterilor contractante, se va întruni la Bucuresci
pentru a culege dorinţele poporaţiunilor asupra viitorei organisa-

ţiuni a ţării lor.

Sultanul va convocă, în scopul acesta, în
Adunări cară să represinte interesele tuturor

ambele Principate,
claselor societăţii.

Lucrarea comisiunii va fi transmisă la Paris, la sediul conferinţelor, unde se vor aşterne bazele unei constituţiuni, cari vor fi
consacrate printr'o convenţiune între tâte Puterile contractante
şi comunicate Românilor printrun haţişerif.
Aceste disposiţiuni suspendă, precum se vede, exercițiul suveranităţii n6stre până la organisaţiunea, 'Tărilor-Române.
Pentru a înţelege mai bine valdrea acestor disposițiuni

tim-

porare, urmările de cari sunt capabile, şi situaţiunea ce fac diferitelor părţi, adecă 'Ţărilor-Române pe de o parte, şi Puterilor contractante pe de alta, credem necesar să resumăm în câte-vă cuvinte ceea-ce am expus în paginele precedente. Acestă recapitulare ne va pune în stare să apreciem şi ceea-ce sa făcut la Constantinopol și în Principate dela semnarea tratatului.

Orientul,

aflându-se

marile preschimbări
prada

în anarhia

și slăbiciunea ce precedâză

ale societăţilor,

eră

ameninţat

de

a deveni

Rusiei.

Europa

nu

puteă

să asiste

cu

puşca

la umăr,

la o rărturnare;
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care fără

de îndoilă

ar fi atins-o. Ea

și-l mântue, în aplausele unanime
După

victorie,

gres la Paris,
eventualităţi.

Puterile

pentru

a

de prima

asigură

sboră în ajutorul

Orientului

ale lumei civilisate.
ordine

viitorul

în

se întrunesc

contra

în Con-

unor

ast-fel

Ac6stă Adunare, represintând interesele generale ale Europei,
se constitue în tribunal suveran ; ea impune limite puterii rusesci; ea introduce pe Turcia în consiliul european şi i garantâză.
integritatea şi independenţa ; ea recunbsce drepturile 'Ţărilor-Române la o existenţă politică şi pune aceste ţări subt paza Europei.

Ea constată reformele făcute de Sultan în Statele sale, şi decide
de a inaugură la rîndu-i o nouă stare de lucruri în 'Țările-Române,
cu ale căror destine ea se însărcin6ză până la organisaţiunea lor
definitivă întrun Stat puternic constituit.
Faptul incontestabil ce reiese din acest

scurt, resumat

e că

Turcia şi Ţările-Române formeză două State cu desăvirşire deosebite, căci în tratatul din Paris Puterile occidentale, vorbind de
reformele mai mult
că ele se mărginesc

promise decât, inaugurate de către Sultan, dic.
a constată în mod oficios reformele cu cară

el își gratifică supușii, şi că-şi interdic de a se amestecă în administraţiunea Imperiului lui, şi câte-vă rînduri mai la vale, în
acelaş

tratat,

ganisaţiunea
mai

categoric

aceleaşi

Puteri

Țărilor-Române
că, atunci

vestesc

lumii

că se vor ocupă

de or-

(1). Se pâte 6re constată mai oficial,

când

e cestiunea

despre

TŢările-Române,

nu mai e vorba de Imperiul turcesc, în afacerile căruia ele nu aă,
drepiul să se amestece,

ci de

o ţară în afară de Imperiii,

care

se

posedă în drept, şi care face parte din concertul european, tot aşă
ca şi Turcia?
Şi dacă Puterile contractante nu respectă în 'Ţările-Române
independenţa puterii cu tot atâta scrupul ca în Turcia, e că, în
Principate, nu există putere care să fie expresiunea suveranităţii

naţionale. În urma încălcărilor
nu se află, în aceste ţări, decât
nicră cu concursul Ruşilor sai
Austriacilor, dar nici-odată cu

succesive ale Turciei şi ale Rusiei,
administraţiuni improvisate odial Tureilor şi acum cu acela al
acela al naţiunii. Intervenţiunea

(1) „Ac6stă constatare nu ar pute, în nici un cas, să deă drept pomenitelor
Puteri de a se amestecă, fie colectiv, fie în parte, în raporturile M. S. Sultanul
cu supușii sti, nică în administraţiunea îinteridră a Imperiuluă săă.“
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Puterilor contractante are tocmai scopul de a face să înceteze acestă

stare de lucruri anarhică și ilegală, punând din noii Ţările-Române
în

posesiunea

suveranităţii

Grecia şi Belgia, şi pentru

lor,

aşă

precum

alte ţări. Că

ai

făcut-o

pentru

care

şi-a re-

Congresul,

servat întrebuințacea mijloceior transitorii, cele mai proprii să
asigure organisaţiunea Principatelor, a mers cam departe în alegerea mijlâcelor sale; că lucrând cam ca un tutor despot, a dat

uneia, dintre Puterile contractante o acţiune prea mare în Principate în timpul interegnului suveranităţii naţionsle; că în loc de
pildă, de a decide ca convocările Adunărilor constituante şi promulgarea nouălor statute să fie făcute prin adrese semnate de către
toți membrii comisiunii europene, a lăsat grija numai pe s6ma
Turciei
; -— acestea sunt măsuri pe cară le putem desaprobă, ca vătă-

măt6re
tatea

causei n6stre şi în
n6stră

naţională,

dar

acelaş
care

timp

ca atentatore

nică nu

ar put

la

să pună

demniîn

dis-

cuţiune suveranitatea n6stră, nici nu ar put6 să creeze vre-un
drept Porții, căci, ţinem so constatăm, Turcia nu lucrâză în Principate

decât

ca un

simplu

mandatar

al

Puterilor

contractante,

nimic mai mult, nimic mai puţin.
Să vedem acum cum și-a îndeplinit acest mandat, şi dacă şi-a
justificat posiţiunea cu totul particulară, pe care d-l de Buol a
reclamat-o în numele ei, în organisaţiunea Principatelor, ca fiind

mai bine așezată decât ori-ce altă Putere pentru a cunăsce
preciă, trebuințele și dorințele poporaţiunilor române.
gerea

şi

a-

Puterile occidentale îngrijate, cum eram şi noi înşi-ne, de aleConstituantelor, care sar face sub nisce administraţiuni aşă

de puţin naţionale
ferinţa

din

ca acelea cari guvernaii atunci, puseră, în con-

8 Aprilie,

cestiunea

de a se sci dacă

nu

eră

de

tre-

buinţă să se aviseze la înlocuirea Domnilor.
Primul

plenipotenţiar

al Austriei,

care

restabilise

pe Domnul

Știrbey în capul administraţiunii Munteniei, pledă pentru statu Quo,
invocând spectrul revoluţiunii şi al anarhiei, şi sfirşi prin aceste
cuvinte în fav6rea protegiatului săi: „În ori-ce cas, Congresul
„trebue să lase Porții grija de a luă măsurile ce ar put6 crede
„necesare,
„Marele

Vizir

a arătat

mai

ales,

că administraţiunea

actuală

„nu presintă pote t6te garanţiile ce Congresul ar pule să dorescă,
„dar că ar fi primejăie de a cădâ în anarhie, dacă s'ur încercă e„şirea din ordinea legală.
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“Lordul Clarendân şi, cu dînsul alți plenipotenţiari, spuseră
,
că ei nu înţelegeai să r&stârne tote puterile, ci numa
isă îngri-

jsscă de interegnul ce avea să încâpă odată cu expirar
ea puterilor
Domnilor.
» âți-vă plenipotenţiari amintesc că legea organică prevede

„întreruperea puterei Domnilor.“

„După aceste explicaţiuni, Congresul decide că
se referă la,
„Sublima Pârtă spre a luă, de e necesar, la expirar
ea puterilor
„Domnilor actuali, măsurile necesare și proprii de
a îndeplini în-

ptențiunăle Congresului, combinând. libera exprimare a
dorințelor
»Divanurilor cu menţinerea ordinei :şi cu respectul stări
legale.“
Cine scie să cetâscă, înţele
prin. ge
aceste pasagii ale protoco-

lului 22 din 8 Aprilie, transcris de noi aprâpe
în întregime, că
Congresul a voit, pe de o parte, -să ieă tote precauţ
iunile pentru

ca Românii

să-şi pâtă exercită în totă libertatea partea, de acţiune

ce li se lăsă în organisaţiunea ţării lor, şi în acelaşi
timp, pe de
altă. parte, să reasigure pe Austria şi pe Turcia în
contra eventua-

lităţilor unei revoluţiuni.
În

acâstă

îndoită

teri Porta, care,
eipalele, spre

intenţiune, Congresul

învesti cu depline pu.

după spusa d-lui de Buol cunosce mai bine Prin:

a luă una

din

măsurile

cele mai

proprii de a se îm-

plini intenţiunile Congresului, adecă, sati de a continuă puteril
e
Domnilor, sait de a le înlocui conformându-se legalităței.
Guvernul turcesc se hotărî pentru cea de a doua măsură,

aceea

a înlocuirii

Doninilor.

Întru

ac6sta, el lucră în virtutea drep-

tului ce Congresul îi acordase, e adevărat, dar cu condiţiunea
a se conformă legalităţii.
Dar, în Principate,
reeşind din drepturile

nu sunt decât două legalităţă, una, istorică,
n6stre puse în vigâre prin tratatul din

Paris şi fiind singura pe care Românii
este cea a Regulamentului organic și pe
o invocă atunci când aii trebuinţă să se
In primul cas, ar trebui să se cheme
prin notabilii săi, un Guvern provisoriă,
câte ori ne-am bucurat de vechile nâstre

o recunosc, şi alta, care
care Românii şi Turcii
servâscă de dinsa.
națiunea, spre a-şi da,
precum s'a făcut ori de
libertăţi.

In al doilea cas, Guvernul eră constituit

tul organic;

gata prin Regulamen-

dar dacă Turcii aii învăţatat să pronunţe cuvîntul le-

galitate, când sunt la Paris, le este însă peste putinţă
formeze în fapt; când sunt la Constantinopol.
Brătianu,

de

să i se con3
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aceea

Guvenul turcesc, în afară de ori-ce legalitate, trimise

un Caimacam

la Bucuresti și un altul la Iași, întocmai ca şi cum

ar fi fost vorba despre Alep și Damasc. Este cea dintâiă, dar nu
unica violare a tratatului din Paris.
Cel puţin, aceste numiri fură 6re făcute în scopul de a îm-

plină mai bine una din
protocolul

din

8 Aprilie,

întențiunile

Congresului,

să se asigure

libera

care

eră,

exprimare

după

a dorin-

țelor poporațiunilor?
Caimacamul Moldovei, d-l Balş, eră din forte micul număr al
celor cară se rostiră cu ostentaţiune în contra Unirii şi în contra
oră-cărei modificără a stării actuale a Principatelor. Caimacamul

muntean

Alexandru

Ghika,

dacă nu

e

primejdios

prin

el

însuşi,

eră însă prin partidul anti-naţional şi încălcător ce se adăpostiă la

spatele

lui; i-am

numit

pe Fanarioţi.

Ce puteă dar să aştepte Muntenia Și Moldova
alegeri?

saii

de la asemenea

Din momentul ce Principatele eraii încredințate unor Paşale
unor Caimacami, demnitate tot atât de turcâscă ea şi cea

dintâiă,

urmă

în mod

firesc că legile ţării trebuia

să fie

subor-

donate firmanelor Porții; articolele tratatului cari chezăşuesc
Principatelor o legislaţiune şi o administraţiune independentă,
şi angajamentele solemne consemnate în protocolul 22, că nu se
va eși

din legalitate, nu ar mai put nimic în contra logicei
faptelor,
care e mai puternică decât tâte legile lumei.
De aceea firmanele Şi începură să curgă,
Porta primise din partea Congresului mandatul
de ă asigură
Principatelor libera manifestare a dorințelor lor.
Presa, cu tâtă
ocupaţiunea austriacă, păstră încă o părere de libertate;
un prim
firman o suprimă.
Un al doilea firman suprimă privilegiul navigaţiunii
pe Siret,
concedat unei companii franceze.
Un al treilea firman suprimă, privilegiul Băncei Moldovei,
concedat unei companii prusiene.

Un al patrulea firman interdice întrecerea în ţ6ră a patrioților români, expulsaţă în urma invasiunii ruso-turce
din 1848.
Pentru a, sfîrşi cu acâstă nomenclatură, trec la firmanul
principal,

care

e însuşi

obiectul

acestei lucrări şi care

mai funeste consecinţi pentru Ţările Române.
Tratatul

din

30

Martie atribuiă,

precum

am

pâte

vădut,

avâ

cele

Porții,
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Adunările

dreptul de a convocă

Ac6stă

constituante.

atribuţiune,

nu implică de loc şi pe aceea de a face legea electorală. Totuși
membrii Congresului, neîncredinţându-se unei legi ale cărei baze

ar fi aşternute chiar în Principate, unde tote puterile sunt în
mânile unor 6meni ostili ori-cărei ameliorări politice şi sociale,
consemnară în protocolul XIV că: „firmanul ce va prescrie convocarea unor Divanuri ad-hoc, va fi concertat cu representanții
Puterilor contractante la Constantinopol, şi redactat aşă încât să
îngrij&scă de înirega
punerea Adunărilor.“

executare

ce

a articolului

com-

determină

Dacă acestă interpretare a articolului 24 întinde atribuţiunile
de

firmanului

până

convocare

principiilor

la fixarea

generale

ale

legii electorale, pentru ca să asigure fidela representare a naţiunii,
ea totuşi nu le întinde
tote amănuntele sale.

până

la decretarea

unei

legi

electorale în

Eră dejă o interpretare forte largă şi forte arbitrară a articolului 24 al tratatului; dar intenţiunea scuză mijlocul.
Firmanul ieşit din conferințele de la Constantinopol merge şi

mai

departe.

El nu

electorală completă
regulăză pe
nunt. Dacă
mai puţin ;
spirit opus
Şi cum

e nică mai

mult

mai

nici

puțin

decât

o lege

care, în loc de a se ţine la principii generale

cale de autoritate tâte cestiunile de formă şi de amăactul în el însuşi e arbitrar, disposiţiunile lui nu sunt
ele sunt contradictorii, absurde şi concepute întrun
aceluiă ce animă Congresul din Paris.
pute să fie alt-fel cu o lege făurită la Constantinopol,

întrun mediii şi de către persone

ostile scopului ce eră, menită să

atingă? Căci participarea rapresentanţilor favorabili causei române
a fost evident nulă în confecţiunea acestei legă. Cu totul străini

Principatelor

şi depărtaţi

de

isvorele

la

cari

sar

fi putut

in-

strui, le eră peste putinţă să pricepă defectele și perfidiile ce
cuprindeă. Şi chiar de le-ar fi vădut, ce sorţi ar fi avut ei de
a-şi face amendamentele să triumife, în faţa unor adversari cari,
unii cunosceaii profund Ţările-Române, iar alții, ca Turcii, erail so-

cotiţi că le cunosc?
Puțin importă, de altminteri. Legea acâsta, ni se impune; dar
ne rămâne cel puţin dreptul de a o discută înaintea Europei, fiind
convinşi

că dreptate

ni se va, face

mai

curînd

ori maă

târdiii

de

către opiniunea, publică, pe care Împăratul Napoleon III o recunâsce
de cârmuitâre a Suveranilor chiar.
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Tratatul din Paris stipuleză că Adunările
Principatelor vor fi
compuse așă în cât să consitue representa
rea cea mai exactă a în-

tereselor tuturor claselor societății.
Intenţiunea Puterilor contractante e formu
lată, în acâstă oca-

siune,

în modul

cel mai

precis

și mai limpede:

ele nu

mai

vor o

Adunare ca aceea a Regulamentului organi
c, în care o clasă a societăţii, şi cea mai puţin importantă, aveă
singură majoritatea, şi
din care ţăranii erai escluşă ; ele vor de
astădată o Adunare cu
adevărat naţională, nu numai cu numele,
dar şi prin elementele

din

care

va fi compusă.

Pentru a obţin
mai

acest

resultat, eră destul

să se aştârnă

principiile generale ale legii electo
rale.
Primul dintre aceste principii eră deter
minat

tatul din Paris, şi se resumă în aceste simpl
e

fie privilegii ; colegiile

electţorale

sunt

deschise

prin

cuvinte:
fără

chiar

nutra-

să nu mai

deosebire

tu-

turor claselor societăţii. Așă eră tradiţiunea.
Firmanul (1) nu mai
aveă decât să decidă dacă se va cere un cens
electorilor şi eligibililor; sai dacă vor fi dispensaţi; dacă
alegerile trebuia să se

facă în primul

sai în al doilea

trebuiă să se compună

grad ; şi în sfîrşit, din câţi membri

Adunarea.

|

Aceste principii erai îndestulătore, după
părerea n6stră, pentru
a determină caracterul legii. Cât despr
e legea, însăşi. ea trebuia
să fie lăsată a se face în ț6ra în care
trebuiă să fie aplicată.

Dar firmanul n'a vroit să se țină în
aceste limite pe care
bunul simţ; le indică, şi formul6ză o lege
electorală completă, cu
desăvîrşir

e contrară spiritului tratatului
în. totalitatea sa, şi neaplicabilă în amănuntele sale.
Intr'adevăr, el crează privilegii noi
în loc de a anulă pe ace-

lea ce Sa introdus întrun mod abusi
v în așegămintele Prineipatelor, şi a căror ştergere Congresul
o pronunțase. Firmanul
merge chiar mai departe: el ţărcuesce pe
locuitorii 'Țărilor-Române
(Î V. textul francez al firmanului în:
D. Sturdza, Acte şi Docum. privitâre
la istoria renase, Rom., lil. 1049,
și traducerea română în „Buletinul
Divanului Ad-hoc a Moldovei“, No. 1, pag.
4. Cf.-„Instrucţiunile pentru alegerile
din
Ţera-Muntensscă“, ibid, Supl. No.
1 pag. 3, şi B. Boeresco: Le firman
ture pour
la convocation des Divans ad-hoc
. Paris. 1357 (Sturdza, op. cit.
HI, 341).
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în cinci clase, şi nu mai convâcă în consecinţă, Adunări național
e
cari să represinte interesele naturale, legitime, acelea ale țării
înSăși, ci d6ră nisce Siate Generale cari represintă interesele
castelor create de către Turci.

Şi ca şi cum

legiuitorul

ar fi voit

să nu mai

lase cea

mai

mică îndoială asupra intenţiunilor sale de reînvieri feudale, statornicesce nu numai clase, dar încă, în fie-ce clasă particul
ară,
atâtea, deosebiri câte i-a fost cu putinţă să facă.
Ast-iel condiţiunile alegătorilor Şi eligibililor, modul alegerilor, şi chiar epoca în cari alegerile trebuie să aibă loc, totul
este
diferit, totul funcţionâză aparte în fie-care dintro castele
ce a
creat.
Pentru una, se cere titlul de boier şi de mare proprietar ;
pentru alta, nu se cere decât simplul îitlu de proprietar, dar
cu
condiţiunea ciudată ca pămîntul posedat să nu fie nică pr6 mare,
nici pr6 mic, ci tocmai de mărimea patului lui Procust; pentru
o
a treia se cere ca propietarul pământului să, plătescă o redevenţă
,
unuă terțiii.
În unele clase, alegerile trebuie să se facă în primul grad
şi
întraltele în al doilea, şi chiar în al treilea grad; în sfîrşit unora
le trebue trei ani de domiciliă, altora, constatarea domiciliului le

ajunge, fără designare

de durată, şi sunt chiar uniă cari, conside-

rață ca vagabondi incorigibili, sunt scutiţi de a av6 un domiciliii,
—

aceştia sunt boierii cei mari.

Pentru ce dre acest regim feudal, pe care nu Pam avut nică
odată şi pe care pururea nu Pam putut, suferi, ni sar impune,
astădi
când Europa întrâgă Va părăsit în mod definitiv? Să fie 6re pen-

tru-că, din întîmplare, Turcia, vroind drepturi fedulale pe s6mă-i,
se încârcă

să convertâscă vre-o câţi-vă Români la acest regim prin

fol6sele ce le făgăduesce?
Ori-care ar fi motivul, trebue însă să ne întrebăm dacă este
cu putinţă să ni se creeze o stare socială nouă prin simpla magie
a decretelor. Cum s'ar put6 re să se prindă şi să se stereotipeze
societatea acâsta românâscă, tot atât de variată ca şi flora Ro-

mâniei şi tot aşă de mișcătore ca şi valurile Dnnării? Într'adevăr

în Principate, în vremea când ne bucuram de libertăţile n6stre, func-

ţiunile publice se daii celor mai

meritoşi,

fără consideraţiune

de

nascere; nimic nu e mai puţin feudal ca o ast-fel de stare de lucruri.

De când însă străinul e mare şi tare în trebile n6stre, ele se încre-
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dinţară celor cari daii mai mult şi mai ales acelor cari consimt
să devină uneltele înjosirii patriei. De aceea se vede adesea un
fecior

ajungând

la

gradul

de

mare

boier

pe

când

un

nepot

al

celor mai iluştri 6meni ai noștri ţine de cârnele plugului, sai face
pe lacheul

la spatele trăsurilor boierului,

al cărui

tată a fost ser-

vitorul străbunului săi. Tot aşă și cu tâte cele-lalte clase, în cari
rangurile şi condiţiunile se schimbă şi se amestecă neîncetat; negustorul

care

cumpără

un

grad,

se

bucură

de

fol6sele

boierilor,

fără de a încetă pentru acâsta să-și vadă de treburile lui şi să
fie un adevărat negustor; şi tot aşă, ţăranul care plătesce patentă, este pentru moment negustor, fără ca să fie împedicat de
a redeveni

ţăran

cultivator, când muncea câmpului începe.

Dar autorul firmanului nu se îngrijesce de starea acesta complexă şi variabilă a societăţii române; puţin satisfăcut cu titlu de
legiuitor,

el aspiră

la acela

de

creator,

şi după

pilda lui

Dumne-

dei, care a făcut pe om dintr'o mână de ţărină, el pretinde să
creeze cu elemente necurate clase nobile, ca cele numite în articolele 1 şi 2 ale legii ce vom examină.
„Articolul

I. Afară

cari vor fi după
Divanului,

de

Mitropolitul

drept (adecă conform

egumenii

saii

cârmuitorii

şi de

Episcopii

cu tradiţiunea)
mânăstirilor

provinciei

membri

proprietare

ai
de

averi închinate şi egumenii mânăstirilor proprietare ale bunurilor
neînchinate vor alege în deosebi doi deputaţi clerică şi pămînteni,

adecă

patru

deputaţi

în totul;

şi

preoţii

ce

îndeplinesc

cu

ori-care titlu funcţiile ministerului lor în reşedinţa fie-cărei Episcopii se vor întruni după convocaţia Episcopului lor eparhiot, spre a
numi de asemenea dintre dînşii câte un deputat la Divan pentru
fie-care

eparhie.“

Ast-fel

casta

clericală,

din

cari

cei

opt

mii

de

preoți, sunt excluşi ca făcând parte din societatea laică, nu se compune

pentru

Muntenia,

decât din Mitropoliţi, din

trei Episcopi, din

vre-o patru-deci de Egumeni şi din câţi-va preoţi funcționari la reședințele Episcopatelor, cu totul, vre-o patru sute de persâne.
Dar ce represintă re acâstă clasă, creată prin articolul 1? Ore
Biserica? Nu, căci singura categorie a clerului român care deser-

vesce bisericile, asistă pe muribundi, introduce pe nou-născuţi în
societate, consacră legătura cea mai sfîntă, căsătoria, şi ţine actele stării civile, e clerul regulat; adecă acel corp de opt mii de
preoţi,

care în tâte

epocele a fost

partea

cea mai

sănătosă

şi cea

mai patriotică a naţiunii, şi pe acesta firmanul îl exclude din clasa
clerului.
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Şi cum să se explice posiţiunea importantă pe care firmanul
o dă Episcopilor şi sfinţilor Egumeni? Sunt ei 6re în Ţările-Române

ceea ce eraii seniorii Episcopi ai feudalităţii? Ai ei bunuri de administrat?

Aii ei vre-o jurisdicţiune

asupra

sfîrşit, de apărat în viitorea Adunare

unor servi?

Aii ei, în

propriile lor privilegii şi pe

cele ale vasalilor lor? Nu, clerul în Principate nu s'a bucurat nici
odată de asemenea privilegii, nică nu e măcar proprietar. Astădi,
Statul administreză bunurile Bisericei. Mitropoliţi, Episcopi, Egumeni,

toţi sunt retribuiţi ca simpli funcţionari.
Ce-vă mai mult, Mitropolitul şi Episcopii sunt numiţi de către
marii

boeri

strânşi în Adunare

de puţine excepţiuni,

sunt

specială; cât despre Egumeni, afară

numiţi

de

către

Ministerul

Cultelor.

Ast-fel Mitropolitul şi Episcopii, cărora firmanul le recunosce dreptul
de a intră de drept în viitârea Cameră, nu sunt în realitate, în
calitate de aleşi ai marilor boeri, decât representanţii acestei clase,

şi câtuşi de puţin representanţii clerului. Acelaş lucru se pote
spune şi despre cei-lalţi patru deputaţi cari vor fi aleşi de către
preoţii funcţionari ai Episeopatelor. Cât despre deputaţii aleşi de
către Egumenii pămâînteni, ei nu sunt decât representanții unei mici

fracțiuni a funcţionarilor Guvernului,

şi cei-lalți doi aleși de către

Egumenii greci nu sunt de asemeni decât representanţii unor călugări străini, cari locuesc departe de ţâră, și cărora firmanul le
dă drepturi politice în Muntenia, pentru simplul motiv că primese
pomana Principatelor.
Am vă&dut că Mitropolitul şi Episcopii sunt numiţi de drept
prin firman membri ai Adunării. Pentru a legitimă acest act extra-

legal se invocă
cari aii făcut

tradiţiunea.
aceste

legi

Dacă
să

se

ţiunii, noi am îi fost mulţumiţi;

ar ti vroit

Dumnedei

conformeze

cu

ca

fidelitate

căci tradițiunea

acei
tradi-

naţională,

care

e puţin cam primitivă, nu ne face să roşim ca regimul ce inimiciă
noştri ne-aii impus. Ac6stă tradiţiune e curată şi nepătată; ea
nu are pe frunte stigmatul infamiei, de aceea amintirea ei numai

ne face

să tresărim;

şi de virtute;

ea ne

căci ea ne aduce
amintesce

aminte

că România

eroilor. Dar tocmai pentru-că îngenunchiam
diţiuni,

care

să urmăm

vâcurile de glorie

pote

fi

şi

ea

înaintea acestei tra-

ne explică gloria n6stră şi ne indică drumul

ce trebue

spre a fi demni urmași ai lui Mircea-cel-Bătrân

lui Stefan-cel-Mare,

ne revoltăm

în

contra

patria

celor

cari

se

şi ai
servesc
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de numele ei pentru a ne întări may
bine lanţurile și a ne da
mai uşor pe mâna străinului; Şi-i rech
emăm la simţul pudorei.
Da, tradiţiunea chemă în sînul: Adun
ărilor ' părinţilor noştri:

nu

numai

pe

Episcopişi pe: Egumeni

dar Și pe boeri şi pe notab

ilă
adecă pe toţi cari-se bucuraii de consider
aţiunea publcă; erai cu
adevărat Câmpurile lui Marie, în care
națiunea îşi regula afacerile
sale; și mai e adevărat că -aceste Adun
ări erai presidate de câtre

Mitropolit.
Dar ce este re comun între
Adunările representative de
astădi şi vechile nostre Câmpuri
ale lui Marte, compuse de mai
multe mii de Gmeni, şi deschise fără
deosebire ori-cărei persâne

care avea
tul de

consciinţa

a-şi spune

că onestitatea și patriotismul săit îi
dai drep-

cuvîntul

în afacerile

publice?

Şi ce este re comun între boierii
de atunci, cari-și câştiga
gradul pe câmpul de bătaie, şi boier
ii de astă di, cari şi-ati câştigat

titlurile în anticamera apăsătorilor
patriei?
Ce este comun între Mitropoliţii
şi Episcopii de altă dată, pe
cari Câmpurile lui Marte îi înăl
ța pe scaunele lor episcopale,
şi
Episcopii de astă Qi numiţi de
către 80 de boieri, a căror consciinţă
,

a fost câştigată prin banii candidaţil
or şi cari ai delibert sub inspiraţiunea
unui

consul

rus?

Ce

este

comun între acei pioși călugări,

acei patrioţi luminaţi, acei cetăţeni
virtuoşi de

mulţimea

lor, spre a

altă dată pe

cară

îi smulgeă din locul lor de retra
gere, adesea-ori fără voia,

le încredinţă

cârja pastorală, şi intriganţii

de astădi,
cari, în posiţiuni inferidre, își
store pe subordonați, îşi jupâie
oile,
Şi își agonisesc ast; fel suma neces
ară Spre a cumpără, nu cârja
păstorului evangelic, ci o posiţ
iune mai lucrativă decât cea
pe
care 0 ocupaii.
„ârticolul 2. Toţi boierii şi fiii de
boieri, de orj-ce rang ar fi,
„cu condiţiune numai de a fi în
vîrstă de trei-deci ani, pământeni
psai acuma şi legiuit împămînteniţi,
şi de a se bucură de dri„turile lor civile, se vor duce la
reședința ținutului în care sunt
„statorniciţi cu locuința şi aii
o proprietate, de o sută fălci cel
„Puțin sai
„de

venit.

tot de atâtea pog6ne de pămî
nt lucrător şi producător
Ei vor alege acolo, cu majoritate
a glasurilor, doi depu-

„taţi la Divan, din aceia dintre
ei, cari ar dovedi că sunt proprietar
i
„Slobogi de ori-ce sarcină ipote
cară de un avut nemișcător de
300
„fălci
cel puţin.

„ducător

saii de atâtea

de venit. Numaj

pog6ne

de pămînt

lucrător

şi pro-

boierii cei mari ce vor îndeplini
acâstă
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„de pe urmă condiţiune, vor put6 fi aleși în ţinutele unde nu vor
„fi statorniciţi cu locuinţa.“
Boierii sunt

aceia

cari,

după

un

aii obținut un grad într'o funcţiune
funcțiunile

servicii

public

de

trei ani,

civilă sai militară ; dar cum

se daii pe bani saii pe favore,

candidatul

care

o soli-

cită, plătind cu dărnicie, e adesea-ori dispensat, de cei trei ant de

servici

ceruţi

de lege.

Legiuitorul

aceşti funcţionari gradaţi

clasa

vroit-a

re

să

constitue

nobilimei, asimilându-i

cu

cu

conții

şi baronii din primele timpuri ale feudalităţii ? Nu, căci
pâte cine-vă
ocupă primul rang printre boieri, adecă să uibă gradul
de general

ori de ministru, şi totuşi

dacă nare

parte

o proprietate

mare

nu face

din acâstă clasă.
Care e dar clasa acâsta, al cărei blason nu Pa făcut încă
sciinţa eraldică? E Gre clasa marilor proprietari? Tot atât,
de puţin ;
căci poţi fi proprietar al unei jumătăţi din Principate şi
dacă nu
ai un grad, saii dacă părintele tăi n'a avut fantasia de a cumpăra
unul, nu facă parte din acâstă clasă. Acestea ne-ar face să
credem
că e într'adevăr clasa nobilimei dar cu devisa primelor timpuri
ale
feudalităţii: „nică un senior fără Pământ“, şi că legiuitorul
ture,
vroind să împingă acest principiă mai departe, a spus: „nici
un

senior fără pământ întins.“
Nu e însă nică așă, căci poţă fi strănepotul lui Ştefan

sai al

lui Mihaiii-Vitszul Şi să posedi, pe lângă acâsta, şi o propriet
ate
mare cât un Principat din Germania, şi dacă nu ai un grad,
sai
dacă nu eşti născut dintr'un tată care să fi fost cel
puţin sublocotenent, nu faci parte din clasa II, ba nu faci parte
din nici
o clasă, căci eşti esclus din clasa III, fiind-că proprietatea
ta

depăşesce maximum de 99 fălci ; eşti esclus
nu

ai nici patentă,

din

clasa

IV,

fiind-că

nici diplomă, nică imobil în vre-unul din oraşele

indicate ; şi în sfîrșit eştă

exclus

din

clasa

V, fiind-că

proprie-

ai
|

şi lucrul

tatea ţi-e scutită de ori-ce servitute, şi eată-te asvirlit printre paria.

Lucrul
există.

pare

peste

putinţă;

dar

Turcii

voit-o,

Care este deci cugetarea care a presidat la formarea acestei
clase, şi ce regulă sa urmat pentru a face alegerea membrilo
r
ei? Ne este cu neputinţă nouă înşine să le ghicim, şi totuși pen-

“ru

de

noi sa făcut acestă lege.
In ori-ce cas, dacă cugetarea filosofică

nepriceput,

scopul

imediat

ce Turcii

a acestui articol

îşi

propun,

2 este

acela de a
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domni

în Principate

prin

mijlocirea

marilor

boeri,

se trădâză

în

fie-care din disposiţiunile sale.
Rusia, care voise de asemenea să domnâscă legalmente în țările
române, hotărîse, în Regulamentul organic, că majoritatea Adunărilor
va fi compusă din marii boeri, cari-i eraii devotați, nu numai din
recunoscinţa gradelor ce primiseră de la dînsa, dar şi din convingerea că nu-şi vor put6 păstră posiţiunea lor privilegiată de
cât

cu ajutorul

baionetelor

străine.

Turcii, cară, precum am spus-o, urmăresc acelaş scop ca şi
Ruşii, se grăbesc să împrumute de la dibacii lor predecesori aceste
instrumente docile şi la rîndul lor adoptă pe marii boeri. Dar
de ore-ce modul de purtare al Turcilor nu pote fi tot aşă de frane
ca acela al mai-nainte puternicei Rusii, ei întrebuințeză un mijloc
pieziş ca să ajungă la acelaş resultat, dând boerilor o posiţiune pre-

ponderantă în Adunare aprope fără a-i numi.
Intradevăr, articolul 2 impune alegătorilor condiţiunea
domiciliă

în chiar

judeţul,

în

care

sunt

proprietari,

eligibililor o proprietate de tzei oră mai mare
legătorilor; dar, când se scie că în Muntenia,
deosebi marii
două,

proprietari,

trei oraşe

principale,

nu

cere

unui

în plus

de cum o cere aproprietarii, şi în

locuesc decât în capitală, saii în alte
şi când se vede în acelaş timp că fir-

manul scutesce numai pe marii boeri de condiţiunea domiciliului,
se recundsce că intenţiunea Turcilor a fost de a reservă exclusiv
favoriţilor lor sorții la deputăţie.
Dar mai ales în numărul deputaţilor acordat de firman boerilor,

se trădâză

cu semne

vizibile iubirea 'Turcilor pentru

acestă

clasă. Intradevăr, numărul de'34 de deputaţi ai clasei boerilor
este în totalitate îndoitul cifrei mijlocii a deputaţilor pe cari fiecare din cele-lalte clase are dreptul să-i trimâtă la Cameră, şi cum
este

sigur

că cei 12

boerii, aceştia vor
legiune

compusă

deputaţi

av6
de 46

potă

vor

votă

nelipsit într'o Adunare
deputaţi,

mai 'nainte; căci cele-lalte
nu

călugări

adecă o majoritate

trei clase

face niciodată împreună

în tot-deauna

de 102 membri

sunt compuse

asigurată

cu

o
de

aşă încât să

causă comună.

Ast-fel, precum am arătat mai sus, Turcii ai întocmit legea
electorală așă în cât să-i facă pe boerii cei mari stăpâni ai viit6relor

Adunări,

precum

eraii în

Adunările Regulamentului organic

impus de Ruși.
„Articolul 3. Toţă proprietarii, sub ori-ce numire ar fi, cu con-
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diţiunea numai de a fi în vîrstă de 30 ani, pămînteni sai acuma
şi legiuit împămînteniţi, de a se bucură de driturile lor civile şi
cari vor av6 o proprietate de 99 fălci cel mult saii de atâtea pogâne de pămînt, lucrător şi producător de venit, şi de 16 fălci cel
puţin de pămînt de aceeaşi natură saii de atâtea pog6ne, se vor

întruni la reședința ocolului unde
vor însemnă

dintre dînşii,

sunt statorniciţi cu locuinţa şi

cu majoritatea glasurilor, cinci alegători

de al doilea grad. Aceşti delegaţi
tului şi vor numi dintre dânșii,
Divan.“

se vor duce la reşedinţa ţinucu acelaşi chip, un deputat la

După articolele 2 şi 3, s'ar pute crede că, în Principate, proprietatea aparţine la două categorii, fie-care dintre ele având drep-

tură şi datorii diferite. Totuşi nu e aşă: proprietatea, fie că e
mare saii că e mică, fie că e posedată de un boer saii de un ţăran, este cârmuită la fel; ea nu înobilâză pe acela care o posedă,
tot aşă precum boerul care devine stăpânul ei nu-i aduce nici un
privilegiă pe care să nu-l fi avut ea de la sine.

Maximum

şi minimum

de întindere, în care articolul 3 măr-

ginesce proprietatea cerută membrilor acestei clase, sunt; absurde
în principii; dar nu e tot aşă în ceea ce privesce ţinta ce fir-

manul

şi-a propus statornicind aceste două limite.

Intr'adevăr,

maximum

îndepărteză

dela scrutin

pe tâte persd-

nele bogate cari aii rămas independente şi cari nu aii vroit să-şi
vîndă conseiinţa pentru o boerie, şi minimum îndepărt6ză nemurile, pe mazilă

şi pe toţi țăranii

mică

proprietari,

al căror pămînt

este liber de ori-ce servitute, şi prin acâsta chiar în condițiuni de
independenţă ce plac tot aşă de puţin Turcilor ca şi Austriacilor,
Ruşilor ca şi boerilor.
Totuşi, clasa acâsta, aşă limitată cum e, tot nu inspiră Turcilor o încredere atât de mare ca aceea ce le-o inspiră boerii. lată
de ce ea este pusă să voteze, nu pe judeţ, ci pe plasă, nu în primul
grad, ci în al doilea; și în loc de 34 deputaţi câţi ai boerii, lor

nu li se acordă mai mulţi de 17.
Alegerile făcuteîn aceste condițiuni şi subt o administraţiune
turcâscă nu pot linişti decât pe duşmanii noştri.
„Articolul

4. Obştele

sătesci,

compuse

din ţărani clăcaşi (pon-

„tași), de ori-ce clase ar fi proprietariă moșiei, vor trimete fie-care
„la reședința

„după formele

ocolului,

câte

statornicite

doi

delegaţi

pentru

'de întâiul

alegerea

grad,

numiţi

autorităţilor

sătescă.
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„Aceşti delegaţi vor alege doui dintre ei spre a îndeplini funcțiunile
„de alegători de al doilea grad, şi alegătorii de al doilea grad, înptruniță la reşedinţa ținutului, vor numi dintre dînșii un deputat

„la Divan, care va primi o despăgubire potrivită pentru cheltuelile
„drumului, şi a petrecerii sale în Capitală.

Acesta e un articol care preţuesce

miliarde

pentru

cei inte-

resaţi. El înmormîntâză legal, şi în sunetul fanfarelor liberalismului, cea mai mare cestiune socială care este în litigii în 'ŢărileRomâne. Ac6stă cestiune este aceea de a se sci dacă trebue
să
se emancipeze de ori-ce servitute proprietățile mai multor mii
de
țărani români, saii dacă trebue să fie confiscate în folosul câtor-vă
individi, făcând ast-fel pe ţărani proletari. Tocmai pentru a deslegă

mai ales acestă cestiune, cei
Constituantă.

17 țărani deputaţi

sunt chemaţi

în

Dar pers6nele, de cari atârnă proprietatea ţăranilor, se urcă.
în Adunarea constituantă, compusă din 102 membri, la
numărul
de 51, la care adăogând pe cei 12 deputaţi călugări cari,
precum
am spus-o, vor votă în tot-deauna cu boerii, ajungem la
cifra rotundă de 63 deputaţi, pe când țăranii nu sunt cu toţii
decât 17.
Ast-fel, cestiunea judecându-se cu majoritate de voturi,
ţăranii
sunt condemnaţi de mai "nainte.
Să vedem cel puţin dacă aceşti 17 deputaţi ţărani vor putâ
fi aleşi liber şi în cunoscinţă de causă, aşă încât, deputaţii să fie
adevărata expresiune a acestei clase.
Articolul 4 dice că, câte doi deputaţi din fie-care comună, aleşi
în primul grad, se vor întruni la reședința plășii, adecă la reşedinţa sub-prefecturii, şi aci, ceea ce îns6mnă, cu alte cuvinte,
sub
conducerea sub-prefectului, vor alege dintre dinşii doi alegători
de al treilea grad. Dar, dat fiind arbitrariul administraţiunii în Principate, şi ținând în s6âmă că sub- -prefecţii sunt numiţi de către chiar
pers6nele cărora sunt supuse proprietăţile ţăranilor, se pâte
avâ
o idee de libertatea alegerilor făcute subt o ast-fel de supraveghere.
Alegătorii de al treilea grad, 2 de plasă, cu toţii 10—14
de
judeţ, se vor întruni la reşedinţă, şi acolo, bine înţeles
sub supravegherea prefectului, vor alege dintre dînșii un deputat
în Constituantă.
10—14 ţărani, cari ei înşişi ai fost mai mult designaţi
de
către sub-prefect, decât aleşi de către alegătorii de al
douilea grad,
necunoscându-se între dînşii, ca şi rătăciță în oraş,
desorientaţi,
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zăpăciță, închişi într'o odae la prefectură, subt ochiul ameninţător
sai desmerdător al prefectului, sunt ei 6re în condițiuni prielnice

spre a face o alegere
Votul

acestor

liberă

deputaţi

şi în

ţărani

deplină

va preţui

cunoscinţă de causă?

miliarde.

Cum

s'ar put€

ore crede că administraţiunea, care este în mâinele boierilor, şi căreia
firmanul nu-i refuză nici unul din mijlocele de a abusă, nu va săvîrşi tot ce-i va stă în putinţă, nu va pune totul în joc spre a
face alegerile după placul lor? De aceea inimele nostre se string

de mai înainte, căci nu esie greii de prevădut că cununa

de floră

ce se pune pe capul ţăranului nu este cununa triumfătorului, ci
a victimei ce se conduce la altar, sai că, cu alte cuvinte, ţăranul nu

este chemat în acâstă Adunare

decât spre a-şi consfinţi prin pre-

sența sa robia saii nou-i pauperism. Da, inimele ne sângeră la
acâstă idee, căci robia ţăranului a adus pe aceea a patriei, şi pa-

tria nu se va put

nici odată

ridică fără emanciparea unicului ei

apărător.

„Articolul 5. Oraşul de reşedinţa Cârmuirii având a numi
„patru deputaţi la Divan, ambele tîrguri de a doua clasă câte doi
„deputaţi fie-care, și cele-lalte tîrguri, reşedinţe de ţinut, fie-care
„câte un deputat, alegerile acestea se vor face pe bazele următore :
„Vor fi alegători, cu condiţiune de a fi în vîrstă de 30 ani, pă„mintenă sai acuma şi legiuit împămâînteniţi, de a nu atârnă de
„nici o protecţiune străină, şi de a se bucură de tote driturile lor
„civile :
1) „Locuitorii proprietari de case de o valre de 20.000 lei cel

puţin

pentru

capitală,

şi de 8.000

lei cel

puţin

pentru

cele-lalte

„târguri, afară de aceia care ar fi chemaţi a da votul lor
în pu„terea disposiţiunilor No. 2 şi No. 3 din acest firman.

2) „Persânele dedate unei profesiuni liberale, precum
: profesorii

„ŞeGlelor Statului şi membrii Academiilor sait a societăţilor
literare,
„Sciințifice recunoscute de Guvern, precum medicii şi legiştii
înzes„trață cu diplome regulate, şi inginerii civili, îndeplinind şi ună
şi

„alții funcțiunile sai arta lor de trei ani în orașul
unde resideză ;
3) „Neguţătorii patentari a tustrelilor clase, înscrişi în
cele pe
„urmă liste pregătite pentru alegerea municipalităţilor;
4) „Starostii osebitelor corporaţiuni de meseriaşi,
către cari se

„Vor ădăogi încă câte trei delegaţi de fie-care corporaţiune,
„după formele obicinuite pentru numirea starostilor.“
A

cincea

clasă

după

spiritul

firmanului,

este

a treia-stare

aleşi
(le

o e,
”
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tiors-6tat) ; ea ar îi în realitate națiunea, dacă legislatorul ar fi luat
acâstă a treia-stare a 'Ţării-Românescă şi i-ar fi adăugat pe ţărani;
căci în afară de aceste clase, nu mai sunt decât trîntori cari trăesc în paguba ţării.
Dar atât de mare e arbitrariul
acestei legi, în cât clasa articolului

ce a domnit
5 nică nu e

la confecţiunea
măcar a ?reia-

stare a 'Ţării-Românesci, nu e decât, aceea a 17 oraşe reşedinţe de
judeţ.
Intwadevăr, toţi meseriaşii, toţi neguţătorii, şi toți cei cari
exercită

o profesiune

liberală,

chiar

când

ar fi cei mai mari

pro-

ducători ai ţării, chiar când ar ave cele mai frumbse stabilimente,
dacă locuesc în afară de aceste 17 incinte designate de firman,
sunt

lipsiţi

de

tote

drepturile

lor

politice

şi

asvârliţi

afară

din

țera legală, pe când boierul cel mare, care n'are drept locuinţă decât
anticamera inimicului, şi drept profesiune pe aceea de a-şi trădă
ţâra, precum şi călugărul grec de la muntele Athos, care trăiesce
din pomana Românilor, se bucură amândoi de drepturi politice şi

sunt admiși de preferinţă -să hotărască sorta României.
În alte ţără liberalitatea unei legi electorale se măssră, pentru
fie-ce

clasă,

după

importanţa

ei numerică,

după

patriosmul,

după

cultura, după curăţenia moravurilor şi după activitatea productivă
a ei. În Ţerile-Române tocmai clasa meseriașilor întrunesce totalitatea acestor calităţi; ei constituie, într'adevăr, partea cea mai
numer6să a stăriă a treia, moravurile ei sunt nepătate, instrucţiunea
lor egalsză pe aceea a neguţătorilor, după ţărani ei suni cei mai
puternici producători ai noştri, şi cum ei sunt toți Români, pa-

triotismul lor este mai ardător şi mai
tuturor

celor-lalte

clase

bine

înțeles

decât al mai

ale societăţii.

Totuşi, pe aceşti meseriaşi, cari aveaii drept, mai presus de
ori-cine, la solicitudinea legislatorului, firmanul îi exclude aprope
cu desăvirşire din colegiile electorale, nedând drepturi de alegători
decât starostilor breslelor lor, asistați de alţi trei membri. Tot

aşă şi cu profesiunile liberale, pe care firmanul de asemenea nu le
numesce

decât

spre

a le exclude;

căci

cum

să se găsâscă printre

particularii ce le exercită un număr îndestulător de alegători cari
să îndeplinâscă t6te condiţiunile ce li se impune?
Legea

vorbesce

întw”adevăr

despre

membrii

Societăților

sci-

inţifice şi literare recunoscute de Guvern ; însă aceste Societăţi nu
numai

nu sunt recunoscute de către Guvern în Ţările-Române, dar
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încă sunt şi persecutate
crete

de pe

cu tot atâta asprime, ca şi Societăţile se-

aiurea,

Vin apoi avocaţii, medicii şi inginerii civili având diplome,
30 de ani vîrstă şi un domiciliii de 3 ani. Nu mai departe decât
acum câţi-vă ani, se află re în tot cuprinsul ȚŢărilor-Române o
singură Facultate unde să se pâtă dobândi aceste diplome? lar

cât despre licenţiaţii şi doctorii cari şi-a obţinut gradul în Facultăţile străine, printre ei nu ne putem aşteptă să aflăm mulți
cari să aibă 30 ani, dat fiind că de puţin timp tinerimea, şi mai
ales părinţii, aii început să braveze persecuţiunea. ce Guvernul
exercită în contra tuturor celor cară, printr'o educațiune ai6să, do-

bândeaiă

Dar

numai

o 6re-care independenţă

majoritatea

acâsta

de caracter.

politică,

fixată

la

clasa despre care vorbim, dar e impusă

30

ani

nu

atinge

şi tuturor

celor-

lalte, exceptându-se clasa ţăranilor. E măsura cea mai arbitrară şi
cea mai machiavelică ce se pote închipui. În casul acesta, ca și în

altele două saii trei încă, firmanul

a vroit să depăşâscă restricţiu-

nile impuse de regimul rusesc.
Ast-fel, Regulamentul Organic aflând majoritatea politică, ca
și majoritatea, civilă, fixată din vremuri, în TȚările-Române, la 25
ani, a menţinut acâstă, limită de vîrstă, în ceea-ce se atinge de
dreptul de alegere, ridicând-o la 30 ani numai pentru dreptul de
eligibilitate.
Dar autorul firmanului, asimilând probabil pe Români cu
Turcii, ne declară incapabili de a ne bucură pe deplin de exerci-

țiul facultăţilor nostre mai înainte de 30 ani, şi îndepărtâză prin
acesta de la vot, noua generaţiune care, sustrasă de la vechea corupţiune

ruso-fanariotă,

este

însufleţită

minat şi mai desinteresat.
După acestă digresiune să revenim

de un

patriotism

maj

lu-

la a treia stare a nâstră

şi să vedem dacă, după atâtea ciuntiri, ea obţine cel puţin prin
firman un număr de deputaţi, proporţional cu importanţa sa.

Am vădut că s'aii concedat 34 de deputaţi boerilor, al căror
număr nu se urcă la mai mult de 3.000 şi a căror importanţă şi
utilitate sunt mai mult decât contestabile. Cu cât mai numer6să
trebuiă deci să fie representarea celei de a treia stări, ale cărei
interese sunt interesele naţiunii însăşi! Ei bine, firmanul nu-i
acordă

decât

22

de deputaţi;

aşă încât starea

du-se cu ţăranii cari n'a mai mult de 17

a treia

deputaţi,

chiar unin-

ar

put

cel
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mult, în viitârea Adunare,

să

opună

39 'de voturi

celor

63

de

voturi ale celor-lalte trei clase privilegiate, ale căror interese
sunt ostile progresului şi ruinătâre pentru țeră.
lată-ne aprâpe de sfîrşitul acestui imbroglio ce se numesce

firmanul

logică.

de convocare,

Autorul

în care e de tote, afară de dreptate

luă își consacră

ultinia

grijă

la

constituirea

nării cu deputaţii ce-a scos din sînul diferitelor clase.

şi de
Adu-

„Pentru a put ajunge mai bine la acest scop, deputaţii fie„cărei categorii (clase) vor formă atâtea comitete despărțite, cari

„se vor dedă mai cu osebire. la studiarea feluritelor cestiuni în
„raporturile lor cu interesele şi trebuințele clasei lor proprii.
„Divanul având misiune numai de a rosti dorinţi, cari vor
„fi mai întâiii cercetate de Comisiunea compusă din delegatul Înaltei
„nostre

Porţi

şi din delegaţii puterilor garantuitore, discutate apoi

„între Înalta n6stră Portă şi Curțile

aliatele

sale,

proposiţiunile

peşite din comitetele particulare şi cari vor fi presintate Adunării
„generale vor trebui să fie supuse comisiunii prin osebite rapor-

„turi precum şi resultatul deliberaţiunilor aceste Adunări.
„Preşedinţa Divanului se cuvine Mitropolitului, asistat; de un
„vice-președinte

numit,

cu

majoritatea,

glasurilor, în Adunarea ge-

„nerală, dintre boerii de clasa întâia.“
Precum se vede, Turcii reglementăză totul, nu lasă nimic la
inițiaţiva Românilor, a căror tînără experienţă parlamentară nu
oferă probabil destule garanţii acestor bătrîni Nestori ai regimului
constituţional. Intru acâsta Turcii aii dreptate, căci de s'arfi lăsat
cea mai mică libertate de acţiune Românilor, sar fi isprăvit cu

edificiul pe care firmanul îl ridică în 'Țările-Române.
Tote tradiţiunile n6stre sunt cu desăvîrşire opuse la ceea-ce
se caută a se face astădi. Adunările nostre aii fost în tot-deauna
constituite fără a se ţine sâmă de deosebirile de clase; deputaţii ce
se trimeteaii în ele eraii socotiți că nu represintă decât interesele
varii ale naţiunii, şi nu acelea ale unei caste particulare.
Cu aceste tradiţiuni, cum re să le fi venit astădi Românilor
ideea de a se ţărcui în Adunare pe genuri şi pe speţe? Şi închipuindu-ne că aii fost unii dornici de a imită pe domnii nobilimei
franceze din 89, ei n'ar fi avut de sigur curagiul de a o încercă

în secolul XIX într'o ţâră, în care lumea şi-ar fi bătut joc de a„ceste pretenţiuni, chiar în secolul XV. De aceea legislatorul, prevă&dând

că cele

cinci

clase ale creaţiunii

sale,

de vor

trece

pragul
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Parlamentului,

se vor

contopi

la sigur

grăbit de a duce și în Parlament

într'o -Adunare

unică,

acestă clasificare factice

s'a

ast-fel

precum este ea în legea electorală ; numai că a deghizat-o sub numele amăgitor de comitete.

Representarea ţării, ast-fel constituită în State-Generale, nu
se potrivesce cu tradiţiunea, ne jignesce tote simţimintele şi e
plină de furtuni pentru viitor, dar mai ales pe clasa ţăranilor o
atinge mai mult. Cuvîntul e fârte simplu: firmanul pe de o parte
a început prin oprirea ţăranilor de a-şi alege representanţi în a-

fară de clasa lor; şi pe de altă parte, constituind Adunarea pe
clase, mai interdice acestor representanţi ţărani de a întroduce în
compunerea biuroului lor representanți dintr'o altă clasă decât a
lor. Dar,

de

instrucţiunea,
prea

6re-ce

în trecut

ţăranilor,

va fi în stare

s'a făcut totul pentru a se împiedica

biuroul comitetului lor

să traducă

trebuinţele

din

nefericire

lor în proecte

nu

de legă

şi să-și expună drepturile în rapârte. Şi totuşi aceste proecte de
legi şi aceste raporte sunt socotite că vor aşterne temeliile viitrei organisaţiuni a 'Ţărilor-Române.
tate

În ultima sa disposiţiune firmanul numesce pe cale de autoripe Mitropolit de preşedinte al Statelor-Generale.
Întracâsta legislatorul rămâne în rolul ce a luat de la înce-

put şi continuă de a

fi arbitrar;

atâta numai că dacă e vorba de

arbitrar, prefer, în ce mă privesce, pe acela care se arată la lumina mare; prefer, de pildă, numirea d-lui Vogoridis, noul Paşă al
Moldovei, cu ișlicul roşu pe cap şi nesciind o vorbă românesce,

numirii d-lui Balş, predecesorul lui, al cărui exterior românesc
mai produceă încă ilusiune. Şi tot aşă, numirii arbitrare a Mitropoli-

tului ca președinte al Adunării, aş fi preferit numirea Şeic-ul-Islamului, fiind-că cel puţin am put6 bănui mijlocele de care acesta
sa slujit spre a dobândi posiţiunea eminentă ce ocupă în corpul

Ulemalelor.
Numirea

vice-preşedintelui e lăsată Statelor-Generale,

dar cu

condițiune că nu se va numi decât un boer mare.
Aici lepislatorul se trădâză fățiș; el mărturisesce însuși că
şi-a întocmit legea aşă încât Adunarea, să fie cu siguranţă poporată
de boieri mari, căcă cum sciă firmanul de mai înainte că Românii

vor alege boieri mari la Adunare,

ba mai mult, că vor

număr

să

destul

Brătianu.

de mare,

pentru

ca

se

potă
”

găsi

unul

alege un
printre
9
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dînşii

care

să fie vrednic

de a îndeplini

rolul

important

de

vice-

preşedinte?
Nu

sunt

în Muntenia

decât

70—80

boieri mari, mai toţi com-

promiși cu străinul, şi a căror incapacitate şi obiceiuri de prevaricaţiune

ai

devenit

proverbiale.

Ar

fi deci din

aberaţiune de neiertat de a încredinţă
tocmai

acelora

opera

partea

naţiunii

regeneraţiunii

o

sale

cari ai abrutizat-o până ieri. Dar legislatorul a pre-

vădut nenorocul ce aşteptă pe favoriţii lui și a întocmit legea
electorală așă încât să sil6scă națiunea de-a alege pe marii boieri,
cu t6tă scârba ce simte pentru dinşii.
Sfîrşim acâstă penibilă discuţiune a firmanului prin obiecţiunile ce ne suggerâză micul număr de deputaţi din care se compun

Statele-Generale ale fie-cărui Principat.
Străvechile Câmpuri

ale lui Marte,

se compunea

din

mii

de

individi. Aceste Câmpuri ale lui Marte, micşorate mai târdiii de către
Domni, şi mai ales de către Domnii din Fanar, tot se urcaii la
numărul de 270—300 membri.
Ruşii, cari avură pretenţiunea răi fundată de a introduce în
Principate

regimul

representativ

în Adunările extra-ordinare
la 130 pentru
Firmanul

Moldova
care înlocuesce

în loc de a mări

pur,

reduseră

la 190 membrii

cifra deputaţilor

pentru Muntenia,

şi

vechile Adunări prin State-Generale,

numărul deputaţilor, cum ar cere-o natura acestei

din urmă Representări, îl reduce la 102 pentru Muntenia şi la 90
pentru Moldova.
Voit-aii

Turcii prin

acâsta

să ne convingă

odată mai

în ce privesce arbitrariul ei îi întrec şi pe Ruşi?
am fost în tot-deauna atât de convinşi că Turcii,
triacii sunt

la fel, în cât

n'am

căutat nici odată

mult că

Eră în zadar;
Ruşii și Aus-

mântuirea patriei

în schimbări de stăpâni şi de protectori.
V.
In cursul acestui memoriii am arătat cari aii fost causele prin-

cipale ce aii determinat răsboiul din Orient; care eră situaţiunea
Principatelor române la începutul crisei; care este aceea ce le-a
făcut tratatul din Paris, în virtutea vechilor lor tratate; care
este noua situaţiune ce Congresul le-a pregătit în viitor, şi mij-
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lâcele

ce Puterile

contractante

Şi-aii reservat

pentru

acest scop, adecă formarea unui Stat român.
In sfirşit, am

indicat

abusul

a ajunge

la

ce Turcii aă făcut cu misiunea, pe

care cele-lalte cinci Puteri k-aii încredințat-o în Principate, şi am
făcut să reiasă cum acţiunea lor compromite acâstă operă de re-

generare

şi de

organisare

a Țărilor-Române,

cidentale şi-aii propus-o, de acord

pe care

Puterile

oc-

cu poporaţiunea lor.

Ne-ar mai rămâne încă o conclusiune de tras, dacă nu ne-am
gândi că ea s'a produs de la sine în spiritul cetitorului pe măsură
ce a percurs acest memorii. Dacă n'ar fi aşă, lucrarea mea ar fi

insuficientă şi o conclusiune nu ar put s'o facă mai bună.
Tot ceea-ce putem adăugă, şi ceea-ce ţinem a spune, e că de
acum înainte nici un obstacol nu ne va împiedică de a reconstitui
România; nu mai e vorba decât de o cestiune de timp, şi cine
este printre noi acela pe care mai multul sai mai puţinul drum

de străbătut să-l împiedice de a înaintă atunci când e vorba de
a fi saii a nu fi?
Am început lupta atunci când a tot puternicia Rusiei făcea
pe mulţi dintre noi să se îndoiască de posibilitatea triumfului,
Cum deci am esită noi so continuăm, astădi când Rusia nu
mai produce nimănui ilusiuni, şi când Regii înşişi ai fost obligați prin

forța lucrurilor

să se

declare

n6stre, şi să-i vină în ajutor când
Nu,

nimic

de acum

câştigat dejă o mare
un

popor

de dece

umfe odată
națiunile ce
cerim. (1)

(1)
cative
țiunea
nat la
hoc în

înainte

biruinţă;

miline

de

nu

campionii

independenţei

primejdia a fost iminentă?
ne va mai

opri

avintul;

Europa a recunoscut
6meni,

menit

să se lupte

că

am

suntem
şi să tri-

cu libertatea. Posiţiunea nostră e indicată printre
constitue republica europeană, de noi atîrnă so cu-

Ca anexe la broşura sa, L. Brătianu a adaus o s6mă de piese justifiși anume: Tratatele Românilor cu Turcii, Tratatul din Paris, InstrucCongresului pentru Comisiunea specială a Principatelor, Protocolul semParis la 6 Ianuarie 1857, și Firmanul pentru convocarea Divanurilor adȚâra-Românâscă şi în Moldova.
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10. —CESTIUNEA
(Articol

din 1 Iulie

1857, publicat în limba
românesce în „Românul“

Domnule
Ori

sati de

francesă în „L'Estaflete“ din 9 Iulie
No. 140 din 19 (31) Maiiă 1860).

1857,

-

şi în

Redactor,

de câte ori se agită

umanitate

ROMÂNĂ.

în lume

libertate, Franța

o cestiune

se

mişcă

de

şi

iea

dreptate,

de

apărarea

şi

causa celui apăsat. Pentru acâstă, simpatia ce ea manifesteză astădi
causei române, s'ar explică de sine. Este, cu t6te acestea, în organele tuturor partidelor, o aşă unanimitate şi o solicititudine aşă de

constantă pentru

a cere formarea unui Stat român puternic şi in-

dependent, în cât trebue

să credem că, afară

de

simpatia

ce avem

fericirea de a inspiră, s'a înţeles de asemeni și cât de mult este
apropiată acâstă cestiune de interesele Franţei în Orient şi chiar
de acelea ale Europei şi ale civilisaţiunii în genere. Tocmai acâstă
încredere mă îmbărbătză a veni şi eii să reclam cuvîntul, în acelaş diar în care, în mai tote dilele, vocea d-tale gener6să se rădică
în favorea n6stră.
Sforţările ce facem spre a ne constitui şi a trăi o vi6ţă independentă și regulată, nu încep de ieri; căci simţimîntul anticei
nostre libertăţi n'a dispărut nici-odată cu totul din inimile n6stre
şi acâstă libertate am voit în tot-deauna s'o recucerim. Dar mai
alesla începutul acestui secol reacţiunea în contra opresiunii străine
s'a făcut mai simţibilă şi, de atunci a mers crescând în tote dilele, aşă în cât astădi, independenţa n6străa devenit, o necesitate
absolută.

Şi raţiunea

ei este

forte

simplă:

poporaţiunile

n6stre, a

căror naţionalitate este aşă de tare caracterizată, ai ajuns tot
întrun timp, la o desvoltare morală, intelectuală şi chiar socială
destul

de mare,

pentru ca

ori-ce

vi6ţă

nedefinită,

nesigură şi de-

pendentă să le fi devenit nesuferită.
Dar pentru a înțelege mai bine caracterul acestei lupte ce
susţinem de atâta timp, şi pentru a specfică mai bine elementele
ce sunt în joc în cestiunea ce se desbate la Dunăre, trebuie să
ne suim ce-vă mai sus de secolul nostru în expunerea eveni-

mentelor.
La începutul

secolului

trecut,

după o luptă de trei sute de ani,

Turcii şi Românii ne aflarăm în decădere completă, nu desecaţi
de sângele ce vărsasem— noi apărându-ne independenţa n6stră, ei
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atacând-o,
— ci în urma transformărilor sociale ce se operaseră în
sînul chiar al fie-căreia din cele două societăţi inimice. Cu tote
acestea,

campania

aventurosă

a

lui Petru-cel-Mare
la

Prut

pro-

cură Turciei ocasiunea de a înscrie în analele sale o di de glorie,
chiar în acestă epocă de decădere. Triumful Turcilor asupra unui
Principe, învingător al lui Carol al XII, impuse Europei şi Porta

profită de acâstă reîntorcere a norocului ca să se mai întindă în
violarea drepturilor n6stre,
solemne. Atunci ne impuse

pe care însă le garantase în tratate
Principi greci din Fanar, cari nu erati

decât nisce simpli arendași ai Sultanului.
gim

După un secol de agonie şi de lupte sterpe, subt acest rede tristă memorie, părinții noştri putură în fine, la începutul

seeolului al XIX-lea, să alerge la arme. Şi, dacă insurecţiunea naţională a Domnului Tudor (1821) nu aduse emnaciparea completă,
ce şi propusese, cel puţin scăpă Principatele de hospodarii străini,
După ce dobîndirăm acest întâiăi punt, animați prin spiritul regenerator al nouălor principii domnitâre în Europa, ne puserăm, cu

o ardâre tinerâscă, a străbate distanţa ce se stabilise cu încetul
între civilisaţiunea n6străşi aceea a Occidentului. Ultimele evenimente
ne lăsaseră o mare lecţiune: revoluţiunii din 1821 nu-i lipsise bărbăţia poporului, ci dibăcia capilor. Generaţiunea cea nouă înţelese
acesta și primele sale sforţări se îndreptară spre instrucţiune.

In acâstă lucrare cu totul naţională şi dejă fecunaă, fură surprinse Principatele de invasiunea rusâscă din 1828. Prima mişcare
a Românilor fu de a sbură cu Ruşii, spre a alungă pe Turci după
rîpa română a Dunării, unde ei se înstalaseră, violând capitulațiunile n6stre cu Pârta, care ne garantaii formal integritatea terito-

riului nostru.
Dar,

după

ce Turcii fură respinşi dincolo

de Dunăre, Românii

începură a cam înţelege că Rușii nu le aduceaii independenţa, ci o

servitute nouă. Cucerirea

Poloniei

și mai

ales sârta Basarabiei,

pe care Ruşii o luaseră de la Moldova în 1812, ar fi fost destul
pentru a lumină pe cei mai orbi. De aceea, oposiţiunea în contra Rusiei începi

cu atâta

vietate

în cât

Cabinetul

din

St. Petersburg

se credi îndatorat de-a pune mai multă dibăcie în modul săii de
acţiune. Generalul conte Kisselef? fi însărcinat de Împăratul Nicolae să arunce primele fundamente ale dominării rusesci în Principate, fără a provocă, din partea locuitorilor, nici o resistenţă

care ar fi dat de scire Europei, Contele Kisseleft își îndeplini misia-
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nea cu talent şi cu un succes care-i câştigă, nu numai ministerul
domeniilor Cor6nei, în tot timpul domniei lui Nicolae, ci şi postul,
mult mai important, de ambasador
se va regulă viitorul Principatelor
Orientului întreg.

Cu tote acestea,

la
şi

Paris, în momentul
când
până la re-care punt al

când mai târdiii faptele veniră de desminţiră

limbagiul seducător al ilustrului diplomat, oposiţiunea reîncepi cu
mai multă putere şi merse crescând până în 1848, când isbucni

în revoluţiune.

Ac6stă insurecţiune

„e
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cu totul naţională a ȚŢării-Ro-

mânesci, fi destul de unanimă şi destul de energică, în cât să măture, într'o singură di, totă lucrarea ce Rusia făcuse în Principate
spre.a pune aci baza dominării sale în Orient.
De la 1628, Porta eră dată la o parte din Moldo-România.

Nu se mai auqiă numele
burg

av6

nevoie

să

săii decât; când Cabinetul din St.-Peters-

capete

de

la dinsa

vre-un firman,

spre

a da

încălcărilor sale o aparenţă de legalitate. Ast-fel în 1843, noi uitaserăm tote vechile nâstre motive de ură contra Porții. De
aceea,

când

în

epoca

acâsta

vroirăm

a

face

o

alianţă

cu

toţi

vecinii noștri cari aveaii a se teme de întinderea Rusiei în
Europa, la Turci ne adresarăm mai întâi. Nimeni, într'adevăr, mai mult, decât ei, nu trebuiaii să se t6mă de dominarea
Ţarilor; căcă dacă o naţiune indigenă ar
_Sub jugul rusesc speranţa de a-şi recâștigă

put
conservă încă
odată independența,

acâsta eră peste putinţă pentru Turcă cari, tăbăriţi numai în
Europa, ar dispăreă fără îndoinţă, ca naţiune, în diua, în care
Imperiul

răm

măi

o cale

aşă

lor

ar

încetă.

'nainte,
de

ne

Cu

tote

acestea,

arătaseră' ce anevoie

cutezătore

pe

aceşti

încercările

eră

Osmanlii,

ce făcuse-

de a atrage
altă-dată

atât

pe
de

valoroşi. Terdrea ce le inspirase Moscovul, îi amorţise aşă de mult
încât le răpise chiar cugetarea unei asemenea întreprinderi. Pentru
acesta, furăm obligaţi de a alergă la o stratagemă care eră să ne
coste fârte scump mai târdiii; adecă de-a scâte din pulbere şi de-a
cere executarea vechilor tratate ce Principii noștri contractaseră
cu

P6rta,

într'o

epocă

în

care

Turcii

inspirait

t6mă

Europei

în-

tregi. Aceste tratate ne garantaii protecţiunea Baiazidilor şi a
Solimanilor în contra inimicilor noştri, în schimbul unei sume de
bani, pe care ne îndatoram a-i plăti pe fie-care an. Deci, pentru-că
noi nu încetaserăm de a-i plăti acâstă sumă, ba chiar, mai mult,
a
ceream de la Portă să-şiă îndeplinâscă şi ea îndatoririle sale şi
PI
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să ne

protâgă în contra Rusiei, în casul ca ea să voiască a ne mai
impune protectoratul ei. Şi adăogam forte încet Turcilor : acâstă
suzeranitate ce Rusia se preface că vă atribuesce, ca să legaliseze,

prin tratate între ea şi voi şi prin
dominarea

sa, de

firmane,

ce să n'o întârcem

astădi

aservirea n6stră sub
chiar

contra

ei, legi-

timând înaintea Europei, în numele acestei suzeranităţi, acţiunea
n6stră comună în contra Rusiei ?
Turcii se părură că apreţuese acestă nouă situaţiune ce le
făceam noi pe neaşteptate, adecă aceea de protectori al Chreştinilor
contra ortodoxei Rusii ; de aceea începură a concentră oștiri pe
ripa drâptă a Dunării.

Cu tâte acestea, fiind-că acâstă armată treci! Dunărea, şi veni
de tăbări pe rîpa română, înainte ca Porta să se fi declarat oficial
pentru noi, Românii se mişeară și protestară contra acestei violări
a teritoriului

lor. Dar,

puţin

după

aceea,

Soliman-Paşa,

ministrul

comerţului, veni la Bucurescă şi risipi ori-ce îndoinţă recunoscând,
în numele Sultanului, revoluţiunea îndeplinită, declaraţiune ce eră
tot ca și un pact de alianţă contra Rusiei.
Un triumf aşă de strălucitor de la primii paşi produse Românilor

o mare

bucurie.

Într'adevăr,

ce pote

fi mai

surprindător

și mai frumos decât a-i ved6 pe Turci, moştenitori ai instinctelor,
de nu ai energiei strămoşilor lor, atraşi numai prin puterea cu- .
vîntului, nu numai ieșind din amorţirea lor, ci devenind soldaţii
libertăţii şi ai civilisaţiunii.

De

aceea,

Românii,

în

ilusiunea

lor,

concepură o aşă de mare încredere în noii lor fraţi, Turcii, încât
le făcură tote concesiunile ce cerură. Vocea acelora cară consiliai
mai multă prudenţă cu aceşti de curând convertiți la libertate nu
fu ascultată.
Eram încă toţi ameţiţi de bucurie, când se află în Bucuresci că
Soliman-Paşa se înlocuise cu Fuad-Efendi, şi că acesta înaintă spre
capitală

şi nu

cu

o escortă

de

ondre,

ca

predecesorul

săii, ci

cu

o armie de -cinci-spre-dece mii de 6meni şi multă artilerie. Intradevăr, se asigură că acesta eră spre a constată mai bine în ochii
inimicilor revoluţiunii române, că Guvernul turcesc eră decis a o
susţineă chiar cu armele.
Fuad-Efendi, sosind pe înălțimile Bucurescilor, puse armia ce-l
escortă

într”o

posiţiune

strategică

şi ne

invită a-i trimite o depu-

taţiune, compusă din Gmeni investiţi cu încrederea naţiunii, ca să
se înțelâgă cu dînșii asupra afacerilor ţării. Când trimisul Sul-
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tanului

avi

mânescă,

în tabăra

sa pe

Gmenii

cari toţi se grăbiseră

cei mai

influenţi

a răspunde

la

ai Ţării-Ro-

apelul săi, le de-

clară că el veniă în numele Stăpânului săi şi Suveranuluă nostru,

Sultanul, precum şi în numele augustului aliat al Porții şi Prolector al nostru, Împăratul Nicolae, spre a restabili ordinea, legală,
pe care nisce turburătoriă culpabili o răsturnaseră,
Toţi cei cari protestară contra acestei trădări fură arestaţi şi
mulţi din ei fură chiar trimişi pe „gimii“,
Tot în ora aceea, Omer-Paşa, cuprinse capitala cu armata ce
comandă şi, până a doua di, poporaţiunea fu lăsată la discrţiunea
acelor

soldaţi

otomani

cari, sub

numele

de

aşă de celebri în răsboiul Orientului.

Başi-Buzuci,

se făcură

Peste trei dile intrară şi Ruşii în România ca să-şi îndeplin6scă rolul de protectori ai Românilor şi aliați ai Sultanului,
La tote acestea, Europa credu că nu are nimic de dis: noi

chemaserăm pe 'Turci în Principate şi-i numiserăm Suzeranii noştri

şi Turcii, adusesără și ei pe Ruşi, aliații lor.
Eraii

în purtarea

Tureilor

destule

fapte,

care

să

despere

pe

cei mai suferitori, dar în faţa Ruşilor, inimici mult mai periculoși
decât Turcii pentru naționalitatea română, Moldo-Românii respin-

seră

în inimile

lor simţimintele

de

indignare,

păstrând

t6tă

ura

lor pentru Ruşi. Cât despre noi, câţi-vă cari putuserăm scăpă din
„gimiile“ turcesci, ne răspândirăm în Occident şi predicarăm răsboiul contra Rusiei, representând pe Turci chiar ca victime ale
vicleniei Țarului şi ale dominaţiunii ce este lăsat; a exercită în Orient.

Turcia,

în faţa, acestei

purtări

a Românilor,

în loc de

a modifică

pe a sa şi de a căută să-și repare greșdlele, nu făcii decât a le
mări. În adevăr, nu numai readuse apăsarea Rusiei în Principate,
dar îi dete, prin

convenţiunea

de la

Balta-Liman,

şi

puţinele

ga-

ranții ce ne mai r&mâneaii şi cară ne protegiaii contra Ruşilor.
Porta credi că şi-a apropiat o mare parte în acâstă despuiare
stipulând

că va exercită

siei. Urmarea

în Principate

o autoritate egală cu a Ru-

evenimentelor a putut s'o facă a înţelege

că eră o

nebunie din parte-i a se crede în stare să împărţescă autoritatea
cu Rusia, și să o convingă că ea nu îndeplinise în Principate,
de-

cât un rol de jandarm

însărcinat a pregăti

aceste ţări la cuceri-

rea definitivă a Țarului. Într'adevăr, când Ruşii luară în 1853 dru-

mul

Constantinopolei, pătrunseră în Moldo-România ca în provin-

ciile lor chiar;

provisiunişi cvartir,

tote

erai

gata ; autorităţile
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locale

primiră

pe generalii ruși cu pâinea

şi cu sarea

cum

se cu-

veniă unor credincioşi supuşi ai Impăratului Nicolae. (Şi aceste
autorități erait tocmai acelea care în 1848 şi 1849 fuseseră instituite prin autoritatea baionetelor rusescă și turcesci reunite) (1).
Din fericire, pe lângă câte-va creaturi ale străinului, eră un
popor în Principate care scăpă ondrea naţională şi opri de a se
compromite cestiunea Orientului la Dunăre, şi acest popor eră

chiar acela care fusese trădat, măcelărit, brutalisat şi prădat de
Turci la 13 Septemvrie 18148. Două sute de mii de Ruşi se întindeaii pe rîpa română a Dunării, spre a cuprinde Turcia. Afară de
ac6sta, se sciă că concursul Austriei le eră asigurat şi că Oecidentul se îndoiă de a se declară contră-le. De aceea, Grecii şi

Slavii nu-şi mai ascunseră bucuria lor pentru căderea Imperiului
turcesc. Românii singuri uitară, pentru a mia ră, trecutul, şi nu
mai cugetară decât la pericolul de faţă. Proscrişii alergară din
tâte părţile în Turcia, împrejurul acelui Omer-Pașa, care cu cinci

ani mai înainte îi ferecase prin trădare, şi îi promiseră
care

naţiunii întregi,

aşteptă

armele şi un semnal spre a se ridică grămadă.
Dar dacă Românii stăruiră a uită relele Turcilor,
parte-le,

aceştia din

lor rătăciri.

vechile

urmară

concursul

într'o atitudine ostilă contra Ruşilor,

Pe la început, 'Purcii ne primiră bine şi se arătară dispuşi a
ne acordă

mai

mult

le ceream:

decât

nu

numai

nu

se opuneau

la unirea Principatelor; nu numai nu mai ridica nici una din
pretenţiunile lor ilegale, dar ne promiteaii şi arme, şi din propria
lor voinţă,

renunţaii

chiar la acea umbră

de supremație ce vechile

n6stre tratate le atribuiaii,
Aceste disposiţiuni ale Turcilor, ţinură atât cât Puterile occidentale staii la îndoinţă. Dar fu cu totul altminteri când Franţa
şi Englitera sburară în ajutorul lor şi-i reasigurară! Nu le trebuiră,
mult

întradevăr,

pentru

a-şi schimbă

limbagiul

ranul ridică capul şi tonul deveniă măreț.
tigată

de

către

frații noştri

țiune mai mult asupră-ne;
tră ; respinseră

chiar

un

La

din Occident, Turcii

se opuseră necurmat
batalion

de

grăniceri

şi purtarea.

Suze-

fie-ce bătălie câşridicaă o preten-

la armarea

n6s-

români, cari

tre-

cuseră, cu arme și bagaje, în tabăra turcâscă de la Calafat. Mai
târdiă, când Ruşii, ameninţaţi în ţ6ra lor de puterile unite ale oş(1) Rindurile
edit.)

puse în parantes nu figurâză în traducerea, din „Românul“. (Nota,
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tirilor occidentale, fură obligaţi a deşertă Principatele, Turcii, cari
îi înlocuiră, îi făcură să fie doriţi prin prădările şi măcelurile lor.
Şi fiind-că erait siguri că armatele aliate or să vie să termine
dominarea

lor abusivă,

se grăbiră a ne încredinţă în paza Austriei.

Acâstă ocupare a Moldo-Românici de armele lui Francisc-losef,
avă mai multe consecințe nenorocite pentru noi, ca şi pentru aliații Porţei. Mai întâiii, strămutând teatrul luptei şi acâsta în favorea

Rusiei, ea ne puse în neputinţă de a luă parte la răsboii şi dea,
câştigă, ast-fel, titluri în ochii Europei; şi, în fine, ea întroduceă
Austria în afacerile Orientului pentru a împiedică rezultatele ce
cereaii interesele Europei și cari păreaii promise de imensele sacrificii făcute de Franţa.

Resultă din acestă scurtă narare că, din diua în care puterea
vusâscă deveni pericul6să pentru noi ca şi pentru tot Orientul, nu
ne îndoirăm un singur moment de a întârce în contea ei tâte pu-

terile n6stre. Sînt trei-deci de ani de când, înfruntând invasiunile,
persecuţiunile, exilul și închis6rea, îi facem un răsboii inverşunat
şi căutăm a interesă pe Europa de Turcia ca şi de noi înşi-ne. De
altă parte,

uitând

trecutul,

tindem

tot-deauna

amică şi leală, fără să reuşim însă a-i face

Turcilor

să înţelegă

o mână

că

inde-

pendenţa şi prosperitatea n6stră aii devenit o necesitate absolută
pentru propria lor siguranţă şi că, de acum înainte, puterile nâstre
în loc de a se combate, trebuese a se întruni contra inimicului

nostru comun. Avanţele ce le facem nu sunt pentru ei decât nisce
ocasiuni de a mări pretenţiunile lor asupră-ne mai mult decât
însăşi Rusia şi de a lovi Principatele, atunci chiar când slăbirea
nostră nu pote servi decât spre folosul Ruşilor şi Austriacilor; căcă
se vede

că

ceea-ce

doresc

mai

mult,

este

de-a

opri

pe

acei

cari

odată aii fost sub dependinţa lor de a renasce la libertate.
Cel puţin, în tot timpul acesta de aspre încercări, vădutu-s'aii
oare Turcii, cari vor astădi a se constitui epitropiz noştri şi singurii depositari ai libertăților Orientului, mişcându-se şi lucrând, fără
noi, contra Rusiei? Găsitu-s'a re, de la 1828 până la 1853, un
singur om dintre ei cutezând să ridice vocea contra lui Nicolae, care voiă să-i înmormînteze şi să iea cu ori-ce preţ moştenirea lor? Nu i-am vădut, din contra, preocupaţi de a umple fie-

care punga sa şi de a căpătă funcțiuni şi onoruri, devenind complăcători, când pentru Țarul ortodox, când pentru Maiestatea Sa
catolică

lui lor?

şi apostolică,

şi lucrând

ast-fel chiar

ei la ruina Imperiu-
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Deşi este aşă,
— şi nu vorbesc
.
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cuvine rolul
Turcilor sai

ei, ci faptele,— întreb: culise
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y
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de sentinelă veghetâre a Occidentului la Dunăre,
Românilor? Intreb pe aceia cari se opun la unirea
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n6stră, şi cari ar voi să ne pună sub dependinţa Turciei, dacă este
acesta mijlocul de-a garantă independența Orientului şi liniştea
Europei,

saii

dacă

în

adevăr

prin

acâsta

nu

deschid

iară

dru-

mul către Constantinopole, Rusiei și Austriei? La Englitera mai
ales fac apel şi o întreb dacă atitudinea Guvernului săi în cestiunea

Principatelor

agenţilor săi de la

este

Dunăre

conformă

este

gleză are drâpta pretenţiune de
crede că imensele sale posesiuni
simţul politic al naţiunii chiar, în
cerile europene?
În ori-ce cas, este timp de-a

litica la Dunăre,
tagele perdute
Sevastopolei.

cu interesele

demnă

sale.

Purtarea

de rolul ce națiunea

en-

a jucă în lume? 'Trebue re a
din Asia ai turburat într'atâta
cât nu mai vede lămurit în afase deşteptă şi de a-şi schimbă po-

căci peste puțin

Rusia va recâştigă

t6te

avan-

la bătăliile de la Alma, de la Inkjerman şi sub murii
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10. Adunarea

citesce

să declare cele 4 punte

ale programei naţionale (chezășuirea autonomiei şi a drepturile nâstre internaționale și neutralitatea, teritoriului, unirea țărilor, Prinţ străin, Guvern constituţional representativ și o singură adunare obștâscă) ca dorință unanimă a na.
țiunii române ; 2%. Să se supună acâstă declarare Comisiunii europene ca expresia
cea mai exactă a trebuinţelor tuturor claselor și ca o condiţiune, căreia sunt sub.
ordonate ori-ce alte dorinţe, ce deosebitele clase ar mai pută fi chemate să
exprime în privința reformelor interne; 3. Adunarea să exprime Puterilor recunoscinţa tuturor Românilor.
Adunarea, votând cu unanimitate urgenţa acestei propuneri, o trimite în
cercetarea

unei

comisiuni,

al6să

din

sînul

săi

(Epise.

Buzăului,

1. Brătianu,

Gh.

Magheru, A. Golescu, C. Aricescu, etc.). Comisiunea, întrunindu-se în aceeași di,
încuviinţând casul de urgenţă și opinând ca cele 4 punte să se voteze nedespărţite
și numai în principiii, alese ca raportor al săi pe Jon Brătianu, care, în ședința
de la 9 Octomvrie, citi următorul raport:

Doinnilor,

Este un an şi şâpte luni de când Congresul de la Paris a hotărît
în înalta sa înţelepciune ca Principatele române să fie consultate des-
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pre condiţiunile
ropei orientale.

ce s'ar cuveni

a li se face în noua regulare a Eu-

Am avut un interval de un an şi şapte luni, nu ca să ne
chibzuim despre condiţiunile ce ne sunt de neapărat ca să renascem

la o vi6ţă nouă,

ci numai

ca să le formulăm.

Şi un timp

aşă

de

lung a fost mai mult decât destul pentru o asemenea lucrare ; de
aceea acestea formule sunt astădi întipărite, săpate în spiritele

tuturor Românilor.

Dar, domnilor, mai repet că tot ce am

în intervalul

desparte

ce ne

de

la

încheierea

tratatului

făcut

de la 30

Martie, a fost numai ca să ne formulăm nisce trebuinţe ce sunt
simţite cu tărie de noi toţi, nu numai de la 30 Martie, ci de un
timp îndelungat ; căci nu de ieri, domnilor, simțim noi Românii,
că, călcarea drepturilor nostre ca naţiune şi înrîurirea străinilor în
trebile n6stre din năuntru aii fost un isvor nescurs al nenumăratelor calamităţi ce bîntue de mai mulţi secoli aceste nenorocite ţări.
Asemenea, domnilor, cine nu scie că încă din timpii bătrîni
dorința Românilor luminaţi a fost ca aceste două ţări, cari nu
aii decât
ca ast-fel

un

3

singur

suflet, să fie împreunate întrun singur
naționalitatea română să potă prosperă şi înflori

Stat,
subt

apărarea unui scut de două ori mai tare decât scutul fiesce-cărui
Principat în parte. Acestă dorinţă a Unirii, ce în timpii trecuţi
numai luminile o insuflau Românilor, a devenit astădi prin lungile
suferinţe, un sinţimînt tare, care domnesce în inimile tuturor, fără

deosebire de clasă, de vîrstă saii de sex. Aceea ce diserăm pentru
desrobirea drepturilor străbune, ce ne sunt garantate de capitulaţiunile ce avem încheiate cu Înalta Portă şi pentru întruparea Principa-

telor întrun

singur Stat, putem dice şi pentru trebuinţa ce simţim

de-a av6 un Domnitor ereditar luat dintr'o dinastie a Europei apusene.

Întradevăr, toţi am v&dut în istoria acestor ţări, care nu este
decât o lungă dramă ce se desfăşură de mai mulţi secoli, că suirea
pe

scaun

înriuririi

a Domnilor

străinilor

aleşi dintre noi

în aceste

a fost

Principate;

prilejul

că

necontenit al

scaunul domnesc

a

fost mărul de discordie al tuturor familielor influente în aceste
țări, cari în loc de a-și cheltui puterile lor pentru apărarea şi în-

tărirea patriei, n'aii făcut decât d'a o slăbi prin luptele, ce sgândăriă

nelegiuita

lor ambiţiune, lupte ce ne scurseră mai mult sânge

decât ce vârsarăm pentru apărarea mumei nostre comune. Şi dacă
sângele încetă dia curge de la un timp încâce, însă puterile n6stre
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n'aii încetat

a se slei, prin

felurite

sfişieri,

prin

necon-

No. 1:

tenite prădări şi prin canalul vistieriilor ce pretendenţii la domnie Deta
deşertaii, sai pentru ajungerea la scaun, saii ca să se menţie pe
dînsul. De aceea, domnilor, Românii vor astădi cu tărie ca să aibă

în capul noului Stat un mădular, luat dintr'o familie domnitore în
Europa apuseană. Eă, cerând un conducător din aceste dinastii daii
chezăşie Europei, că sunt hotărîţi să mârgă, în cel mai deplin, pe

drumul

ce

însăşi

ea

urmâză,

vilizaţiunii. Nici pentru
de o mai mică chezăşie

adecă

drumul

progresului,

al

ci-

noi, domnilor, Principele străin nu este
în privinţa Europei. Solidaritatea ce există

între dinastiele europeane, o să le facă a se interesă la existenţa
n6stră naţională, mai de a dreptul şi mai cu dinadinsul; şi ast-fel
garanţia tratatelor o să fie rezemată, întărită de
reselor în parte a mai multor dinastii puternice.

garanţia

inte-

Domnilor, trebuinţa unui Guvern tare, dar inteligent şi drept,
nu este mai puţin simțită de Români, cari aii suferit atât de mult
de arbitrariii, de slăbiciunea şi de neinteligenţa ce până acum fură
calităţă ale feluritelor Guverne,

singurile

aceste ţări. Și de unde

timp

calităţă,

decât;

subt care gemură de atâta

un Guvern

pâte dobândi tâte aceste

de la o adevărată Representaţiune

naţională ? Şi de

aceea dorinţele unanime ale naţiunii se încheie cu aceea de-a av6 un
Guvern representativ

în t6tă

sinceritatea

cuvîntului.

Întm'aceste patru punte se resumă dorinţele naţiunii. Numai pe
diusele

o să putem

doritori,

rădică edificiul social
ne pote introduce

căci el singur

de care suntem atât de
în societatea europeană

şi a ne asigură viitorul, — edificiul social, pentru care Puterile garante

se par

a

se

preocupă

aşă

de

mult.

Aceste

dorinţe

sunt,

cum am dis, de demult în inimile n6stre, şi graţie bine făcătorilor
noştri, astădi în sfirşit, putem a le rosti cu glas mare în fața
lumii.

Domnilor ! Acestea sunt propunerile d-lui Costake Kretzulescu,
susținute de Adunarea întrâgă. Dumnealui ceri încă urgenţa, pentru care aţi numit o comisiune spre a chibzui dacă urgenţa e o
necesitate şi comisiunea împlinindu-şă sarcina pusă asupră-i, m'a numit raportorul ei. Le-am făcut; tâte acestea, ca să împlinim 0 formalitate, căci urgenţa nu este cerută numai de d-nul Kretzulescu

saii numai de comisiune, ci de cinci milione de Români, cari sunt nerăbdători,

ca cu

un

ceas

înainte

să nască

la vi6ța

naţională,

să

î6să în sfîrşit din întunerecul şi ticăloşia în cari zac de atâta timp,
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ca să-și iea locul

lor

la s6rele

bine-făcător al civilisaţiunii

şi al

3. libertăţii.

Detomvr,

Comisiunea

dar, domnilor,

este

de părere ca

într'acest

minut

chiar să aclamaţi puntele următore:
Art. 1.' Chezăşuirea autonomiei şi a drepturilor nâstre internaţionale,

după

cum

sunt

hotărîte

amândouă

prin

capitulaţiunile

din anii 1393, 1460 şi 1513, încheiate între Ţările-Române cu Inalta
Portă, precum şi neutralitatea teritoriului moldo-român.
Art. 2. Unirea ţărilor România şi Moldova întrun singur Stat,
Şi subt un singur Guvern.
Art. 3. Prinţ străin cu moştenirea tronului, ales dintr'o dinastie
domnitâre de-ale Europei, ai cărui moştenitori născuţi în ţâră am
dori să fie crescuţi în religiunea ţării,
Ari. 4. Guvern constituţional representativ şi, după datinele
cele vechi ale ţării, o singură Adunare obştâscă, care va fi întoc-

mită pe o basă electorală largă, în cât să represinte interesele generale

ale poporaţiunii

române.

Comisiunea, vă mai învită, după propunerea d-lui Kretzulescu, ca
de odată cu strigarea : „Să trăiască România, una şi nedespărţită,“
să strigaţi, împinși cum sunteţi de o vie recunoscinţă : „Să trăiască
Puterile ce ne-aii deschis porţile viitorului.“

12. — DISCURS ASUPRA NOTEI CUMISUNLĂ INTERNAŢIONALE.
No. 12.
1857

Toemve.

(Traducere din „Proc&s-verbaux des s6ances de Pasemblâe ad-hoc de la Roumanie“ No. 8 şi 9).
25

Adunarea

ad-hoc,

după

discutarea

şi votarea

actului desvoltător

al votului

din 9 Octomvrie, încuviinţând părerea, exprimată de 1. Brătianu, de a nu procede la alte lucrări, Comisiunea internațională, printr'o notă către președintele
acestei Adunări, observă că : „In virtutea art. 33 al Tratatului in 30 Martie, şi
după cuprinsul Firmanului de convocare, Divanul mai are încă obligaţia de a
procede la revisuirea statutelor şi regulamentelor în vig6re.“
Spre a motivă hotărirea Adunării, 1. Brătianu rostesce, în ședința de la 18
Noemvrie, următorul discurs, care, conform unui vot al Adunării, se înserâză
în întregime în procesul-verbal al şedinţei :

Domnilor,
Două

principii

aii călăuzit acestă Adunare

derea ei: menţinerea intactă a drepturilor

încă

de la deschi-

strămoşilor

noștri

şi
4
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adânc întipărite în inimile tuturor Românilor. Ele sunt lumina oeaiia. 25,
consciinţei nostre şi nici odată nu ne-aii putut rătăci paşii.

Nu tot aşă a fost şi cu tratatul din 30 Martie. Elaborat fără
de concursul nostru, a trebuit să-l studiăm, ceea ce făcurăm cu
o mare silinţă şi chiar cu o activă solicitudine, căcă el ne făgăduesce o restauraţiune, saii mai bine o reparaţiune. Am studiat
în acelaş timp protocâlele şedinţelor Congresului, în care sa elaborat

acest tratat, protocâle cari sunt comentariile acestui act
În acest studii, am căutat mai presus de tâte, să pricepem intenţiunea congresului din Paris cu privire la cestiunea Principa-

telor şi ne-am încredinţat, că acâstă intenţiune a fost de a scâte
aceste două ţări române dintrun provisorat fatal pentru ele şi
păgubitor Europei.
Şi, drepturile n6stre

şi

voinţa

Congresului

de

a ne

asigură

o posiţiune statornică, de a ne introduce în societatea europeană,
iată luminile ce ne-aii arătat calea în tot cursul lucrărilor n6stre.
Protocolul

semnat

la 9 (21)

la 6.

votat

şi Memorandul

Octomvrie

(18) Noemvrie, sunt rezultatele acestor lucrări.
Vă amintiţi, Domnilor, cât de fericiţi am fost noi în tot acest.
răstimp! Indeplinindu-ne cu sfinţenie misiunea, ce ne fusese încredinţată de naţiune, am credut că răspundem în acelaşi timp și
voinţei Congresului din Paris, căci nică o clipă nu ne-a trecut prin
minte că Puterile garante ar put să caute fol6se în paguba drepturilor nostre.

Ne

legănam cu acâstă dulce speranţă, când veni să ne tre-.
zâscă adresa înaltei Comisiuni, cu data de 22 (10) Noemvrie, prin
care

ni se lasă

să înţelegem

că n'am

tratatul din Paris. O nouă adresă
înalta

Comisiune

doresce

să ne

priceput

vine

pună

astădi

pe un

decât

să ne

alt teren

pe

jumătate.

asigure
decât

că

acela

pe care s'a pus națiunea în virtutea, drepturilor sale, teren pe care
îl acceptaserăm, credând că ne conformăm tratatului din Paris-.
Pentru a înțelege deplin întristarea ce ne-a cuprins sufletele
la primirea adreselor înaltei Comisiuni, trebue
ce este pentru noi înalta Comisiune.

să ne amintim ceea,

După atâtea vâcuri, Europa ne aude în sfîrşit glasul; ea își aduce
aminte că există un popor care ar pută să fie un element de forţă
şi de prosperitate pentru dînsa, dacă drepturile strămoşilor lui ar:
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fi

respectate,

ea

declară

printr'un

act

solemn

că

Xocuiue. aș, Că Şi drepturile lui, este pus sub scutul săi.

acest

popor

Puterile care se legară ast-fel, nemărginindu-se
la acâstă
declaraţiune, își trimiseră pe representanţii lur să studiez
e spiritul,

disposiţiunile acestor ţări, şi să examineze

care sunt

condiţiunile

politice indispensabile pentru a le statornici. a le întări
şi a le
asigură liniştea şi prosperitatea, prin mijlocirea
propriei lor forţe

Şi nu numai
Aşă

prin aceea a protecţiunii străine.

dar, sorta

nostră

lenţele Lor Comisarii;

atârnă

de rapâriele

în ei se concentrară

ce vor

face

Exce-

deci speranţele n6stre,

noi vădurăm întrînşii pe părinţii patriei n6stre.
Ţâra întrâgă se
preschimbă pentru dînşii întrun l6găn de flori şi
bine cuvîntările

a cinci miline de Români
șteptă diminsţa.

fură musica,

ce-i adormi

s6ra

şi-i de-

La acâstă privelisce, inimicii frumâsel Românii
fură ca trăsniță și nu mai sperară de cât în intrigile ce-şi
propunea să ur-

z6scă,

şi în

la alegeri,

cursele,

ce trebuiaii să întindă în întunerec.

ei se sforţară,

la

convocarea

Adunării,

Învinşi

să încingă

un

foc, menit să ne înăbuşe. Totuşi, își sleiră puterile
în zadar, căci
cu cât mai active eraii sforţările lor pentru a ne
desbină, cu cât

se căsniră să semene printre noi ura care
trebuiă să deă nascere
anarhiei, cu atât Românii din tote clasele să
recunoscură de fraţi,

își deteră toţi mâna
singură

familie

şi

demnă

se arătară în fața Europei ca formând

de

interesul

lumei

o

civilisate.

Perdndu-şi acâstă speranță şi vădând că națiunea română
, prin
representanţii săi, câştigă din di în di încrederea,
şi simpatia Eu-

ropei,

ei

scorniră

o

nouă

tactică,

dacă Adunarea ad-hoc se decideă
tiunilor interne de cât după ce
dorinţele

Românilor,

ea

o făcea

consistând

în

insinuarea

că,

să nu intre în desbaterile cesPuterile garante vor satisface
numai

dintr'un

simţimâînt

de

o-

stilitate faţă de înaltele Puteri şi cu unica ţintă
de a călcă în pici6re tratatul din Paris, nutrind întwascuns intenţi
uni revoluționare.
Acâstă nouă posiţiune, ce ne crează inimicii causei
n6stre na-

ţionale,

e pericul6să

în două

interne, necunoseându-ne
în întunerec,

ne-am

rătăci,

feluri.

Dacă

am

intră în

cestiunile

încă posiţiunea n6stră politică, am lucră
ne-am

ameţi,

am

ajunge să nu ne mai

înţelegem între noi și le-am da, în acest chip, prilejul
atât de do-

145
rit de a veni să ne scâtă din zăpăcelă şi să stabilescă buna rîn,
<duială p printre
noi. .
Dacă nu am intră, am compromite causa, dic aceşti

nându-ne în conflict cu înalta Comisiune
pulaţiunile tratatului din Paris.

domni, pu-

şi în oposiţiune

cu sti-

tratatul din Paris.
T6tă lumea, scie, că scopul diplomaților cari aii elaborat acest
tratat, a fost de a pune un sfîrşit conflictelor prilejite de acest,
răsboiii, al cărui teatru fumegă încă atunci, şi de a dă edificiului
oriental base destul de largi spre a-l consolidă.
Principatele, prin situaţiunea lor geografică, prin spiritul po-

origine

occidentală,

prin

vitejia

destăşurată

în

trecut şi prin aspiraţiunile lor actuale, ocupă un loc important în
Orient. Ele trebuesc prin urmare să preocupe cu atât mai mult,
cu cât ai fost de multă vreme un măr de discordie între cele trei
Imperii învecinate.
Congresul din Paris află Principatele Române înt'o posiţiune
excepţională; ele nu eraii nică provincii turcesci, nici austriace,

nică rusesci. Nu eraii cu tâte acestea independente, ci călcate şi
lovite în drepturile lor, când de către unii, când de către alţii.
Puterile

occidentale, care la începutul

răsboiului

declaraseră

că nu

vor cuceri nică o ţâră pe sâma lor proprie, cu atât mai mult nu
puteaii să cucerâscă pe s6ma altora; ele nu puteaii prin urmare să declare Principatele de posesiune ale unuia din cele trei
Imperii învecinate. Nici nu puteai să le lase expuse la repetirea

încălcărilor, ce aii dat; loc la un şir de răsboie şi de r&scdle.
Intenţiunile Congresului, care reies mai cu s6mă din protocâle,
fură deci de a asigură drepturile Principatelor şi de a îndemână acestora tâte mijlocele posibile de consolidare. Unele dintre Puterile
contractante, convinse prin reclamaţiunile n6stre, aii credut că aceste
condițiuni de consolidare ar fi unirea Principatelor întrun singur
Stat şi încetarea regimului Voevodilor. Nu tâte împărtăşeai însă

aceaşi părere şi câte-vă pretinseră, că acâstă Unire ar fi contrară
voinţei poporaţiunilor. Acâstă contestare determină pe Congresul
din

Paris să ne consulte direct.
lată, domnilor, ideea mumă a convocării acestor Adunări ad-hoc.
Brătianu,

12,

1857 25
Noemvr.

Să vedem deci acum, Domnilor, dacă respectul dreptului nostru
de autonomie şi interesul de a rămână până la sfîrşit uniţi, ne-ar
pune întradevăr în conflict cu înaltele Puteri şi în oposiţiune cu

poraţiunii lor de

No.

10

*
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Dar pentru-ce,

mi se va dice, tratatul din Paris, nu vorbesce

25, re de Unire şi nu pomenesce decât despre revisuirea legilor şi
Statutelor, părând a-şi arogă prin acâsta misiunea unei Adunări

legislative române?
Convingerea mea, este, domnilor,

că acâsta provine din faptul

că Congresul scia, că în virtutea autorităţii sale omnipotente, nu
av6 decât să-i întrebe pe Români în privința Unirei, pentru ca, în
casul afirmativ, Unirea să devină imediat voinţa lor. Congresul deci
y
cu spiritul de echitate ce-l caracteriză şi în înalta-i înțelepciune,
a vroit negreşit să chezășuiască, în t6tă integritatea ei, libera ex-

primare a voinţei Românilor, ferindu-se
în acâstă privinţă.
Nu

pot,

domnilor,

să explic într'al-fel

de a se rosti
art.

el însu-și

23, căci ori-ce

altă,

interpretare

ar fi o mărturisire că acest articol e în contradicere

cu el însuși,

având

în vedere

că în prima

sa parte

ne

asigură

o

legislaţiune independentă. Și ceea-ce ar fi cu tote acestea şi mai
grav, e că ar av6 disposiţiuni contrarii celor cuprinse în articolele
ce-l

precedă.

Intw'adevăr,

art.

22 stipulză

că ne bucurăm

de

pri-

vilegiile şi imunităţile ce posedăm ; articolul 21 declară că imuni-

tăţile Principatelor sunt drepturi, Dar, cari sunt aceste drepturi,
dacă nu cele stipulate în capitulaţiunile nâstre cu Sublima Portă,
şi cari ne asigură o Suveranitate întrâgă? Nu cunâscem altele:;

căci

cele cară sunt menţionate

de către

Rusia, în tratatele

ei cu

Turcia, sunt dobândite în virtutea acestor tratate. Voi adăogă
că nu pote fi vorba în tratatul din Paris de drepturile stipulate în
tratatele rusesci, căci aceste tratate eraii anulate în epoca Congresului din Paris, şi aşă de anulate în cât, când fu vorba să se fixeze
posițiunea Serbiei faţă de Sublima Pârtă, tratatul din Paris fu forţat

să se refere la haturile imperiale, şi nu la tratatele rusesci, care

daseră loc acestor haturi,
Intmadevăr, dacă tratatul din Paris nu vorbesce de capitulațiunile n6stre, precum vorbesce de haturile ce privesc pe Serbia,
causa e că aceste capitulaţiuni, constatate de către Rusia în tratatele sale, mărturisite de către Turcia în diferite rînduri şi chiar
în protocolul din Constantinopol de la 11 Fevruarie 1856, recunoscute de Monztorul Guvernului frances din 1855, sunt de mult în
domeniul european; pe când haturile, ce regul6ză, ce recunosc,
ce
crează drepturi Serbiei, sunt obținute și recunoscute numai de
către Rusia.

147
lată cum
să-l înţelâgă

Românii

în contradicere
garantâză

aii înţeles tratatul din Paris, şi nu puteai

alt-fei, căci, în acest

pe de

cu el însuşi,
altă parte,

din

urmă

ar fi violat
şi Românii

aceleaşi

drepturi

ar fi legitimat

ce ne

acâstă vio-

lare, dacă ar fi primit'o ca bază a lucrărilor lor.
Spuseiii intenţionat că ast-fel aii înţeles Românii tratatul din
Paris; căci programul naţional, ce inspiră cuvintele mele, şi mandatul, impus deputaţilor, de a nu intră în lucrările de organisaţiune
internă, mai nainte de a dobândi cele patru punte, eraii redac-

tate şi deveniseră ca o religiune

naţională,

cu mult

înainte

de

întorcerea în ţâră a nstră, a emigraţilor, cărora, cu atâta caritate, ni se atribue ideile cele mai subversive.
Dacă totuşi, noi am apreciat în acest fel situaţiunea n6stră,
Înalta Comisiune, precum vedem, pare că nu o privesce din acelaşi punct de vedere, de Gre-ce se pune cestiunea de a sci, dacă
voim să intrăm în lucrările de organisaţiune internă, sai dacă ne

credem misiunea terminată. Întru cât mă privesce, Domnilor, cred că
sar

cuveni

datorăm,
cestiuni

unea?

să rugăm

pe

Înalta

Comisiune,

cu tot respectul

ce-i

de a bine-voi să ne spună, care e Statul, despre ale cărei
de organisaţiune

internă

doresce să ne manifestăm

opini-

Sunt 6re Principatele unite subt un Şef ereditar şi străin,

bucurându-se de idtă independenţa ce ne asigură capitulaţiunile,
şi cu un guvern represintativ ? sai este Principatul acesta aparte,
cu drepturile violate, cu regimul Voevodilor şi cu nimic sigur pen-

tru diua de mâine?
Cine dintre noi, domnilor, nu vede că, fără acest răspuns, ne
este peste putinţă să facem un singur pas înainte? Înt”adevăr,

alta, va fi forţa publică întwun cas, şi alta în cel-lalt cas. Necesităță publice diferite vor cere sisteme financiare diferite, și sisteme
financiare diferite vor cere sisteme economice diferite și vice-versa.
Un Stat puternic, de pildă, cu o formă de guvern stabii, ar
inspiră de îndată Europei încrederea voită pentru un credit pro-

fitabil ; şi graţie

creditului,

nanciar

sistemelor celor-lalte State europene, sisteme cari

conform

sunt gloria
în stare să
ca acela al
instituţiune
trun ast-fel

am

put

să

Xo. 22.

cas, acest tratat fiind Noua. 25,

combinăm

un sistem fi-

societăţii moderne şi buna stare a ţărilor cari aii fost
le adopte. Din potrivă, dacă ar fi vorba de un Stat
României de astădi, în care nu se pote întemeiă nici-o
financiară, în care nu se p6te face măcar o şosea, înde Stat, nu am put6 creă un sistem financiar, căci el
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Sar sprijini ca astădi pe dări silnice, puse pe proprietăţile financiare

12,

1857

Noemb

25.

şi pe persâne pentru a face faţă necesităţilor

dilnice ale Guvernului.

Să trecem la un alt exemplu, la armată. Şi întreb dacă Românii ar fi gata să facă acelaş sacrificii atunci când ar fi vorba
de o ţeră care le procură mijlocele de bună stare lăuntrică şi care

le crează în afară o posiţiune demnă, ca şi atunci când ar fi vorba de
o ţ6ră, în care nu se pot aşteptă decât la mizerie, şi care, în afară, le-ar
armata nu

face o posiţiune umilitore, o ţâră, în sfîrşit, în care
ar servi decât la părădile pentru un Voevod arogant

şi despot în năuntru, şi tirâtor în afară.
Nu

numai

în ce privesce

armata,

dar

în

general,

domnilor,

credeți dre că în folosul unui Domn, născut în condițiuni de corupţiune şi de subalternitate față de străini, unui Domn care ar
fi jucăria intrigelor în năuntru, şi prada amenințărilor din afară,
am fi noi dispuşi să ne deslegăm pungile cu încredere? Nu le-am
strânge 6re băerile cât mai mult posibil, pentru ca să nu dăm

decât numai
Cu

ceea ce n'am

ce încredere,

put6

din

reţinea?

potrivă,

cu

ce

grabă,

ne-am

goli

pun-

gile în casele unui Stat stabil şi puternic, unui guvern pus în condiţiuni de probitate şi de onorabilitate. In acest cas, într'adevăr,
casele lui ar fi în realitate casa generală, casa ţării,
Nu aş mai sfirşi, domnilor, dacă aş voi să enumăr tâte dificultăţile, tote imposibilităţile ce ne-ar împedică să revizuim legile

şi statutele, aşă precum se spune într'o parte a art. 23 al tratatului din Paris, mai 'nainte de a cundsce Statul pentru care ar
fi destinate aceste legi şi aceste statute.
Aşă dar, hotărîrea n6stră 'de a nu intră în cestiunile de organizaţiune internă, mai 'nainte de a sci despre ce fel de Stat e
vorba, este o hotărire matură, întemeiată pe rațiune, determinată
prin forța lucrurilor şi nu prin voinţa n6stră, prin capriciul nostru.
Acum,

două

că, dacă nu voim
causa

trebue

cuvinte,

domnilor,

la adresa

acelor

cari

pretind

să intrăm în cestiunile de organizaţiune internă,

să se atribue

unui

spirit

de revoltă

în contra Pute-

rilor garante și proectelor ostile ce medităm în taină, precum
spun dînșii, în potriva siguranței Statelor vecine şi în potriva ordinei publice

europene.

|

Cine 6re ar fi putut; crede vre-odată că în faţa moderaţiunii,
prudenţei, înțelepciunii și încrederii nemărginite manifestate de

către poporul român, de când i s'a recunoscut; dreptul de a se ma-
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nifestă, S'ar găsi 6meni capabili să-l calomnieze cu atâta îndrăn6lă ? Cum, şâpte Puteri de prima ordine ne permit înfăptuirea
celor două visuri, cari ne-ai fermecat copilăria şi pentru a căror

realisare ne-am
loc de
opera
pedică,
să fie

No.

12.
857
Noemvr. 26.

cheltuit din belşug tote puterile tinereţii, şi noi, în

a căută, prin însuşi sacrificiul vieţei n6stre, să cooperăm la
lor, la restaurarea României, să venim din potrivă a-i pune
să ne facem chiar duşmanii lor, atuncă când ele se pregătesc
bine-făcătorele patriei nâstre?!

„Să ne închipuim cu tote acestea, pentru un moment, că unii
dintre noi, dominați de teorii particulare, ar fi ispitiţă să respingă
cooperarea,

protecțiunea

Monarchilor cari ne-aii spus

încrederea într'înşii. Cu ce speranţă
Din

ce parte

ar face-o

să ne punem

dînşii,

vă întreb?

ne-am căută 6re sprijinul, unde viează 6re elementele

revoluţionare de la care am

pute să aşteptăm

sprijin şi ajutor în

contra acestor şpte Puteri, cari dispun astăqi de sârta Europei?
Precum vedeţi, domnilor, tot atâtea absurdităţi câte închipuiră!
Sper că, după ceea ce am spus, nu mai pâte fi vre-o îndoială
pentu nimeni, că dacă situaţiunea nâstră pare dificilă, spinosă,

încurcată

chiar, ea devine totuși, după

o scurtă cercetare, limpede

şi tot; atât de simplă precât de legală,
Să avem deci speranţa, Domnilor, că Înalta Comisiune, care
se află ia faţa locului, se va identifică cu adevărul şi că îl va pledă

înaintea Congresului şi înaintea Europei, cu autoritatea cu care e
învestită, şi că va merită, până la sfîrşit, bine-cuvîntările ţării
întregi.
Cât despre declararea că misiunea n6stră e terminată, vă
amintesc, domnilor, că națiunea, ne-a trimis aci pentru a obţin6
reintegrarea străvechilor n6stre drepturi, unirea Principatelor sub
un cap creditar ales dintro familie domnitâre în Occident şi un

guvern representativ. Când le vom
dacă

misiunea

n6stră

sa

fi obţinut,

națiunea

va spune

terminat.

13. — COMERŢUL
(Articol publicat în „Românul“ No. 28, din 12 (24) Noemvrie 1857).

Comerţul este suma tuturor mişcărilor de schimb între 6meni;
şi schimbul

este

principiul

activ

aunei

a doua creaţiuni pe-acâstă

No. 13.
18517
Noemvr, 12.
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13,

planetă.

1857
Noemvr. 27,

Fără

schimb

nu

este agricultură,

fără

schimb

nu este in-

dustrie, fără schimb nu sunt idei nică simțiminte, nu este sciinţă,
nică arte, nică morală; în siîrşit fără acest fir care l6gă pe 6meni
în societate, 6menii ar rămân€ într'o nedesvoltare care s'apropie
de-a dobitocului, şi pămîntul în primitiva sa sălbăticie.
Schimbul numai, întradevăr, dă nascere agriculturei,

industriei

sciinţelor, moravurilor; numai el face să rodâscă ţarinile, să ţişn6scă fântâna din pântecele pămîntului, să desemne grădini, să
spintece

pietrele

ca să scoţă

diamantele,

să smulgă

mărgeanul

şi

mărgăritarul din abisurile oceanelor, să transforme materia ineptă
înti”un principii activ, să ajute la perfecţia dobitâcelor, să dea
vi6ţă marmurei şi pânzei; ce dic, omul civilisat este un resultat al

schimbului, al comerţului; el în sfîrşit transformă pămîntul întrun
paradis și pe om în înger.
Mijl6cele schimbului sunt şoselele, drumurile de fier, navigarea

saii plutirea

apelor,

Băncile,

casele

de comision, magasiile saii

antrepositele, docurile, casele de siguranţă şi c. a., precum şi o mulţime de legi atingătâre schimbului.
Unde

aceste

mijlâce

ati fost mai

întinse şi mai

perfecţionate,

acolo schimbul a avut o mai mare desvoltare şi civilisaţiunea a mers
până la cel mai înalt punt. Nu fac aci o teorie, ci scot un fapt
care s'a reprodus pretutindenea fără a suferi vre-o excepţiune; acesta
o dovedesce istoria tuturor n&murilor. Intr'adevăr, care sunt societăţile cele mai civilisate, la al cărora l&găn ne putem urcă cu istoria?

A Atenienilor, a Cartaginesilor, a Grecilor, a Italienilor, a Olandezilor, a Englezilor,

a Portugesilor, a Spaniolilor,

Germanilor, şi tot acestea sunt și naţiunile
ca naţiuni comerciante.
Aceste

puţine

cuvinte

suni

destule

a Francezilor şi a

cari ţin cel dintâită loc

să explice

dacă

încetarea

comerţului în Principate aruncă societatea n6stră într'o stare aşă
de ticăl6să în cât mai mulţi secoli nică nu mai fură socotite în
Furopa

civilisată.

Intwalt articol voii dovedi că Principatele Moldovei şi Valahiei n'aii fost de la un timp încoce lipsite de un comerţ întins
şi activ, și că amorţirea lor a fost pricinuită numai de împrejurări
politice atât din năuntru cât şi din afară. Voiii arătă încă că în
minutul câ nd unele din acele stavili aii început a se ridica, comerţul
a început iarăşi să-și ieă sborul, lăsând pretutindenea în urmă-i
înbelşugarea şi civilisaţiunea.
Dacă încetarea cmerţului ne înstrăinase de lumea civilisată
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în

cât ea să fie în cea mai

mare

nepăsare de nenumăratele neno-

rociri ce ne bântuiai, înflorirea lui trebue

să

îndde

firele

No. 1

rupte oo

ce ne legaii şi ce trebue să ne lege firesce cu naţiunile surorile n6s-

tre din Occident, ca ast-fel devenind iarăşi un
Europei să ne ocupăm
t6te aspirările n6stre.

locul

nostru

legiuit,

mădular
starea

activ

la care

al
tind

A lucră dar pentru desvoltarea comerţului, pentru pertecţionarea, îmbunătăţirea mijlâcelor de schimb, este a face un act de
devotament, un act patriotic,
Ast-fel cel puţin va fi privită și îmbrăţişată de noi, ori-ce întreprindere ce va av6 acest caracter, fără ca să ne informăm dacă
întreprindătorii sunt împinși tot de acelaşi mobil de care ne simțim împinși noi.
Insă în ocasia în care luăm condeiul, suntem fericiţi de a av6
convingerea că nu suntem siliți a face acâstă din urmă reservă,
Întradevăr,

Compania

Franco-Danubiană,

care este organizată

spre a aşeză nisce relaţii înlesnitâre şi de-a dreptul între Occident
şi România, împlinesce tote condiţiunile dorite ca să ne facă s'o
iubim şi s'o adoptăm ca un aşezămînt naţional.

14.

— MIJLOACELE

DE

COMUNICAȚIUNE.

No. 14.

(Articol publicat în „Românul“ No. 31, din 23 Noemvrie (6 Decemrrie), 1837).

Am

că prin

dis că schimbul

dinsul

este un

vi6ţa socială

principii

vital al unei

societăţi,

se ridică, se activâză, şi fără dînsul

scade, se periclitâză.
Astăqi ne propunem să arătăm importanţa mijlâcelor de comunicaţiune şi să dovedim că dacă schimbul este un principii, dru-

murile şi navigaţiunea sunt nisce condițiuni sine gua non ale
schimbului.
Cine a observat puţin mecanismul social şi nu s'a convins, că,
ceea ce sunt vinele pentru economia trupului omului, sunt drumurile pentru economia corpului social? Căci dacă prin cele dintâi
circulă sângele spre a alimentă t6te mădularele trupului, spre a

împuternici şi a activa vi6ţa omului, prin cele de-al doilea circulă
tote productele de ori-ce natură spre a alimentă şi activă viâţa socială. De aceea precum suferă trupul omului când circulaţia se face

1857
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cu

greutate

şi

se paraliseză

când

ea

se

întrerupe,

tot

Nos a, întimplă şi cu corpul social: el este în suferinţă, amorțesce
când

drumurile

nu sunt

decât

nisce făgaşe

peste

vase

ce se mai

văd

pe

se

chiar,

câmpii, nisce pu-

teci, nisce colnice, când plutirea pe apă este în genere
singurile

aşă

cel dintâi fluviii sunt

nulă şi când
conduse de

interese străine şi ostile intereselor locale.
Istoria este faţă şi spune cât de drâptă este comparaţiunea n6stră : satele și oraşele cele mai poporate şi mai comercăante, cele mai
opulente şi mai maiestose, cele mai industri6se şi mai vestite, şi
aşezate în luncile cele mai roditore şi mai frumâse, de îndată ce mij-

locele înlesnici6se şi sigure de comunicaţiune le-aii fost ridicate, întrerupte, ele aă scădut încet-încet, şi întrun timp 6reşi-care nu s'ait
mai înfățișat decât sub ruinele Babilonului, Palmirei, Tirului şale
nenumăratelor municipiură ce împrejmuiaii în vechime

Troianurile

din Dacia. Din potrivă, de câte ori s'a tras o şoseă, un drum
de fier sai un canal, chiar într'o pustietate, oraşele şi satele s'aii
ridicat cu trufie în preajmă-le și cu o iuţâlă,

cu

care nu eră

lumea

obişnuită decât când se amestecă nuelușa vre-unei ursite. America,
şi Australia ne înfăţișeză în tâte dilele exemple nouă în acest fel.
Din ceea ce diserăm, se înţelege că cel dintâi semn de civilisațiune într'o ţâră sunt şoselele, drumurile de fier şi plutirea. Când

un popor civilisat cuprinde o ţ&ră nouă, necultă, nu înainteză întwinsa decât atâta precât aii acoperit-o cu şosele; pare că pentru
dinsa, pământul nare o valdre fără drumuri. Romanii, Englezii şi

Francezii, în mersul lor triumfal, nu făcură un pas fără ca pămîntul
să nu fie aşternut cu lespedi de piâtră sai cu şine de fier. Avem

încă

rămăşiţele

şoselelor

ce trase Traian când

cuprinse

Dacia;

iuţela cu care se executară ne spune preţul ce puneai Romanii
pe înlesnirea comunicaţiunilor; acum, peste o mie-şâpte-sute de ani,
şi se pare ceva fabulos acâstă lucrare gigantică; pare că mantia
străbunului nostru Împărat, tirându-se pe pămînt, aveă virtutea de
a nasce măreţele Troianuri.
Intrun

moment

dar

de renascere,

ca acela în care

ne

ar trebui, ar fi politic chiar, ca cei dintâi paşi ce vom
tracestă vi6ţă nouă, să fie de natură a dovedi lumii că
şi cu fapta strănepoţii poporului uriaș cum suntem cu
cu numele, că cun6scem ca dînsul cari sunt cele dintâiii

aflăm,

face însuntem
limba şi
condiţi-

uni de civilisaţiune şi că avem energia d'a le execută. Să păşim
dar ca, dinşii, să ne punem

la

luptă unii

cu braţele, alţii cu sci-
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inţa şi cu pungile și toţă cu bărbăţia străbunului nostru Împărat

or TA

şi să ridicăm şosele, să tragem drumuri de fier, să canalisăm Ti- xoemvr. 3i
urile, să zidim porturi şi să organisăm companii de navigare.

Am dis că ar fi politic să pășim îndată la înfiinţarea mijl6celor de comunicaţiune şi 6că pentru ce.
nu

Cine

că nu

scie

este

destul

tru dînsul, şi că este de multe
general

interes

fie d'un

să aibă

cine-vă

dreptul

pen-

ori de trebuinţă ca dreptul săi să

ca să-l potă

câştigă;

într'acâstă

posițiune

noi mai cu sâmă. Pote că ce-vă filantropi, ce-vă profesori

ne aflăm

de dreptul internaţional, să se fi interesat de sârta n6stră din
punt de vedere al drepturilor n6stre internaţionale ; dar pe t6tă lumea cea-laltă, de la Împărați până la lucrători, nu am interesat-o
decât numai din privirea folosului public european; numai pe cât
causa n6stră fu lipită într'un fel de-a dreptul şi materialicesce d'a
lor, ei îşi aduseră aminte că avem drepturi. Ast-fel se întîmplă

de ună-di: când unii din Monarchii
posiţiune,

să ne

dea un

Europei căutară să ne facă o

loc la s6rele dreptăţii, ei aveaii o idee forte

confusă şi slabă de drepturile nostre ca stat; european; ceea-ce îi
făcu dar să se intereseze de sorta nostră şi să voiască a ne asigură un viitor mai ferice, nu fu decât posiţiunea n6stră geografică, de cât interesul lor politie.
De aceea dar, prin bărbăţia nâstră, am încredință Europa că ca-

lamităţile, ce ne-aă bântuit până acum, nu ne-aii sdrobit şi că societatea n6stră păstrză încă calităţile societăţii romane, și i-am
comunică ast-fel, fără pâte, convicțiunea nâstră, că un Stat român pe Dunăre ar fi un element de prosperitate şi de întărire

pentru

societacea

civilisată, şi atunci restaurarea Europei ar de-

veni voinţa unanimă a Europei.
Adăogăm

încă

că a pune

|

bărbăţia

de a creă

drumuri

de co-

municaţiune, de a înlesni, de a înmulţi și de a iefteni mijlâcele de
shimb între noi şi celelalte popâre ne-ar fi de un interes şi mai
de-a dreptul şi mai eficace decât acela ce însemnai. Întwadevăr,
aceste

mijlâce

de

schimb

ar aşeză

de loc

nisce

legături

strînse,

o solidaritate forte mare între interesele nâstre şi ale statelor
cu cari am comunică, şi aceste interese comune ar pledă cu mai
multă eficacitate, decât tote memorandele din lume, în favârea
drepturilor n6stre, le-ar creă chiar de nu le-am avea.
Câte diserăm socotim să fie destule ca să convingă pe ori-cine
de importanţa, Companiei Franco-Danubiane într'o epocă ca acâsta
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Noe

în care

ne

aflăm.

Ea

are

3. cere de cât un concurs
ca să ne

o valre

cu

atât

mai

mare,

că

nu

ne

pecuniar, şi acesta într'o mică proporţiune,

deschidă un drum lesnicios, eftin Și sigur
cu tâte poporele

Occidentului. Toţi dar câţi suntem doritori binelu
i patriei nâstre şi

înţelegem

chiar

folosul

nostru

în parte,

să strângem

şi cu interesul ce merită acâstă mână indust
ri6să
vin să ne deă fraţii noştrii din Occident.

No. 15.

şi

cu

căldură

dibace

ce

15 —PROFEȚII

1858
Ianoarie, 283

(Articol publicat

fapte

în „Românul“

No,

8, din

28 Ianuarie

(9 Fevruarie)

1858).

Un popor, ca şi un indvid, nu isbutesce a săvîrşi
lucruri demne,
măreţe,

decât când este condus de o convingere adânc
ă

într'o

idee înaltă, când este susținut de-o credinţă nestr
ămutată că împlinesce o misiune mai gener6să decât aceea
de a-şi servi numaj

interesele lui particulare.
Acest adevăr este chiar uu axiom ce
nu sufere nici o excepțiune:: soldatul pe câmpul de răsboiii, împins
de ambiţiune şi de

cupiditate, îmbătat de praf de pușcă, de clincă
itul armelor, de bubuitul tunurilor, de sunetul musicilor, de glasul
încurajator al şefilor, în sfîrşit, soldatul care își apără vi6ţa, se bate
cu mai puțină
energie decât omul ce se luptă pentru o idee, de al
căreia adevăr

este

pătruns,

este

stăpânit,

decât

omul

ce

se

simte

împins

de-o

mână nevădută, de mâna Dumnedeului viitorului.
Tot, asemenea
şi pe o societate, numai autoritatea morală, numai putere
a ideilor
de un ordin înalt o pste mișcă, însufleţi, inimă şi
pote face dintr'o

mână

de paria

ai Egiptului,

poporul

luă Dumnedeii, ce patru-decă

de ani străbătu pustiurile Asiei, şi de al cărui nume răsun
ară maj
multe decimi de secoli. Din potrivă, fără ideal, fără
o autoritate

morală,

o societate,

dar

numără

sute

chiar

de mili6ne de suflete,

ca a Chinezilor, nu pote preţui mai mult decât o adună
tură con-

fuză

de fiinţe, bune cel
Fiind-că pomenirăm

mult de a consumă opiumul Englezilur.
de Chinezi, ce alt exemplu mai vi decât

dinșii, ne pote arătă, unde pote fi condusă, cât
de jos pote cădeă o societate ce se lasă a se amăgi, a se linguș
i, a se adormi
„de maximile, d» sfaturile prudenţilor de profes
iune, ale moderaților
Drevetaţi, ale dibacilor în cele sacre, cari, lipsiţi
de noţiunea de
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ori ce

ideal,

decă
lu,

de

aii

idei

să mă

grâză

cari

idei

merg

abstracle,

mai

departe

mistice

şi

enigmatice ; a-

decât aceea de:

„scolă-le

idee

dînşii singura

pentru

este

ce

ei,“

aşez

de

positivă

naţională, patriotică ; cari nu vor ca „națiunea lor să serve causa
umanităţii

întregi“,

cari

ci numai, negreşit a ambiţiei lor;

„nu vor

să se îngrijâscă decât de trebuinţele proprii ale naţiunei“, trebuinţi
ce-şi însuşesc dreptul de a le măsura singuri, după placu-le, tratând de contrabandă ori-ce aspirare par purtă sigiliul lor; cari

„se păzesc de a se înspiră de doctrinele străine ale Docţilor și ale
învăţaţilor, incompatibile cu principiile“ negreşit ale lor, „şi cu
nevoile unei naţiuni ce nu voesce nici a fi sguduită, nică a face
sgomot

mare

în lume“

ci numai atât cât le place

lor;

cei cari nu

voesce nici măcar să-și aducă aminte de trecutul acelei naţiuni, temându-se negreşit, că acel trecut le-ar impune dațorii incompatibile cu principiile lor, ce nu sunt; mai generdse decât faimosa
maximă a lui Dupin, „fieşte-care la dînsul, fieşte-care pentru dînsul“; maximă în contra căreia Franţa protestă necontenit printr'un

— acte ce o ridică aşă de sus în
şir de acte generâse şi umanitare,
opiniunea lumii şi o făcu scumpă tuturor poporelor.
Vădurăm care este puterea ideii, a autorităţii morale;

putem

mai adăogă că chiar autocraţii cei mai absoluţi, cei mai puternici
S'aii închinat ei, şi ca să dobândâscă resultate mari, aii alergat nu
numai la autoritatea omnipotenţii lor, ci mai cu deosebire la aceea
ce are

convingerea,

de a însuflă

virtutea

credința,

fie-care om un brav, un eroii chiar, deşi acea
nu

este înfăţisată

adesea,

decât

de

o simplă

:ace

şi a

autoritate
icână,

de un

din

morală
simplu

stindard.
In timpii

de nesciinţă,

pe

când popsrele

se conduceaii de ins-

tinct mai mult decât de rațiune, isvorulautorităţii morale se ascunde
observaţiunei, analisei, rămâneă un mister, ce-vă srpra-natural, eră
Dumnedeii el însuși. Cei cară se arătai lumii ca adăpaţi la acel isvor,

se

numiaii

cu Dumnedeii,

revelatori,

profeţi,

ce

comunicaii

de

a

dreptul

ce singuri, cunosceaii tainele şi voinţele Providenţii.

Însă numai cei cară prin înălțimea geniului lor ajunseră întun moment a fi oglinda, consciinţa unui popor şi une-ori a omenirei întregi se putură bucură de acest credit şi se numiră profeţi;

şi acesta cu drept cuvînt, căci, după bătrinul adagiă, însuşi Dumnedeii vorbeă prin gura lor: vox populi vox Dei.
Sciinţa însă ivindu-se luă, încet -— încet, locul instinctului, și
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aruncând pe acest din urmă pe al doilea plan, schimbă condiţiunile
societăţilor şi le băgă într'o fază nouă: căci cum am maj
dis-o,

sciinţa

nu

este

alt;

decât

cunoscința

lămurită

a legilor,

a condi-

legănul

societă-

adevăratul

profet

țiunilor firesci, ce sunt impuse lumei întregi şi în parte societăţ
ilor
omenesci, ca să dăinuiască şi să înainteze. Fu dar lucru firesc,
că
de ce sciința se înălță şi deveni sorele lumii intelectuale,
de-aceea

întunecimile

se risipiră,

misterele

ce

înconjuraii

ților se luminară, și de acolo de unde omenirea nu vedeă
decât
chaos, îşi luă propria sa umbră de o fantasmă înfricoşătâre,
de un
uriaş, începu a descoperi frumâsa armonie a lumei, a se
cundsce
pe ea însăși, a nu mai vedeă în minunile lumii morale
decât producerile! propriului

să

genii,

şi a înţelege

este ea, însăşi.

că

De atunci încoă, cei cari mai avură pretențiunea
ca profeția,
să fie un monopol individual al lor, fură trataţi
de impostori şi

nu

culeseră decât disprețul lumii.
Împingând dar națiunea română pe calea sciinţelor; dicând
Românilor că de vor într'adevăr a se regeneră şi a merită
un lvc
în societatea europeană, trebue să scie carte şi încă multă
carte,
că trebue să citâscă di şi nâpte atât în cartea n6mului
nostru,

cât şi într'a celor-lalte n6muri, cred că este mijlocul
cel mai eficace de-a închide pentru tot-deauna drumul pretinși
lor profeţi;
dând tot de-odată şi-o probă în faptă de ura şi
disprețul ce avem
pentru Taumaturgii de tot felul şi mai cu deosebi
re pentru cei
cari se ascund sub masea ipocriziei, atribuina altora
propriile lor
intenţiuni.

16.—BILANŢUL

No. 16.

1858
ug.—Sept.

SITUAŢIUNII.

(Articol publicat în „Românul“, No, 65, 66, 68
şi 69, din 18 (30) August, 21 August
(2 Sptemvrie), 28 August, (9 Septemvrie), 1 (13) Septemvri
e, 1858.)

L

teză,

.

Naţiunile, ca tâte cele-lalte corpuri viețuitore,
crese, înainse desvoltă în virtutea elementelor, principiilor
vitale ce

conţin într'însele. Ori-ce stavilă li sar pune, fie
măcar legile cele
mai draconiane, fie Guvernele cele mai tiranice,
fie voinţele cele
mai potente, ca a lui Alexandru-cel-Mare, a lui
Cesar sai Napo-
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leon [, fie ţesăturile cele mai negre, ce mai mulți Machiaveli în
sept
Aug
qic,
acestea,
tote
popor,
un
îngiulgiui
a
unire ar put6 urzi pentru
provoce
să
bine
n'ar putâ de cât să împiedece timporal, sait mai
opinteli mai mari din partea unui popor mergător spre visţă. Și
din contră, când dintr'o naţiune sa stins făclia vieţei, a putredit
germenul ce încolţiă în tâte primăverile vieţei sale, atunci vie
chiar Temistocle, Romul, vie Wilhelm Tell, Danton, Hoche sai
Canaris, Botzaris, spre a sufla asupră-i eroicul lor genii, vie chiar
cei şâpte înţelepţi ai Greciei spre a-i da o constituţiune în 56 de

articoli saii întro mie, acea
suflet, un

corp

ce

sar

naţiune

spulberă

tot ar

rămân6

un lut fără

în miasme.

nu trebue

Dic dar că națiunea română

să-şi tragă oroscopul

ei uitându-se pe cer şi vădând combinările stelelor, ci să pue mâna
pe pieptul săi şi, daca va găsi că mai bate încă întrînsul inima

lui Mireea-cel-Bătiîn, a lui Ştefan-cel-Mare, a iuă Mihaiii, a lui
Cantemir, a lui Şincai, a lui Lazăr, şi a tuturor ce deschiseră din
noii isvârele vieţei naţionale, din cară noi sorbim astăqi cu atâta
sete, atunci, tare în consciinţa ei naţională, să păşsscă înainte pe
calea ce i se deschide, fără a se mai îngriji de spinii ce i s'ar fi
semâ&nat de dinsa.

Incă de la sfirşitul secolului din urmă națiunea română prinse
iarăși fiul vieţii ce-i scăpase de un secol şi mai bine, și ținendu-l
în sfîrşit cu energia ce o da primejdia, se strecură prin labirinţii,
cu cari mii de inimici o înconjuraseră.

Condiţiunile în cari ne aflăm nu ne iartă să descriem aci
t6te giganticele stavile ce Românii întâlniră şi abătură sali ocoliră întw'acest mers trudos, tote prăpăstiile ce-i săpaseră înainte
spre a-l prăvăli întrînsele, şi pe cari ei sciură să le trâcă pe aripele eroismului. Resultatul însă este acum vădut pe faţă, lu-

cesce ca s6rele și prin urmare
departe decât

Nu. mai

îl pot cuvînta şi eii.

cinci-decă de ani, ce dic, nu mai departe

de cât dece ani, existenţa n6stră naţională eră atât de necunoscută în restul Europei în cât, după unii nu mai rămânea altă anevoinţă

pentru

desăvîrşita

stingere

nostră

decât

să se

hotărască

de suntem Slavi, spre a ne topi în imperiul luă Petru I, sai de
suntem nisce triburi de paria ce am pute fi desmoşteniţi în favrea coloniilor germane, pe când astădi viersul tuturor naţiunilor
europene,

şi mai

salută în concert

cu deosebire

al

gintei

latine,

aparţiunea acestei stele nou

se ridică

spre

a

ce vine a lumină
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cât îi stă prin

putere,

şi a înfrumuseţă

firmamentul

lumii

ci-

vilisate. Cine ar fi credut acum dece ani că, fără ajutorul nimului
alt, decât al Dumnedeului României, chiar primejdiile ce ne amenințaii în existența n6stră naţională vor deveni causele de salvare pentru noi; cine ar fi credut că acâstă naţiune părăsită şi
uitată de Europa va deveni obiectul de solicitudine, nu numai al
poporelor, ci chiar al capetelor încoronate şi că sorta ei va interesă până a pune în pericol pacea lumii?
Glorie dar, ţie Dumnedeule a tot puternic, care dai şi tragi
vi€ţa popbrelor, care ţi-ai ascuns puterea şi mila ta de de-asupra
poporului tăi, spre a o arătă la timpul săi şi mai mare şi mai
îndurătore? Glorie ţie, care ne-ai aplecat până în marginele cele
întunecate ale periciunii, spre a ne ridică într'o di prin nebiru-

ita-ți putere la înălțimea naţiunilor ce luminză

şi conduc n6mul

omenesc pe căile fericirii! Spre tine dar întârcem şi astădi rugăciunile n6stre, şi cu inimarea ce vom trage din credința n6stră,

vom

nimici

dobândi
pe

ai acum

de sigur puterile

cei cară cred

trebuinci6se, spre a combate

că poporul tăii este răstignit,

şi a

şi că nu mai

de cât a aruncă sorţi asupra veșmintelor luă.
HI.

Spre a aşterne activul şi pasivul vieţei n6stre sociale şi politice,
nu putem, cu cunoscințele istorice ce sunt familiare tuturor, plecă,
mai de departe decât de la restaurarea acestor două Principate
în urma invasiunii Tătarilor din al XIII-lea secol.
Tâte documentele, tâte hrisâvele vechi ne dovedesc că societatea română dintr'acest period plâcă de la o stare quasi-democratică ca să ajungă, în al XVI-lea şi al XVIl-lea secol, la o stare

de quasi-feudalitate.
Acestă revoluţiune

socială se făcă în chipul următor: Românii

din Principate, după ce ţinură o luptă crâncenă în potriva legiunelor lui Batu-Khan, fură siliți să lase bogatele lor câmpii prada
hordelor tătăresci şi să se retragă unii peste Dunăre, alţii în

Carpaţi, şi mulţi chiar peste Carpaţi, în Statele Corânei Ungariei.

Perturbarea ce aduse în existența n6stră naţională năvălirea tătară nu fi cea mai vătămătore, căci cu timpul Românii putură a-şi
descotropi pămînturile lor și restaură Principatele aruncând pe Tătari peste Nistru.
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O altă nenorocire isvori din stricarea ţărilor, deși indepen- No. 6.
dentă de voinţa barbarilor, ce pustiiseră nu numai Principatele, Au Sept
ci Rusia, Polonia şi Ungaria,
In epoca despre care vorbim, domnia dincolo de Carpaţi feudalitatea cea mai rigurâsă. Şefii, primarii poporaţiunilor din Principate ce fuseseră respinşi acolo, găsiră că sorta patricianilor de

la vecini

eră mult

mai

lesne și mai

plăcută

decât

aceea

ceo

aveaii ei într'o societate democratică. Indată dar după întrecerea
lor în patrie, se puseră a introduce, pe cât împrejurările îi iertaii,
un regim ce se asemănă, până la Greşi-ce punct, cu cel feudal. Nu

se scie încă dacă în societatea română de atunci nu eraii ce-vă
dîre de servitudine, pâte şi chiar romane, ce călăuziră, înlesniră
cele dintâi pasuri ale regimului noii ; ceea-ce vedem însă este că,
în secolul al XVII-lea, mai tite poporațiunile acestor Principate se

„rumânisară“, cum se dice la noi, și se „învecinară“, cum se diceă
în Moldova, adecă se robiră boerilor.
Transformarea

socială

aduse o perturbare însemnată în starea

politică a ţărilor. Boerii deveniră, rămaseră puterea țării, însă, orăcât de puternici se făcuseră prin absorbirea a tâtei activităţii naţionale, puterea lor nu puti să se egaleze cu a unui popor întreg,
pe care-l aruncaseră în sclavie.

Ac6stă schimbare
ce aduseră

căderea

ocasionă un şir de calamităţi, de nenorociri

n6stră naţională. Românii, cari inspirati respect

chiar trufaşulului Padişah Soliman, deveniră ast-fel jocul vecinilor.
Familiile puternice, a caror ambiţie, liberă de aici înainte de
voinţa naţională, nu se mai mişcă, nu mai încinseră paloşul decât
ca să-și facă drum. la Tron,
lacă de ce, în secolii din urmă de independenţă, escadrânele
străinilor putură să se încure fără t6mă pe câmpiile lui Traian, Vai!

ne este ruşine să
inimice intraii în
are cine-vă, decât;
a ceti în cifre, că
zemă

repetăm nouă înşine, că adesea hârdele
sub stindardul pretendenţilor la Tron! Nu
arunce ochii pe tabloul Domnitorilor spre
Guvern nu pâte fi stabil decât când se r6-

pe consimţămîntul

un Domnitor
efemer

ne-o
ţ6ră
să-şi
un

naţiunii întregi

se ridică pe pavăda

ca focurile
popor

şi că,

partid,

din

contră,

este

tot

când

atât

de

ce trec nâptea pe cer. Intr'adevăr, în timpii când

națiunea întrâgă aclamă pe Domnul
de un

unui

liber, domnia

Prinţilor

ei, şi stindardul lui eră purtat
dăinuiă

ani

mulţi

şi îndelun-

|
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chiar

erai mai lungi de cât domniile lor.
Istoria acestei din urmă epocă, epocă de prădări, de invasiuni,
de sânge şi de corupţiuni, o putem numi istoria nu naţională, ci
a pretendenţilor, a candidaţilor la domnie. Cu tâte acestea, tot; încă
se mai găsi, chiar într'acest timp de decadenţă, câte un individ
care, cu 0 vigâre eroieă, se luptă de a trage Principatele după
priporul ce le duceă în prăpastie; dar întunerecul timpului nu iertă

pe nimenea să vadă unde este răul și care este l6cul. Cantemir,
Iulian al aristocrației române, făcu cea din urmă încercare; nimic
nu-i lipsiă

eroicului

Prinţ;

nici simțămîntul

naţional,

nică

activi-

tatea şi energia, nică chiar o întinsă erudiţiune; solidaritatea însă între individ şi societate este aşă de mare în cât nică chiar geniile
cele

mai înalte nu pot vedeă cu alţi ochi de cât cu ai epocei lor.
Cantemir avu o singură greşâlă însă capitală: aceea de a crede
că cu boerii şi cu ajutorul străin, fie chiar al lui Petru-cel-Mare,
ar pute reînviă eroica Moldovă din secolii de libertate.
Cu tâtă greştla lui, Cantemir însă nu este mai puţin pentru

noi decât un eroii iubit. Căcă de și drapelul naţional cădu cu dînsul la bătaia de la Prut, însă cădu alăturea cu al lui Petru-celMare, căqi din mâna celuia care, prin liniile următore, ridică naționalitatea română mai sus decât ce îndrăsnim a o pune noi
astăgi în mijlocul secolului al XIX-lea:
„Căci aceştia aceiaşi Romani sunt, carii (precum singure leato„piseţele Sclavonilor spun) pre nâmul slovonesc, în scurtă vreme,
„de pre malurile Dunării gonindu-i, până la apa Vistlei i-ai împins, şi
acolo boţindu-i, începăturile stăpânirii lor pre acelaş loc a-şi da i-aii
„asuprit. Aceștia aceiaşi Romani sunt, cari pe Polovţii şi pe Picinigi,

„vrăjmaşi a Împărăției Romanilor neprieteni i-ati făcut să-şi cunbscă

„hotarele, pustiurile cele de peste Nistru. Aşişderea cu cursul vremilor,
„Oră ca pre nisce supuşi i-aii domolit ori-ca pre niscesoţii-aii avut,....
„Aceştia aceiaşi Romani sunt, carii pre vremea Împăraţilor lui Con.
„stantin şi maicasa Irina,
când Carolus marele schiptrul Împărăției Apu„Sului de a Răsărituluiaii despărţit, şi până la Dachia coborîndu-se, prin
„Soliă să, cu dînsul, lucrurile stăpânirii lor şi-aiitaşezat. Aceştia aceiaşi
„Romani sunt, cară lui Conrat al treilea, Împăratului apusului, când la
„Sfinta 6ste ierusalimâscă, prin Polonia și de acolo prin Moldovla„hia mergea, la două sute de mii de 6meni cu sine ducând, de
„totă hrana şi altele, carele la calea a atâta 6ste trebuia, îndestul
+
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„aii dat. Aceştia aceiași Romano-Moldo-Vlahi sunt, carii şi pe Alexie
»Comneno și pe Isachie Anghel, Împărații Tarigradului, vrând cu ti-

„tănie asupra lor să se ispitâscă, mai mult de cinci ori, cu vrăjmaşe
„răsbâie i-ai biruit, şi precum Românul slobod prâ bună soţie (este),
„aşă

întărâtat,

r&sboinic

fără

protivnic

să fie l-ai

arătat. Aceştia

„aceiași Romani sunt, carii, după ce Latinii cu amăgâlă apucase 'Ţa„rigradul

„arme

de la Greci,

împotriva

năvrăpitorului

Balduin,

biruitore

ai purtat, și Grecilor, carii acmu pentru Împărăţie fără nici

„0 nădejde r&măsese. ca împotrivă a amăgeii ea acesta, îndrăsnială,
„Şi arme să apuce, şi până mai pre urmă şi Împărăţia să-şi rescum„pere, forte cu îndemână prilej, şi ajutor I-ai dat. Aceștia iarăşi,

„dic, aceiaşi Romani sunt, carii singuri numai cu Secuii puterile, şi
„armele împreunându-şi, între atâtea asiaticesci şi evropesci ves„tite n6muri, ei numai pe a lui Batie compleciune şi a Tătarâlor lui
„vrăjmăşie. bărbătesce aii tîmpit, şi locurile sale, de prada vărvă-

„Hască mai nebetejite ferind, prin moşiile lor trecătâre a le da,
„adevărat românâşte li-ai tăgăduit....
„Aceştia adecă sunt acei Romano-Moldo-Vlahi, carii după ce a
„început zmăul cu șâpte capete Turcul, atâtea Împărații şi Crăii a
„Răsăritului, și a Apusului, cu larg şi nesăturat gârtan a înghiţi, şi
„ales mai

tâtă lumea a părţilor

chreştinesci,

mai la cea de pe urmă

„mişelie li-ai adus, . . Dic dar ei, precum acea de sus Pronie, purptând de grija mântuinţii acestor crivăţâne norâde, cu nâmul Ro„mano-Moldo-Vlahilor, ca un zid prâ vîrtos şi nebiruit să se fi slujit, pe
„carele împotriva a vrăjmaşe săriturile păgânilor puindu-l, cu pep-

„turile lor întregi încă până acum,
„odihniţi să-i fie păzit.
„Suleiman

acela,

şi în scaunele

a Ghermaniii roză, a Ungariii

sale

înfipţi şi

domolitoriu a

„Serbilor şi a Bulgarilor supuitoriu, a Turcilor Ulisis şi a Osmanilor
„Licurgos, carele cum din scrisele, aşă din qisele bătrînilor săi în»telegând, precum împotriva Romano-Moldo-Vlahilor cu neprietenie

„a merge, iaste cea mai de săvirşit nebunie, şi asupra a niam ca
„acesta cu armele nebiruit fiind, cu arme şi cu răsboiii mai mult a
„ispiti, altă să nu fie fără numai lucru de batjocură și de primejdie
„Slavii Aliosmănescă (1).*
De

câte-ori citesc

aceste rînduri îmi aduc aminte de un episod

din istoria revoluţiunii francesee de la 1830. Poporul senlat împo(1) Cantemir,
Brătianu,

Hronicul

Romano-Moldo-Viahilor.

Iaşi 1835,
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triva unui despotism
apărat

de sute

de

impus

tunuri

de străini sta în fața unui pod ce eră

şi de

mii de baionete; un copil de 14 ani

ieă stâgul răsculaților şi se repede pe pod, strigând: „Aduceţi-vă
aminte că mă chiamă WArcole !* Copilul cade pe loc sub glonţul

slujitorilor tiraniei, însă poporul îşi aduce aminte că dW'Arcol
e va
să dică biruinţă (1) și podul fu luat într'o clipă. Ast-fel, deşi drapelul

naţional cădu cu Cantemir, dar viersul lui ne strigă neîncetat de
un secolși jumătate : „Aceştia, aceiaşi Români sunt.“ Existenţa n6s.
tră politică eră compromisă de o oligarhie egoistă și desfrânată; de
a căd6 dar cu un Cantemir eră tot ce puteă să ni se întîmple
mai

fericit. Intradevăr, cât de mult mai jos am fi cădut dacă Domnul
Moldovei ar fi fost un al doilea Brâncoveanu, ce mistui lunga sa

domnie

în a înşelă

pe Rusia,

în a despuiă ţâra pentru

în a cumpără

titluri

de

la

Austria,

a sătură lăcomia Pașilor de la Constan-

tinopol, şi sfîrşind întindându-şi gâtul călăului turcesc cu resignarea

unui sclav.

MII.
Când

o fiinţă este

în

apusul vieţei sale, descompunerea începe

mai înainte de morte şi miasmele

ce se răspândesc

în

aer

atrag

împrejuru-i vulturi şi corbi. Tot ast-fel și Grecii din Fanar, de la
un timp înc6ce, dai ocol putredei aristocrații române; din timp

în timp își și încercaii ghiarele înti'acest corp ce-l priveaii destinat
a fi prada lor; dar pe cât bătrînul boer maj simţi întrînsul o suflare

de vi6ţă protestă,

chiar

prin

masacruri

generale ale Grecilor

din ț6ră. Ora fatală însă a sfirşitului domniei boerilor pămînteni
nu pute întârdiă, şi cu începutul secolului al XVIII-lea ea și sună.
Boerii români,

deşi

cu venirea

domniei

străinilor

fură depăr-

taţi de la cârmă şi cădură ca corp politic, rămaseră însă ca individi ce concentraii în mâinile lor bogății însemnate ; dar Fanarioţii,
cari sciaii, ca Machiavel, că numai morţii nu mai vin, cea dintâiii
grijă ce avură fu de-a-i omori ruinându-i. Ca să ajungă însă la boeri,
luară precauţiunea de-a le ridică singura armă de împotrivire de
care mai puteaii dispune, adecă rămășița legiunilor indigene, ce ar
(1) La podul d'Arcole, în Italia, oștirea, francesă era mai învinsă de Austriacii ce erau într'un număr mult mai mare de cât al Francesilor; tinărul
general republican Bonaparte ia drapelul și intonând marselieza se repede
pe pod,
și biruinţa fu îndată a legiunilor Repoblicei una și nedespărțită,
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fi fost lesne boerilor a ridică contra unui Guvern străin. Boerii
orbiţi de un interes personal şi momentan, primiră desarmarea 0ş-

tirei sub pretext de ușurarea

cheltuelilor ţării ; căci, în timpii aceia,

boerii tot mai contribuiaii la susţinerea Statului chiar cu punga lor.
Odată catanele desfiinţate, veni rîndul boerilor ce fură ruinați din-

tun condeiii, desființându-se „vecinicia“ (1) adecă servagiul, sclavia.
Familiile boeresci isolate acum ca nisce cucuvăi în vechile lor
cule, gonite

de

blestemul

cele mai multe, ne mai
iar cele

ce mai

plutiră

poporului

lăsând
după

şi de

ura Greciloe, se stinseră

în urmă-le

acest

nici

naufragiii,

chiar

un

nume;

fură reduse la o nu-

litate desăvirşită; căci, deşi boerii primiră la desfiinţarea servagiului
o despăgubire în posluşnici şi scutelnici, aceştia însă nu se moşteniaii

ca servii,

ci se daii ca un

Pe cât un element

pămîntean

favor cui plăceă Domnilor străini.

eră tare, el puteă, reparându-şi

până la Gre-ce punct greșdlele sale în privinţa. poporului, să se
pună în capu-i spre apărarea naţionalităţii române contra grecis-

mului;

a-l ruină dar, chiar printwun

naţionalităţii

act liberal, eră

o lovitură a

nostre; căci, dice patriotul napolitan osândit la mârte,

„nică chiar liberarea patriei să nu se primâscă de la inamic“. Cu desfiinţarea servagiului, Domnii fanarioți își mai

propuneaii încă un

servicii și mai grabnic, căci eră vorba de bani: pe cât boerii erai
depositarii bogățiilor ţării, Domnii fanarioți smulgeaii cu greutate

nenumăratele sume de care aveaii trebuinţă, atât pentru cumpărarea,
și susţinerea domniei, cât şi pentru a mulţumi destrînatul lor lux
asiatic; cu desfiinţarea servagiului, plugarul, unicul producător al
ţării, ce până aci aveă pe boerul proprietar de mijlocitor, rămase la
discreţiunea Guvernului, care îl storse, îl slei, daci înainte, fără milă
și fără tâmă şi ţera totă, devenind prada Grecilor, putu fu numită
grădina Stambulului, adecă moşia Turcilor arenduită Fanarioţilor.
(1) Am dis în articolul precedent că servagiul se numiă la noi „rumânie“ și în
Moldova „vecinie“. D. Peşacov, translatorul de slavonesce, este de părere că
aceste cuvinte s'aii introdus după ce grecismui începuse a triumfă asupra românismului; căci, după cum am vădut și eii, hrisâvele slavonesci nu dic nică „rumânie“, nici „vecinie“, ci „vecinicie“ ; mă vînd vecini lui jupan, adecă pentru
tot-deauna, fără a determină cât mărginesce acea vindare libertatea vîndutului,
Părintele D. Peșacov a fost cel ce a lămurit acest pnnct al istoriei nâstre şi
cu un curagiii ce-l ondră; căci, ca să spele numele de Român de o pată, căută
a se luptă chiar cu Guvernul Prințului Bibescu Român, sinonim de sclav, nu numai că ne înjosiă, dar eră un punt al Istoriei nâstre ce nu se puteă înţelege,
şi cu

tâte

ipotesele

ce

se făceaii

o împiedică

în

mersul

săi.
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La începutul

secolului

nostru,

vechile

uri,

antipatiile,

griefu-

Aug. Sept. rile unor clase asupra altora se uitaseră, se şterseseră cu totul, şi
ura totă se concentrase asupra Guvernului străin şi a biurocraţiei
căreia el dedese nascere. Domnul Tudor, ce fu expresiunea cea mai
vie, cea maj energică

a acestei uri, ridică stindardul independenței,

al naţionalităţii române,

şi poporul

alergă sub dinsul. Din

neno-

rocire, cele-lalte clase ale societăţii uitaseră viersul străbunilor
lor,
şi nu numai că fură surde la bărbătescul apel al eroului român,

ci se spăimîntară chiar, şi fugiră peste Carpaţi; ele urmară într'acâsta, o clasă ce nu eră română, şi pe care o aşteptă răsbunarea
unei lungi tiranii. Întwadevăr, cu regimul fanariot se formase în
Principate o clasă străină, o oligarhie biurocratică, compusă din tote

leşinăturile ce se năpustiaii asupra bietelor ţări la reînoirea fiecăreia domnii, şi din familiile pămîntene ce primiră a se uni cu
străinii spre a apăsă şi a despoiă patria ce-i născuse şi hrănise. Scularea poporului eră osânda chiar a acestei biurocraţii şi fuga singura ei scăpare. Ce eră însă comun între acâstă obligarhie, urmărită

de ura naţională şi fiii României
cei mai avuţi şi mai luminaţi,
al căror loc eră acum în fruntea ei? Nimic de cât fatala rătăcire.
Insurecţiunea română, condemnată ast-fel a fi condusă de șefi
străini, de aventurieri, trebui să cadă. Cu tote acestea, ea avi fericitul resultat de a ne scăpă de regimul fanariot, şi a ridică numele de Român la on6rea ce i se cuveniă, cel puţin în patria sa.
Acâstă revoluţiune dede un spor noii şi viguros regenerării naționale ce începuse încă de la sfirşitul secolului al XVIII-lea printro

Românii
cipate

de peste Carpaţi, şi al căreia cel d'întâiii apostol în Prin-

fu fericitul

Lazăr.

Epoca la care am

ajuns îmi

este

dragă cu

deosebire,

şi de

câte oră mă gândesc la dînsa ochii mi se umplu de lacrimi ; nu
sciă dacă viersul cel dulce al noului prune ce străbătu până la noi

nu este care mă

mișcă și şoptesce

duios inimei mele;

dar sciii că,

fără voia mea, exclamaţiunea de epocă de aur îmi scapă adesea şi
fericesc pe cei cari trăiră şi muriră într'insa; căcă, cu tote că Turcii

conăceaii pe mai multe punturi ale pămîntului nostru, cu tote defectele

instituţiunilor de

atunci, cu t6tă barbaria unor legi,

vițiurile ce lăsase în urmă-i regimul fanariot, nimic
ridică meritul şi farmecul unui timp când străinul
mâna în trebile nostre ca să ne împingă la răi şi
dice la bine; unui timp când cel mai primejdios răii

cu

tâte

însă nu pote
nu mai aveă
să ne împiepierise dintre
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noi, voii să -dic ura între elase, ura ce face pe om nedrept, ce-l
dă 16
schimbă înti'o fiară, ce înveninâză chiar fapta cea mai bună, ura aus sept.
în umbra căreia numai, înimicul de afară se pote viri în sînul
unei naţiuni şi-i râde băierile inimii. Întradevăr, ce pote visă cine-vă
mai fericit de cât o societate ca aceea despre care vorbim, 0 so-

cietate al căreia sufiet; eră amorul
progresul

şi

patriotismul

îşi

şi credinţa, o societate

găsiaii

tuturor claselor fără deosebire, unde

un

unde

altar ridicat în mijlocul

omul, împodobit

cu sciințe şi

<u virtuţi, eră privit ca o bine-facere dumnedeiască şi unde fie-care
găsiă interesul săii propriii în înaintarea tuturor şi toţi în înaintarea fie-căruia !

IV.
Lăsarăm

Principatele

în

primăvara

regenerării

lor, când

s6-

rele amorului şi al credinţei sugeă, desvoltarea unei plantaţiuni
tinere şi vigurâse. Unde am fi ajuns astădi, de-am fi rămas întw'aceste condițiuni? Cel puţin unde ajunseră Sârbii, adecă a av6 curagiul

şi puterea de a face

pe

străini

să respecte pămîntul Româ-

niei şi a ne ocroti ast-fel de năvălirile trecute, ce fură calamităţile
cele mai mari de care suferiră țările n6stre. Sorta României vru
însă într'alt-fel, şi o nouă furtună veni şi răsturnă tot.
La

1828

Principatele deveniră piaţa, de răsboiii a Rusiei contra

Turciei. În doui ani ţ6ra fu sleită de bogăţiile strînse de mai mulţi
ani de prosperitate. Dar ce atîrnă, în cumpăna naţivnală, bunurile
materiale pe lângă cele morale ce Românii perdură cu ocupaţiunea

rusă!

Franţa,

coli de

ce av6 un capital de moralitate

independenţă,

de mai

mulți se-

şi tot, scriitorii ei se plâng de scăderea mo-

rală ce aduse scurtele invasiuni de la 1814 şi 1815, al cărora efect
nenorocit se simte încă până astădi.
Fără

a prejudecă,

moralitatea

fără

a căută

de

a pătrunde

intenţiunile

şi

năvălitorilor de la 1828, şi rapurtându-ne numai la ne-

cesitatea, în care se ajlai, ei fură o causă energică a scăderii n6stre
morale.

O armie de două sute de mii de Gmeni

în campanie,

căreia,

comerţul nui putu veni în ajutor, fu silită să alerge la rechisițiuni, la beilicuri, la contribuţiuni silnice, ca să se potă susţine Şi

birui. In asemenea împrejurări trebuinţa ceri să se serve de executoră cu o energie ce o dă numai entusiasmul patriotismului saii
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pina

cupiditatea tâlhăriei. Administraţiunea de atunci fu
silită să alerge

Aug.—Sept. la acâsta din urmă, şi prădările, jafurile,
neomeniile, fură împinse
atât de departe, în cât chiar un Guvern, emanat de
la uu autocrat

se credii dator să deă o reparaţiune nenorocitelor poporaţiuni
din
Principate.

Intenţiunea

n6stră nu este de a cercetă dacă comisiunea

TUs0-

română,

ce fu instituită

pentru

ce voim

este a constată

că ea a existat, și prin urmare ai fost şi

rănile

ce ea eră

Răsboiul
rusă

chemată

îşi îndeplini sarcina

ei; tot,

a vindecă,

se stirși şi cu dînsul trebui să înceteze Şi ocupaţiunea

din Principate.

fită de acâstă
care

acâsta,

Cabinetul

ocupaţiune

se gândise

de

St-Petersburg

vru

spre a da țărilor o nouă

şi se pregătise

încă

de la 1826,

însă

a

pro-

organisare,

la

precum

0 dove-

provincie,

care va

desc liniile următâre din convențiunea de la Akerman.
„Fiind-că turburările ce saă întîmplat în anii trecuţi în Mol„dova şi Valahia aii adus cea mai grea smintâlă ordinului în
deo„sebitele ramuri ale administraţiunii din năuntru, Hospodarii
vorfi
„datori a se ocupă, fără cea mai mică întâvdiere, cu Divanurile
res„pective, de măsuri necesarii ca să îmbunătăţescă situaţiunea
Prin„cipatelor încredințate îngrijirii lor, Și aceste măsuri vor face obi-

pectul

unui

regulament

general

pentru

fie-care

„fi îndată pus în executare.“ (Act deosebit al tratatului de la Akerman, 1826.)
Aceste linii ne mai dovedesc că, dacă Românii primiseră

căderea

regimului

fanariot

ca o emancipare,

Rusia

o priviă

ca o

catastrofă, ca o turburare ce smintise, dărîmase ordinul legal.
Până a nu deşeriă dar ţările, ea vru să le pună pe calea drsptă,

pe care Fanarioţii le condusese eu fericire un secol întreg.
Acssta
fu misiunea Regulamentului organic ce ne fu dat; la
1832.
N'a fost chartă în lume mai mult discutată, mai cu foc apărat
ă

decât regulamentul ; şi cum puteă fi întialt-fel cu o constituţiun
e

unde

nu

este

mai

puţină

zideaii turnul Babelului,

confusiune decât

ce fu între popbrele

ce

când se pomeniră fie-care vorbind o limbă

deosebită. Intradevăr, fie-ce articol din regulament nu vorbes
ce
o altă limbă, nu proclamă un alt Dumnedeii în contra
celui-lalt,

fie-care articol nu combate,
Spre

nu desființâză,

nu omâră pe

pildă:

„Domnul

guvernă

cel-lalt?

cu obștâsca Adunare.“

Pote fi ce-vă mai sfint, mai

liberal?

Obștesca Adunare însă
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este compusă

de boerii ce sunt boeriţi de Domn;

adio responsa-
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bilitate, garanţie, moralitate, libertate, şi să trăiască corupţiunea, Aug Sept.
intrigile,

şi printrinsele

mult renumitul : „aşă

Ce este slăbiciunea omenâscă!
asupra

bietului

Regulament!

lacă-mă şi

Parcă

mi-ar

voii, eă.“

Ă

ei

năpustindu-mă

fi tâmă

că n'ar fi destul

de ucis de loviturile celora cărora el fusese încredinţat,

ba

chiar

de ale celora ce-i daseră nascere, şi că piâtra sepulerală ce puse
de-asupra-i Congresul de la Paris n'ar fi destul de grea ! Nu, el este

ucis şi cu atât mai mult că-mi aduseiii aminte că, ca instituţiune naţională, el este spulberat încă de mult timp d'anatema capului Bisericei, la care mai multe miliâne de Români răspunseră: amin.

Ba însă de
cu viers şi
multă tărie
şi aş put6
sunt

ași fi vicl6n, în loc de a critică Regulamentul Paşlăudă
mai tare decât partisanii lui, ca să pot dice şi cu mai
„nevoiaşilor, ce aţi făcut cu o lege atât de sfîntă?“
a mă servi Wacâstă stratagemă cu atât mai mult că

convins,

şi lumea

cu mine,

că Regulamentul, de-ar

lege scoboriîtă din cer tot ar fi devenit o armă
corupţiune

în mâna

unei

oligarhii

care

fi fost

de tâlhărie

o

şi de

nu se mai însemnă, în ge-

nere vorbind, decât prin viţiurile sale.
Imi aduc însă aminte că Evanegelia dice să dăm lui Cesar
ceea-ce este a lui Cesar; să dăm dar răspunderea ce se cuvine şi
celor-lalte clase ce rămăseseră afară din acâstă biurocraţie, sai
din acest cerc de barbarii, cum îi numiaii pe atunci. Căci, chiar
ameninţaţi cum eram, de-a fi sugrumaţi d'o năvălire străină la ori-ce
strigare de dreptate, moralitatea naţiunei însă, de n'ar fi fost decât
pasivă, tot ar fi ţinut în frîii mâna de Omeni ce ne guvernă, De
unde însă eră să curgă acea moralitate? După şepte ani de-o ocupațiune străină, după şâpte ani de un regim militar, întreb care
este societatea, care este clasa ce ar fi putut resistă la o asemenea încercare şi eşi vergină şi fără pată? Desirânarea, galanteria, intrigile, traiul familiilor, luxul şi jocul de cărţi ca singura
distracţiune a claselor avute; beţiile şi hoţiile, singurele vitejii ale

apărătorilor ţării: iacă virtuțile cu cari altoiră străinii societatea
nostră căreia în timp de mai mulţi ani îi deteră tonul ca stăpâni,
şi de

care

ne trebue

timp

lung

spre

a ne

desface.

Am dis, în prefața acestui bilanţ, că unei naţiuni, în care principiul
vital este în tâtă vigorea sa, ori-ce piedică, ori-ce stavilă i-ar pune
Omenii cei mai răi şi legile cele mai draconiane, nimic nu-i va
put6 popri desvoltarea ei; ast-fel fu cu națiunea română şi într'acâstă
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ocasiune. Alăturea cu ţâra legală, cu lumea
oficială ce se putrediă
în atmosfera ciumată în care trăiă, ce se
mistuiă prin abusurile

unei puteri discreţionare, umbrită de pavăza
străinilor, se ridică o
societate nouă ale căreia simțiminte şi aspiră
ri erai o protestaţie

vie şi energică contra presentului, şi care
un viitor demn de numele ce-l pârtă,

asigura

patriei

nâstre

Unii de bună credinţă, luând acâstă nouă societ
ate drept o clasă,

o numesc burghesie, saii clasa de mijlo
c ; chiar de ar fi ea o clasă?
numele ce i-l dati de burghesie, saii clasă
de mijloc, ar fi impro-

priii într'o ţ6ră unde
ne

pasă

chiamă
clasă

de

nume,

nu este o clasă de sus, o nobleţă.

voim

astăqi Europa
ci o societate

numai

a constată

Puţin însă

că, aceea

pe

care

o

spre a-i încredinţă sârta țărilor, nu este o

nouă,

prin

care

se

manifestă

consciinţa

na-

țională, geniul chiar al României. Dar, ea nu
este v clasă, ci România viitâre, România regenerată care se ridică,
cresce şi se în-

tăresce necurmat, care se luptă de atâta
timp, nu contra unei
clase ci contra unui regim ce fu creațiunea străin
ilor pentru apăsarea, desnaţionalisarea și subjugarea acestor
țări; dar nu este o
clasă ci România tînără şi morală, România
patriotică care se
luptă, nu contra unei alte clase, ci contra tuturo
r celor ce aii fost,
corifeii regimului osândit de Europa întrâgă, cari
până astădi ait

neruşinarea de-a se declară partisanii luă, şi cari, dânduși mâna cu
inimicii naţionalităţii nâstre, lucr6ză în întuneric,
cu mii de mijl6ce

nelegiuite,
n6mului lor.
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După rostirea Adunărilor ad-hoc, Congresul din Paris
întocmi Convenţiunea din 7 (19) August 1858, privitâre la reorganisarea
Țărilor-Române. I6n Brătianu, în a sa Declarare, preciseză, faţă de acâstă
Convenţiune, atitudinea, partidului, al cărui fruntaș eră,

Luptela crâncene şi inegale, ce dăinuiră mai mulță secoli
scurseseră sângele cel mai generos din vinele naţiunii române
şi ea
căduse într'o letargie atât de profundă în cât toţi vecinii
îi cân-

tară

aliluia şi credură

să-și împarță r&masul

că nu

ei.

le mai

rămâne

altă grijă

decât cum

169:
Destinele patriei n6stre
mân,
când

însă

nu eraii sfîrşitul poporului ro-

care se luptase cu atâta bărbăţie pentru a apără Europa pe
ea eră în născare de-o civilisaţiune nouă, de civilisaţiunea

chreştină. EL eră menit da trăi, ca într'o di să iea şi el parte la desvoltarea acelei civilisaţiuni, şi să se bucure de ale ei râde. Încet,
încet, umbrit de o pavăză nevădută, ce eră a Providenţei chiar,
poporul

român

începi a-şi recâștigă puterile perdute,

ridică capul,

se pipăi, se simţi, consciinţa naţională se deșteptă şi se revoltă, comparând eroicul săi trecut cu ticălosul present. De atunci datâză încercările Românilor de-a smeri pretenţiunile străinilor, de-a pune un
capăt violărilor lor; de-atuncă ei voesc cu stăruinţă de-a trăi cu propria lor vi6ţă, de-a-şi luă iarăşi rangul lor ca naţiune autonomă,
de-a-și asigură neutralitatea, independenţa, teritoriul lor, ca ast-fel

casele ce zidesc, ţarinele ce muncesc,

pomii ce

altoiese,

vitele

ce

cresc, talentele ce cultivă, femeile ce împodobesc să nu mai fie spre
locuirea, spre serviciul, spre desfătarea inimicilor patriei, ce vin să
ne subjuge, să ne stăpânâscă cu propriile n6stre mijlâce.
Încercările nostre, luptele n6stre, lucrarea n6stră naţională,
deşi nu avu jafuri, epis6de luci6se, strălucite, cară să merite numele de epopee şi să întunece ochii lumii, însă, prin stăruința lor,
prin permanenţa manifestării lor, Românii dovediră Europei că ele

nu sunt resultatul unei exaltări, unei beţii a imaginaţiunii, ci expresiunea unor trebuinţe naturale, neapărate şi cu atât mai legitime
cu cât eraii conforme cu drepturile nostre legale ce făceaii parte

din dreptul public european.
Europa, prin representanţii săi cei mai puternică, prin acei
cari presidă astădi la t6te lucrările sale, a constatat în sfîrşit că
suntem o naţiune, că în faptă şi în drept avem facultatea d'a trăi,
de sine-ne stăpâni, fără ca nimeni să p6tă a ne sminti, a ne mărgini, a ne popri în activitatea, în desvoltarea, în vi6ţa n6stră na-

țională. Protocdlele Congresului de la Paris ai trîmbițat lumii acâstă sentinţă

a înaltului

tribunal,

sentinţă

ce este

fără apel, căci

numai noi Românii aveam dreptul de-a apelă, şi acâsta nu eră de
interesul nostru de-a o face.
Dar, ca ori-ce hotărire omenâscă, la punerea în lucrare a principiului proclamat de Congresul de la Paris, ea fu ştirbită şi forte
ştirbită. În teorie, din punctul de vedere al dreptului absolut, Con:
ferinţa de la Paris făcu o nedreptate, am put6 dice o călcare, ne-

conformându-se

cererilor Românilor,

şi trecând ast-fel chiar peste
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voința Congresului de la Paris, al căruia Conferinţa
nu eră de cât
un mandatar spre a execută ceea ce el hotărise.
|
Până la ce punct însă noi avem dreptul de a ne
plânge, de
a protestă? Darul, dice Românul, nu se caută după
dinți. Nu înțelegem printw'acâsta că Europa ne-a dăruit drepturi;
noi le aveam,
însă eraii călcate, violate şi n'am făcut încă sacrific
iile cerute pentru a le desrobi. Puterile occidentale, luptându-se
pentru libertățile Europei, ne-aii făcut şi nouă puţină parte din
ceea ce aii do-

bândit prin singurile lor sacrificii. Să primim

acest

mic

dar,

care este Convenţiunea

de la

dar cu recunoscinţă
1Y

August şi, cum

dic amicii noştrii din Occident, să ne servim de
ne dă, ca să dobândim, cu sudorea frunţii n6stre,
cu viers setos, de la străini. Atunci numai, vom
faptă că merităm sorta, posiţiunea ce ambiţionăm
nile exprimate

înainte

Europei

cu

atâta

ne

mijiocele ce ea
ceea ce ceream,
fi dovedit prin
şi că pretenţiu-

solemnitate

erai

la înăl-

țimea vredniciei nâstre naţionale.
Acestea sunt cuvintele ce ne fac să primim în principiit convențiunea de la 19 August şi o primim cu t6tă sinceritatea, cu
totă lealitatea, ce am pus în tâte actele vieţii n6stre politice.
Nu o primim însă numai în principii; o primim în faptă, o
primim în t6tă întregimea, ei, în tote disposiţiunile ei; şi o primim

fără vre-o cugetare ascunsă, fără vre-o viclenie; o primim nu
cu
cuget de a o călcă, ci cu hotărire de ao apără chiar cu sângele

nostru; nu o primim

cu gând

de ao

schimbă,

de a o strânge

de

gât ca so facem a vorbi mai mult în favorea unei clase de 6meni de cât a alteia, ci de a o observă, de a o păstră în tâtă în-

tregimea ei, de a o explică, de a o împodobi cu tote legile ce
decurg dintrînsa, cu tote instituţiunile ce ea reclamă, ca ast-fel
să devie isvorul de fericire al naţiunii întregi şi paladiumul na(ionalităţii n6stre. Ne explicăm: Nu facem acâstă declarare în
favorea Constituţiunii pentru că ne simţim amorezaţi de perfecţiunile ei, ci fiind că nu ne-a fost nouă ertat de a face una, o
primim pe acâsta, credând că tărîmul ce ea ne deschide este mai
larg, mai sigur de a servi interesele naţionale decât tărâmul oposiţiunii, ce devine de astăqi înainte proprietatea adoratorilor regimului ce convenţiunea de la Paris îl îngrâpă.
Acâsta este profesiunea n6stră de credinţă, încât privesce con-

venţiunea de la 19 August.
Avem

acum

a ne

mai

explică

asupra

actului

adițional,

legea,
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alegătore,
terul,

care deşi

este un act secundar

nică însemnătatea

Constituţiunii,

ce nu

are însă

are nici
un

mare

caracpreţ în

ocasiunea de astădi. EI, întradevăr, o să deă o existență Adunării care în numele naţiunii, ca un creator, o să sufle asupra
Constituţiunii, să-i deă viâţă şi să facă dintr'însa o fiinţă atât de

mare, atât de vie, atât de puternică, în cât să domnâscă pe deasupra tuturor, să supue ei tâte voinţele, să inimeze, să inspire,
să reguleze, să stimuleze tot ce există, tot ce mişcă, ce vieţiuesce
într'aceste ţări.

Până în cele mai dosnice colţuleţe ale României nu se aude
decât un singur viers: „dreptul de alegător este pr6 restrins“;
chiar inimicii binelui public, acei cari speră că acâstă lege alegătore o să le deă iarăşi puterea, tot mai curagiii de a o lăudă pe
faţă. Am fi fost dar bucuroşi să se fi făcut demersuri active pentru a se modifică acâstă lege ce mărginesce atât; de tare ţâra le.
gală; şi, de va fi timp şi putinţă, să nu neglijăm nimic pentru îm-

bunătăţirea

ei. Dacă însă ea va rămâns

tăriță s'o primim
osândi.

până

când

experienţa

precum

este, suntem ho-

o va consacră

sai

o va,

De la voi dar, alegători de totă mâna, de la voi pe cari Conferința de la Paris v'a credut cei mai virtoşi, cei mai independenți, cei mai tari, în sfîrşit, în credinţa naţională, şi Wait încredințat tutela poporului român; de la voi, dicem, depinde'să vă arătaţi demni de sacerdoţiul, de preoţia, de darul cu care v'aii învesmîntat Potentaţii Europei şi să faceţi să piară grija ce ai însuflat
Românilor acâstă lege monopolisătore. Ridicaţi-vă la inălţimea misiunii ce aveţi a împlini; nu faceţi din voturile vâstre o armă de

partidă, de egoism, de clasă, de interes individual, o armă a trecutului contra viitorului, o armă a abusului contra dreptului, a
privilegiului

contra

interesului naţional, o armă de apăsare, o armă

a străinului contra maicei nostre comune, a României, căci acea
armă va fi fatală vouă înşi-vă, va răni chiar pe-acei cari ai ascuțit-o. Aduceţi-vă aminte de sârta alegătorilor Regulamentului de
tristă memorie cari, uitând ţ6ra pentru mârşavele lor interese particulare, ea se depărtă de dînşii, şi atunci, părăsiţi de 6meni şi de

Dumnedei, alesul lor, Domnul patriot, fu cel care dete cea dintâiă lovire, închidând, în puterea unui firman turcesc, Adunarea
naţională, Camera ce-l ridicase la domnia ţării, ca mai târdiii Domn,
cameră

şi alegători

să se măture

de

pe scena

politică,

nelăsând
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în urmă-le decât disprețul general. Nu vă lăsaţi a vă amăgi de
cei cari speră să isbutâscă de a face din Constituţiunea ce ne este
dată pentru regenerare, o prăpastie de peire şi mai mare decât

a Regulamentului
complici

ai

organic, şi cară se muncesc

uneltirilor

lor. Nu, căci, cum

am

ce

proiectâză

maj dis-o,

în

să facă din voi nisce

întunericimile

palatelor

acâsta n'a fost voinţa legislato-

rilor ce ne-a dat Constituţiunea de la 19 August. Regenerarea, reconstituirea României, ai fost preocuparea statornică a Europei
întregi în timp de doi ani. Puterile ce o represintai în conferințele de le Paris, aii făcut pentru acâsta tot ce aii putut, tot ce

aii credut că trebue să se facă, şi restul, de a completă opera
solicitudinii lor, adecă renascerea României, vi lati încredinţat

vouă, avuţilor de la o sută galbeni venit în sus. Deveniţi dar
adevărata consciinţă naţională, și pe când comiţiele alegătore vor
fi deschise, uitaţi interesele cele mici de tote dilele, și nu vă gândiț decât la interesele cele mari şi generale, ce sunt şi ale vostre, şi de la cari atârnă adevărata prosperitate a intereselor particulare. Uitaţi ori-ce simpatie şi oră-ce antipatie personală, şi nu

priviți pe om

de cât

după valdrea lui ca

Român.

Gândiţi-vă

că

deputaţii ce veţi trimite or s'arunce temeliile edificiului naţional
şi că tot ei aii să numâscă şi pe Cela ce, întrun timp d'o visţă
de om, are să preside la gigantica lucrare de regenerare şi reconstituire a unui popor întreg şi care o să aibă să lupte şi să re-

siste contra înrîuririlor ce

străinii s'aii deprins

bile n6stre.

trebue

A!

cât

de

sus

de om, cât de tare, cât de
Român,

ca în tâtă

visţa

să fie

pusă

oțelit trebue
lui, cu

d-a aveă
inima

unui

să fie caracterul

picidrele

bine

înfipte

pe

în treast-fel

lui de
pragul

țării, să nu alunece un singur minut, şi tote amenințările, tâte ispitele ce vor suflă din tote părţile, nu numai să nu-l abată, să.
nu-l clatine, ci să-l întărâscă, cum întăresce vintul pe luptător în

mijlocul arșşiţelo» din luna lui Cuptor!
viitâre deputaţi cari, prin luminele lor,
terului lor, prin devotamentul lor către
ința împăcată că waţi făcut datoria şi
audiţi în urmă-vă

de

cât

Da, trimiteţi la Adunarea.
prin onorabilitatea caracpatrie, să vă lase conscisă fiţi siguri că nu o să

bine-cuvîntările

tuturor

generaţiunilor

viitore, iar nu blestemele lor. Trimiteţă deputaţi al căror trecut; să
fie o garanţie pentru viitor, ca ast-fel inspirând o încredere absolută

naţiunii întregi,

ea să fie cu trup

şi suflet cu

lucrările lor, căci numai legile făcute în asemenea

dinșiiîn tote

condițiuni, nu-
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mai

un

Domn

numit

de

asemeni

deputaţi

tatea, puterea, eficacitatea de a întemeiă,
litic, pacea,

liniştea,

şi prin urmare

prosperitatea

generală

vor

pute

ave

autori-

de a asigură ordinul poşi a fie-căruia în parte

independenţa patriei n6stre. Atunci

voturile v6s-

tre devenind isvârele, sorginţile vieţii naţionale, vor fi respectate,
ocrotite, fără ca să se mai gândâscă numeni de a vi le discută,
Încă odată, alegători de tote categoriile, de totă mâna, asiguraţi independenţa României, faceţi-vă campionii măririi ei, faceţi ca actele vostre politice să fie modeluri de înţelepciune, de
curaj şi de patriotism, şi atuncă noi ce dintâi, noi, pe cari unii

ai voit să ne descrie ca pe nisce exaltaţi cari nu visăm de cât foc
şi sânge, şi voim stingerea unora în favârea altora, vă vom înconjură cu stima şi cu dragostea n6stră, vă vom salută de părinţi
ai patriei, şi vom ridică temple şi statui în ondrea vâstră, căci
fie-ne iertat a o spune fără sfiială, nu suntem din cei cari nu vo.
esc a se face binele decât printrînşii, sait printi”o clasă mai cu
preferinţă decât prin alta. Nu, de oră-ce clasă, din ori-ce categovie de Români va isvori binele patriei n6stre, îl vom preţui după

bunătatea lui, şi vom
se

îndreptă recunoscinţa nbstră, ca Români, cui

cuvine.

Din acâstă declarare a nostră, ori-cine pâte înțelege că, cu
schimbarea posiţiunii politice a ţărilor, s'a schimbat şi posiţiunea
n6stră, a partidului naţional: din partid de oposiţiune sait revoluţionar, sait ori-cari a fost
venim partidul conservator,
gură, legală, nu spre a ne
adormi în trândăvie, ci spre

numele ce avurăm saii ne-aii dat, denu spre a exploată o situajţiune sihrăni în nepăsare, a ne îngrăşă şi a
a luptă cu bărbăţie pentru apărarea

Constituţiunii contra tuturor atacurilor ce se grămădesc pe noul
orizont al României. Şi credem cu atât mai mult de datoria nâstră
de a luă acest angajament înaintea lumii, cu cât ni se şoptesce, din
tâte părţile, că acsstă Constituţiune va primi cea dintâiii lovire de
odată cu publicarea ei. Acâsta însă, mărturisim, că ni se pare prea
tare. În adevăr, Convenţiunea stipulză că un hati-șerit are s'o promulge, dar că aci se va închide, şi pentru tot-deauna, era călcării
autonomiei n6stre. Pe ce punte dar, saii pe ce scară s'ar mai put
introduce o nouă violaţiune? Ori-cum va îi, noi o mai repetăm,
că cu aceeaşi vigilență ce am avut în lupta susţinută pentru închiderea porților, prin cari sait strecurat în România tote nenovocirile ce o bântuiră atâta timp, vom veghiă şi pentru apărarea
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lor, şi, cu ajutorul Dumnedeului României,
sperăm, acum mai cu
s6mă când t6tă națiunea vegheză, a dejucă
împreună ori-ce tră-

dare, a împiedică ori-ce încercare sar mai
face pentru ruperea
peceților cu cară le-a sigilat astădi Congresul
de la Paris.

No. 18.
1858.
Oct. 16.

18 — APEL
(Publicat în „Românul“,

ALEGATORILOR.
No.

s2,

din

16 (28) Octomvrie

1858.)

Acest apel a fost făcut în vederea alegerilor
pentru Adunarea, electivă. lon
Brătianu întră în acestă Adunare, care se deschis
e la 27 lanuarie 1858, ca deputat al colegiului direct al jud. Argeş.

Tocsinul de la 1789, ce deşteptă Franţa şi
Europa la o viţă
nouă, și sgudui până în temelii edificiile societ
ăţii mediului-ev, ce

erai

basate

pe

conchistă

şi pe sclavie,

avii răsunetul

săi până în

Studiul Istoriei le dete credință în viitorul României,

şi credința

România ; și speranţa, începi a nasce în inimil
e părinţilor noştri.
De nu mai mult, cel puţin se încredinţară
că mâna de fer ce
apăsă tot n6mul Român, nu eră mâna destin
ului sub care ar fi
nebunie a se mişcă, ci a omului; şi speranţa
încăldi inimile lor,
se desmorţiră, şi se puseră, cu modestia carac
terelor antice, a
scutură praful ce secolii grămădiseră pe Istoria
n6mului nostru.
le dete

Ca
dintâiii
Tudor
de cât

curagiul.

să nu vorbim de cât de principatul Valahiei,
Lazăr fă cel
care purtă candela ce ne încăldi şi ne lumină,
şi Domnul
cel carele sgudui braţul României, şi-i dovedi
că el nu eră
amorţit, şi că nu eră de cât să voiască cu bărbăţ
ia şi cu

credința străbună ca să smerâscă iarăşi
acum în nepăsare.

pe

cei cari o bântuiaii

Scularea Domnului Tudor, deși rămase numai o încere
are, însă

ea fu roditore cum am arătat-o altă dată.
După dînsul, veni mai târdiă Regulamentul,
căci el, deşi fu
impus de străini, însă impunerea sa se făci
cu atâta dibăcie, cu
atâta iscusinţă, în cât Românii îl primiră la
început ea o chartă ce
le deschide o eră de regenerare şi de împuternic
ire naţională. Dax,
este timpul să mărturisim că afară de țărani
cară simţiră efectele lui de la început, și de vre-o câţi-va mari privil
egiați a cărora.
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omnipotență
o mărginiă Regulamentul, afară dintr aceștia, dic,
t6te clasele luminate îl primiră ca o reformă ce eră să regenereze

să îndrepteze, să învieze, să îmbunătăţescă instituţiunile și Omenii,

şi să deă un sbor puternice acvilei Române. Regulamentul însă
cum am mai dis'o, ce eră din natura lui destinat saii să ne înce-

nușescă ca naţiune, saii să-l ardem noi pe dînsul, de ar fi fost chiar
legea cea mai sfîntă, în condiţile de vi6ţă în cari l-ai fost pu»
nu

put6

av6

o carieră

mai

fericită

decât

aceea

ce el avu.

Revoluţiunea de la 1848 fu o a treia încercare prin care Românii
voiră să se mântuie de înrîurirea şi de domnirea străinilor ; printi”o
organisare nouă, ei căutară să ieasă din anarhia
ce-i mistuiă, şi să facă să curgă tâte sorginţile

Regulamentului
de prosperitate

ce Providența a pus într'acâstă ţâră, ca să devie de aci înainte tare
prin propriele sale mijlâce,

fără

ca pentru

acesta

să

neglijeze

de

a aşeză o solidaritate strânsă între România şi cele-lalte naţiuni,
spre a-i cruţă ast-fel multe din sacrificiile ce necesiteză apărarea.
naţională. Toţi scim ce sfîrşit nu nenorocit, ci dureros avu acâstă
încercare.
Congresul de la Paris ne dete o nouă ocasiune de a crede
că timpul a sosit şi pentru noi de a luă un loc în rîndul Statelor ce tormsză confederațiunea independentă a Europei, şi astă-

dată eră pr

lesne;

nu aveam

decât să expriniăm

voinţa

n6stră

în formă de dorinţă. Convenţiunea de la 19 August; ne spune că,
deşi cererile n6stre eraii legitime şi conforme cu dorinţele a mai
multora din Puterile garante, însă că ele nu pot îi tâte înfi-

inţate acum.
Astădi ne aflăm în ajunul unei a cincilea încercări care este
punerea în lucrare chiar a acestei Constituţiuni de la 19 August»
ce Europa occidentală ne-o recomandă, ca o barcă de scăpare ce,
de vom sci să o conducem
iuirea României, ast-fel cum

bine. ne va duce
o cerem de-a gata

drept la, constide la străini.

Să cercetăm acum care este caracterul particular al fie-căreia
din aceste încercări, al căror scop este unul şi acelaş: independenţa,
și mărirea României.
La

mâni,

1821,

Spania,

Italia, Grecia

şi

Serbia,

eraii cu

armele

în

și se luptaii pentru independenţa lor naţională.
Românii, în cercul ideilor de atunci şi cu mijlocele ce eraii
în credit, făcură o mişcare care le fu proprie şi prin care căutară
să scape de lipitorile Fanarului şi să reguleze până la dre-care
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punt raportutile lor cu Porta. Caracterul

oct

şesc,; pătria, eră în tabără și: strigătul de raliment
jos jaturile, să trăiască Domnul român !«

e,

dar al sculării fu ostăfu: „Jos Grecii,

La 1831 şi 32, Ruşii erai tari şi mari, smeriaii pe Turci trecându-i peste Dunăre din cetăţile n6stre, ne daii o Constituţiune,

ne

desrobiaii

unele

din

drepturile

n6stre,

și ne juraii

dragoste

şi

protecţiune. Românii, setoşi de a reînviă la o vi6ţă nouă, se aruncară cu entusiasm pe drumul ce li se deschisese; Gmenii ce
se

găsiaii în capul

activităţii

naţionale

se puseră pe tărîmul Regula-

mentului cu t6tă sinceritatea ce le-o da o încredere 6rbă înti'însul,
Când însă timpul le dovedi că barca în care se aruncaseră, în loc

de a fi corabia lui Noe pentru naționalitatea nostră, eră
un brulot,
o luntriţă plină de materii aprindătâre, ce trebuiă mai curând
sati

mai târdiu să pună foc României întregi, ei săriră dintr'însa dându-i

cu piciorul

cu î6tă

energia

primejdii; ura contra Regulamentului

crescu din di în di şi în sfîrşit nu-i rămaseră
acei

cari,

şi după

ce Europa

întrâgă

alți adoratori decât

îl osândi ca o lege omoriîtore

pentru noi, avură încă curagiul de a-şi face un merit în jurnalul
„llustraţia“ că ai fost colaboratorii lui,
La 1818 Europa întrâgă eră în revoluţiune, şi caracterul
ei
eră republican şi socialist. Prusia şi Austria, cele mai
conservat6re şi mai reacționare Puteri din Europa, se supuseră necesităţi
i
timpului şi nu numai că dederă libertăţile în credit atunci, dar
merseră până a împroprietări pe țărani. Nobleţa maghiară, cea
mai

aristocratică, cea mai feudală din Europa, credu că
ar fi nebunie
de a se împotrivi curentului ideilor, şi mai cu deosebire
în faţa
luptei ce se pregătiă contra Austriei, şi aruncă pe
altarul patriei
tot ce făceă puterea, măria şi bogăţia ei.

Pe când

dar tâte poporele din Europa

respiraii, independente

și libere, Românii singuri puteai și trebuia re să steă
pe loc şi
să putredâscă în ticăloşie, în sclavie ? Puteaii ei stă cu
mânile pe
piept şi primi invasiunea ce eră hotărită şi se pregătiă
cu atâta
ostentaţiune, fără ca cel puţin să protesteze, adecă să
afirme naţionalitatea, lor înaintea, Europei, şi acâsta până a nu
primi o lo-

vire ce puteă fi atunci omorîtâre? Românii dar se sculară
şi spu-

seră

Europei

că şi ei sunt

trăi de sine-și, de viţa

cietate europeană.

un

popor

ce are

drept

sa proprie şi a face parte

şi voință

de

a

din libera so-

Din câte diserăm ori-cine pote înțelege că deși revoluţiunea
de

|
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la 48 fu locală, indigenă, însă că ideile ce domniait
Suveran absolut în tâtă Europa, trebuiră
-pra ei, şi să-i modifice caracterul.

Aceste
dacă

nu

să aibă

atunci ca un

o înriurire asu-

puţine cuvinte, în ceea-ce se atinge de 48, ar fi destule

ar fi r&u-voitori

cari se muncesc

a rătăci

opiniunea

pu-

blică; ei se fac într'adevăr că cred că mijlocele cu cari se servi
revoluțiunea erai chiar țelul săii, şi că prin urmare ori-ce mişcare,
oră-ce lucrare, ori-ce desvoltare naţională nu pâte asemenea avs
alt ţel decât de a luă pămîntul din mânile acelora ce-l posedă
astădi, spre a-l încredinţă în mânile altora. Dacă acest joc pâte

să ne smintescă până la 6re-care punct afecțiunea şi încrederea
proprietarilor, el va deveni însă cu timpul mult mai primejdios
pentru aceşti din urmă; căci resistând progresului şi repetând că
națiunea

nu pâte face un pas înainte fără a deposedă pe proprieastăqi, națiunea ar ajunge cu timpul să o cr6dă şi, cum

tarii de

o naţiune

nu

se pâte osândi ea însăşi de a muri pentru interesul

clase

de

Omeni,

unei

ori-cine

pote

ved6

ar ajunge.

la ce extreme

Nu dar atât pentru apărarea n6stră, a partidului naţional, cât în
favrea interesului general, ieaii libertatea de a mai adăogă câte-vă
rînduri asupra evenimentelor acelei epoce care ne va deveni cu
atât mai scumpă cu cât vom cunâsce-o mai bine.
Principatele Române până la 48 eraii puţin cunoscute; ele

făcuseră causă comună cu
cilor, de aceea şi mulţi ne
până a nu se simţi efectele
gulamentului şi numai cei
a răului; mulțimea reduceă
du-se

într'o

când

îngrozi

asemenea

Ruşii în tâte răsboiele lor contra Turcredeai Slavi; Ruşii plecaseră din ţsră
cele desastrâse şi sdrobitore ale Reluminaţi cunosceaii causa de căpetenie
tot răul la boeri. Principatele aflân-

posițiune,

legiunile 'ruse

malurile

Prutului?

se

care

este

înşiruiră,
Întradevăr,

Românul

la

care

începutul

Rusia

încă

nu

se

lui lunie
cu

odată

1848,

pe

mâna
ideile
greşit
teriale

în țâră, în condiţiunile în care se află atunci Europa, cu
ce domniaii pretutindenea în aer şi cu 6re-care dibăcie, necă cel dîntâiii act al ei ar fi fost să deă satisfacţiuni mamulţimii ca, să-i întunece ast-fel cu totul consciința naţio-

nală; scim cât puternica n6stră vecină este îndrăsnâţă în asemenea
ocasiuni, şi ceea-ce se petrece astăqi chiar în năuntrul Imperiului, este o dovadă mai mult în favârea acestui adevăr. România,

în fața unui asemenea, pericol, aruncă vălul ce-i acoperiă faţa şi
se arată Europei sub adevărata ei figură; acâsta pentru afară
Brătianu,

12
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În năuntru, ea proclamă, libertăţile poporului şi, primind în principiă împroprietărirea ţăranului cu despăgubire, smulse străinilor arma cea mai puternică cu care sar fi putut servi pentru a ucide o naţionalitate ce nu eră încă destul de desvoltată pentru a nu se mai teme de ori-ce lovire. Vie acum Turcii,

Muscalii,
mân

Austriacii,

pe tote

tonurile,

Englezii,

Francesii,

întrebuințeze

tote

vorbâseă
ispitele,

poporului
tote

cursele,

rosă

nu-i cruţe nică o lovitură, facă-i trupul numai o rană, el râmâne
nesmintit în naţionalitata lui şi neclintit în credinţa sa că răul
principal vine de la străini. Nu, dragii noştri compatrioți, nu vă
lăsaţi a vă amăgi de cei răi, nu aruncaţi pistra pe capul acelor
cară, deși cu un mijloc îngrozitor pâte pentru cei cari n'aii înţe-

les saii n'aii voit a înțelege, sait silit însă a face să avem astădi
o patrie

şi

să fiți stăpâni

întrînsa;

fără

dînşii,

credeţi-ne,

per-

deați moşiile şi patria, cum le-ait perdut vecinii noștri. Nu, vina
lor, în ochii acelora cari îi atacaii, nu este alta decât că, tăind înriurirea străinilor în ţâră, se pune capăt domnirii lor ; căcă puţin
le pasă lor dacă unii din d-vâstră veţi av6 câte-vă pog6ne mai
multe saii mai puţine; a stat în mâna celora cari ne calomniază,
ca cu facerea drumurilor, cu canalisarea rîurilor, cu construcţiunea
porturilor, cu așezarea Băncilor, cu reformele vămilor, cu îmbu-

nătăţirea legilor, cu îndreptarea tribunalurilor, cu protegiarea comerțului şi cu stingerera jafurilor nu să îndoiaseă veniturile vâstre,
ci să le îndeciuiască; şi dacă nu aii făcut-o nu este că nu o ai
putut, ci fiind-că ereati

mai grăbiţi

de

a umpleă

pungile

lor, decât

de a face prosperitatea vostră şi a scumpei lor patriă, precum aveaii
neruşinarea de a o numi.
Încercarea de la 1857, deşi răspundeă dorințelor n6stre, trebuinţelor n6stre celor mai scumpe, celor mai simţite, însă ea eră
o încercare europeană, Ceea-ce cei mai exaltaţi, cei mai nebuni de
la 48 visaii şi lucraă în secret pentru patria lor, acum deveni voința Europei monarhice, voința celor mai potenţi şi mai înţelepţă
Suverană din lume; ei declarară că este de un interes european de
a face din Principatele Române o cetate tare care, putându-se aapără până la 6re-ce punt cu propriile sale puteri, să devie un
adevărat bastion pentru apărarea Europei. Ac6sta fu credinţa
şi

voința majorităţii Congresului

de la Paris. Puterile

al căror inte-

res era contrarii reconstituirii naţionalităţii n6stre, făcură
pe celelalte să se îndoiască de vitalitatea, de vrednicia, de capacitatea
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n6stră naţională; ele făcură să crâdă pe unii că nu o să avem
inimă nică măcar să voim de a intră în mărâţa carieră ce voiaii
să ne deschidă. O lungă sclavie, diceaii ei, ne-a corupt, ne-a tîmpit până chiar de a nu dori o altă sârtă maipotrivită cu demnitatea omului, şi că prin urmare ne-ar lipsi cu atât mai mult băr-

ce merge de sine-și, şi care are să se

băţia ce trebuie unui popor

păzâscă de tote "cursele ce i sar întinde şi să nu
faţa amenințărilor ce i-ar veni de la puternicii săi
Acestea fură adevăratele motive cari determinară
la Paris a ne întrebă despre dorinţele nâstre, până
de sorta Principatelor.

copil

Ahil,

sub haine

ascuns

încă,

de

se sfiască în
vecini.
Congresul de
a nu dispune

fetiță, s'a descoperit

însuşi prin preferința ce el dete armelor din tâte cele-lalte daruri
ce i se presintară. Erodot ghici viitorul lui Tukidid, când acesta,
încă copil, plângeă la audirea capului d'operă al părintelui Istoriei.
Tot ast-fel Europa voi, după r&spunsurile n6stre, după atitudinea

u6stră, să ne judece
tem

astădi

cu cari sun-

dacă într'adevăr, sub sdrenţele
încă în pieptu-ne

bate

învestmîntaţi,

inimă

de Român,

care să nu leşine în faţa unei lucrări, unei opere căreia nu-i

inimă

lipsi greutăţile ce sunt lipite de oră-ce faptă mare.
Acei cari s'aii ridicat prin căderea, prin înjosirea, prin umilinţa, prin despuierea patriei lor şi cărora le e t6mă cu drept cu:pâte

să aducă căderea lor, şop-

vînt ca nu cum-vă ridicarea României

tiaii Românilor să nu se încr6dă făgăduințelor Europei ce nu sunt
decât, nisce ispite, să se arate mulţumiţi de sorta lor, să răspun-

dem

la întrebările ce ne vor adresă

plecaţi;

aşă

numai

o să putem

cu umilinţă şi cu genunchii

scăpă

poporul

de

revoluționari;

ori-ce pretențiune la o existenţă, la o vi6ţă mai naţională, mai independentă,

ar fi semnalul

unei

arătaii

invasiuni ; ne

cu degetul

batalinele străinilor cară staii cu baionetele pe braţ, ca, la cel
dîntâiii cuvînt de unire, de autonomie şi de Prinţ străin, să năasupră-ne;

vălâscă

unii

Europei

se sculară

ca un

dînşii

dintre

curând eraii să fie expatriaţi.
Românii întorseră capul

aveai

de la dînşii cu dispreţ şi la apelul

singur

om,

şi cu viers

dine bărbătâscă, declinară titlurile, drepturile
stitue

într'un

singur

ilustraţiunea familiei

Stat

listele proscrişilor ce

autonom şi cu un

tare,

cu o atitu-

ce aii ca să se conŞef străin

lui, să aibă o autoritate puternică,

care,

prin

pe

care
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comunicând-o

noului

Stat,

să-i deă îndată o posiţiune respectabilă

între cele-lalte State europene.
Care a fost atitudinea ndstră, a partidului naţional, într'acâstă
ocasiune?

Sacrificat-am noi re interesul patriei teoriilor ce ne im-

pută inimicii noştri? În tot timpul cât am avut tribuna, naţională
la disposiţiunea nostră, pronunţat-am noi an singur cuvînt care să
nu fie primit de monasrhistul, de conservatorul cel mai ortodox?
Întreb

încă

pe

cei cari voesc

să facă

pe lume să cr6dă

că, numai

încredințându-le lor puterea, ţâra ar put6 trăi în linişte şi în pace,
dic cine, — ei saii noi, —a liniștit, în ocasiunea de care vorbim, mânia
claselor ce administraţia lor le rănise până la os?
De
patelor
un timp
mânilor,

la Congresul ce adoptă în principii reconstituirea Principână la Conferinţele ce executară acea reconstituire, trecă
destul de îndelungat ca să modifice posiţiunea amicilor Roşi nu putură a ne dobândi tot ee ceream; ar fi trebuit pen-

tru acâsta sacrificii, și sacrificii mari; apoi dacă noi nu le-am făcut
până

acum, cum puteam aşteptă ca să le facă străinii?
La acest eşec, pasările de pradă credură că timpul lor iarăşi

a sosit; fără cea mai mică ruşine, cei cari, când erai la putere,
făcuseră din cuvîntul de Unire un titlu de g6nă, acum furiş aruncară

anatemă

asupră-ne,

sub

cuvînt că, cu exagerările

n6stre,

am

compromis ce?... Unirea și Prinţul străin! Şi îndrăsnesc să ne
arunce aceste calomnii atunci când ttă lumea scie că amicii, protectorii lor, sunt

cei cară s'ait opus

de

a se acordă cererile n6stre,

cereri ce Convenţiunea de la 19 August, prin t6te disposiţiunile ei,
ni le îns6mnă ca idealul la care trebue să tindă tâte lucrările n6s-

tre. De am compromis saii de am întărit simpatiile amicilor României, Împăratul Napoleon el însu-şi se însărcin6ză de a o spune,
print'o notă oficială adresată către tâte Cabinetele Europei.

„Guvernul Împăratului, precum scii, sa pronunţat pentru de„Săvîrşita unire a Principatelor subt un Prinţ străin ; convingerea
„lui nu s'a schimbat; din potrivă, sar mai fi întărit încă, de ar fi
„fost cu putință, prin manifestarea unanimă a dorințelor poporaţi„unii moldo-române. Am fost însă siliți a luă în considerare opi„niunea contrariă a celor-lalte Puteri și mai cu s6mă a Curţii
suze„râne, și a găsi mijlâce spre a împăcă diteritele opinii...
„Aceste dispuneri, ce nu le voiii cercetă aci decât în parte,
„constitue o adevărată Unire în lucruri. Este dar de sperat că
po-
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„poraţiunile române vor găsi întrînsa o satisfacere precum şi o
„dovadă de a n6stră solicitudine în favârea lor.“ (1)
Să

căutăm

cari sunt

acum

Condiţiunile

în

cari

ne

aflăm

as-

tădi, la punerea în lucrare a Convenţiunii de la 19 August.
Europa

într6gă

e organisată în monarchii basate

pe principiile

cuprinse în convenţiunea de la Paris; tâte naţiunile caută în cercul
tras de aceste principii, să realiseze îmbunătăţiri morale şi materiale; tâte caută să introducă moralitatea, egalitatea şi dreptatea în
legile lor; î6te se muncesc să perfecţioneze ruajul, maşina admi-

nistrativă, şi să facă ca probitatea şi inteligenţa să fie atributele ei
cele mai nedeslipite şi să devie ast-fel adevăratul econom al averii
publice ; tâte, fără deosebire, se ocupă cu dinadinsul pentru a da
cel mai mare sbor creditului, ce este sufletul comerţului, a per-

fecţionă și a înmulţi
canalurile,

curagiă

mijlocele de comunicare,

adecă drumurile şi

fără cari o societate este ca un trup

fără

picidre,

a în-

şi a da t6te garanţiile comerţului, industriră şi agriculturii,

făcă care nu este

nici

bogăţie

nici

civilisare,

a

crea instituţiunile

de bine-faceri ce religiunea şi umanitatea cere, a ridică, în sfîrşit,
şcoli şi a îmbunăţăţi metodele de învăţătură, ca ast-fel să se potă
răspândi cât se pote mai mult sciinţele, ce sunt sufletul naţiunilor
şi fără care un popor cade, fără pote, în barbarie şi în sclavie.

Acestea sunt condiţiunile în cari Convenţiunea
în lucrare.

Ori-care

are a se pune

dar ar fi teoriile de predilecţiune ale fie-căruia,

cum nu stă în mâna Românilor de a schimbă starea Europei şi
cum înainte de tote suntem Români şi avem datorii sacre a îndeplini în privinţa nenorocitei n6stre patrii, toți, fără deosebire,
vor căută, pe tărâmul convențiunii de la Paris şi în cercul condițiunilor ce arătarăm, a contribui cu totă putinţa la mărâţa lucrare
în ajunul

căreia

ne

aflăm,

Din câte diserăm, ori-cine pote vedeă curat; că, dacă țelul încercărilor Românilor este de a constitui, de a desrobi şi de a
mări

patria, mijlocelele însă ce ei ai întrebuințat aii fost, deosebite,

aii fost acelea chiar ce timpul şi împrejurările aii pus la disposiţiunea lor. Mijlâcele de la 1821 nu se asâmănă cu acelea de la
1831,

nică acestea

cu acelea

de la 1848

şi cu atât

mai

puţin

mij-

locele revoluţionare din 48 cu cele monarhice de la 1857 şi 1858.
(1) Cf. Nota cireulară a comitelui Walewski, din 29 August 1838, în Sturdza,

Acte și Doc. vol. VII, No. 2.071, p. 336. (Nota edit.)
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No. 18.
0,

Ca om, ca istoric, în teorie pot discută cară din acele mijl6ce
ar fi mai eficacii; ca Român însă, ca cetăţean activ, declar că,
la 1821, aș fi încins paloșul și m'aş fi pus subt stindardul Domnului
Tudor; că, la 1831, aș fi fost cu Dinicu Golescu (1) şi cu Câmpinenii (2); că la 48, şi acâsta o spun în gura mare, mă simt fericit şi
mândru că am fost acolo unde eră sufletul României, iar nu în tabăra
străinilor,

şi cât pentru 18538 mă simt Român

împăcată punându-mă,
pe tărîmul

Convenţiunii

mele: Trăiască

No, 19,
1859

şi cu consciinţa,

de la 19 August şi strigând din

România

19. — MEMORIU

bun

cu t6tă francheţa, în tâtă curăţenia inimei,
tâte

pu-

liberă şi autonomă!

PRESENTAT

Fevurarie.

IOAN

DOMNITORULUI
I

ALEXANDRU

CUZA.

LA

PRIMA

SA VENIRE ÎN BUCURESCIĂ, PRIN MIJLOCIREA D-LUI
A. STURDZA, ÎN FEVRUARIE 1859. BUCURESCI.

(Acte

şi Documente

relative la istoria renascerei

României,

vol.

DIMITRIE

VIII, pag. 1130—1133),

I
Înălțate Domne!

Suirea Măriei Tale pe Tronul 'Țării-Românescă fiind chiar triumful causei naţionale, este de datoria oră-cărui Român de a contribui

la susţinerea acestui Tron, tot cu atâta vig6re cu cât a luptat

de a Te înălță pe dînsul. Unul din mijlocele cele mai eficace pentru
acâsta, este a înlesni pe Măria Ta în munca ce-Ţi dai ca să cunoscă

acâsiă

ţâră, la ale

căreia

destinări

eşti

chemat

a

presidă

de acum înainte. Ne iartă dar, Măria Ta, de a pune sub ochi-Ţi acest
memoriii care sperăm că va aşeză deosebirea ce va fi între starea
lucrurilor de aici și între cea de la Moldova, deosebire ce, fiind cu(1) Constantin Radovici Golescu, care, împreună cu Eliade Rădulescu, alcătui un program secret de regenerare a Țării-Românesci, pentru a cărui reali-

sare se

formă

„Societatea

Literară“.

'Tot acestui Golescu se datoresce şi lu-

crarea;: „Insemnarea călătoriei mele, tăcută în anul 1824, 1825 şi 1826. (Nota edit.)
(2) Constantin Câmpineanu (m. 1833) și Ion Câmpineanu (m. 1863), fiii stolnieului Scarlat Câmpineanu, Cf. Jon Ghica, Serisori, pag. 614 și urm. (Nota eait,)
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noscută, ar cruță negreşit multe
mersul trebilor publice.

neînţelegeri,

multe împedicări în

Societatea în Ţera-Românâscă este împărţită în patru clase
sait categorii. Boerii cei mari, concentrați toţi în Bucuresci, şi un
mic

număr

în

Craiova;

boerii

cei mici, răspândiţi

pe

t6tă

supra-

fața ţării ; neguţătorii şi meseriaşii, concentrați mai toţi prin oraşe ;
şi ţ&ranii plugari,

ce locuesc

prin

sate.

Clasa boerilor celor mari se compune dintwun număr de familii,
ce ail avut ca monopol t6te funcțiunile din ţâră, pe care unele, adecă
pe

cele mari,

le păstra

pe s6mă-le,

celor ce le daii mai mult. Numărul

iar pe

cele

mică le vindeaii

acestor familii

eră

destul de

restrîns, ca rîndul fie-căreia să vie curînd la posesiunea uneia din
funcțiunile cele înalte; tâtă dar ocupaţiunea lor a fost de a intrigă dobândirea sati conservarea unei funcțiuni; comerţul, industria, agricultura, economia domestică chiar, sait ori-ce altă ocupaţiune le-a

fost cu totul străină, în cât, deşi mai toţă proprietarii mari nu s'aii
ocupat nică odată cu îngrijirea moșiilor, mulţi nici nu-şi cunosc proprietăţile, ce sunt lăsate cu totul în dispunerea arendașilor (1).
Postul ce-l ocupă este adevăratul domeniu, principalul fief al boerului mare! El îi dă mijloce nemărginite de a dobândi bogății fără

muncă,

fără pericol, de a-şi mulţumi

tate socială.

Lipsa

completă

a unei

luxul şi a-şi da
aplicări seri6se

o însemnăi-a lăsat

fără

aptitudine pentru treburi şi fără spirit practic, ast-fel în cât ar
put6 dice cine-vă de dînșii că sunt utopişti fără a aveă o teorie.
Acâstă vi6ţă a boerilor mari nu este de eri; ea a trecut peste mai
multe generaţiuni şi a devenit o a doua natură pentru dînşii; oră-ce
alte condițiuni de vieţuire ar fi o pedâpsă nesuferită pentru boerii

mari, şi de aceea, ca să ajungă la putere, saii ca să se mențţie,
devin îndrăsneţi, facţioşi, până a se goni frate pe frate şi tată pe
fiii, până a deveni instrumentele 6rbe ale străinilor şi chiar a provocă năvălirile lor.
Se înţelege dar de sine-şi că boerii cei mari, într”o asemenea
posiţiune, n'ait putut dobândi o influenţă în ţ6ră, ba încă că ei sunt
priviţi

cu același simţemînt

(1) Sunt excepţiuni onorabile,
tări regula.

cu care

erai priviţi străinii apăsătoră.

cari, ca ori-ce excepţiuni,

nu fac decât a în-

No. 19.
1859
Fevruarie,
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Po. 18, T6tă puterea ce aveaii în ț6ră le veniă numai de la administ
raFevraarie, ţia ce o ţineaii de la străini. Ura de care boerii se simt
urmăriţi
din partea naţiunii, şi pe care ei i-o întorc cu prisos, îi întărită
şi mai
răi şi-i face să fie adesea mai inimici al naționalităţii române
de
cât străinii chiar.

Clasa boerilor celor nici se compune
al doilea

ordin,

şi din

toţi proprietarii

din toți funcţionarii de.

mari

şi mici din t6tă

ţ6ra.

Ac6stă clasă este numer6să, laboriosă şi pe dînsa se râzemnă tâtă
lucrarea, seri6să din tâte ramurele administrative şi judecătoresci
din ţcră; alăturea cu ţăranii, 6menii din clasa acâsta deschid singuri

pântecele

pămîntului

şi-l fac să rodâscă;

lor de stimulză

şi ridică în consideraţiune

ralitatea

privilegiul

nu

este

acestei

clase,

ei vin cu

comerţul,
causa

speculele

şi dacă mo-

este că tote func-

țiunile ce ocupă boerii cei mici, le sunt vindute de boerii mari. O
administraţie onestă, drâptă, şi care n'ar fi favorisat de cât meritul, ar fi ridicat în scurt timp acestă, clasă; cu tote acestea, ea
astădi încă este în capul mişcării naţionale, contribue într'o pro-

porțiune însemnătore la regenerarea

României,

şi are o mare in-

fluenţă în t6tă ţâra şi în tâte clasele.
Clasa, comercianților și a meseriașilor în 'Țâra-Românsscă
pepiniera clasei de care vorbirăm în urmă. Ea în tote părțile
duce tâte bogăţiile ce nu isvorăsc din agricultură, şi chiar
stora le dă un preţ ce nu lar avă fără dinsa ; ea posedă
calităţile de energie şi de moralitate, ce caracteris6ză acâstă

în tote societăţile europene;

ea posedă încă nu

numai

este
proacetâte
clasă,

instinctul,

amorul libertăţii, ce este firesc unei clase de o natură demoeratică, ci şi al patriotismului ceiui mai înalt, celui mai entusiast
;

pentru că deşi în comerțul

de sus se află mulţi străini, însă find

toţi de ritul Bisericei nostre naţionale, şi fiind veniţi toţi din țările

supuse Turcilor, România

a fost adevăratul pămînt

al făgăduinţei

pentru dinșiă ; aici s'aii îmbogăţit şi sai ridicat la starea de om
liber, aici ai găsit o patrie mai liberă şi mai gener6să, la a căreia
prosperitate se interesâză astădi, atât cât și noi născuţi Români.

Aceia

ce

întăresce

însă

şi mai

mult

acestă

clasă

şi o

ţine pe

drumul patriotismului, sunt meseriaşii, cari sunt toță Români,
cu
simţiminte de moralitate și de patriotism, ce ar face ondre
oricărei alte clase.
În sînul clasei comerciante, ce a luat o mare întindere şi putere, se află mai cu osebire în sămînţă civilisațiunea română, şi
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numai cu stirpirea ei ar mai put6
bertăţile publice în România.

să mai

piară civilisaţiunea şi li-

prin numărul ei, dar chiar prin desvoltarea ei morală şi intelectuală.
Dacă neîngrijirea boerilor mari pentru starea lor şi a moşiilor
lor a fost causa degenerării acestei clase, acâstă neîngrijire însă
a favorisat până la dre-care punt desvoltarea ţăranilor. Ori-cât
de
ră, ori-cât de răpitori aii fost arendașii, însă, ca străini proprie-

tăţii, ca unii ce n'aveaii să stăpânâscă de cât trei ani, ca unii ce
n'aveaii nici-o influenţă prin modesta şi precara lor posiţiune socială,
mai putut abusă de ţăran cât ar fi putut să o facă boerul pro-

prietar, ce eră tot de odată şi dregător, el saii ai lui; şi

mai cu

deosebire, că proprietarii, necunoscându-şi valdrea veniturilor lor,
le daii arendașilor, până în anii din urmă, cu un preţ; forte jos.
Ast-fel, ţăranii, având în genere a se luptă numai cu arendaşii, ait

îndrăsnit să se împotrivâscă la ori-ce apăsare, şi ai isbutit chiar
câte odată de a se apără, de a-şi dobândi îndreptare prin autorităţi; ba de multe-ori proprietarii şi funcţionarii, ei singuri, ca

să dobândâscă

ocasiunea să

ţăranilor.

Lupta

stârcă

desvoltă

pe

pe
om,

arendași,

aţiţaii

îl întăresce şi-i

sciinţă de drepturile sale şi de demnitatea

reclamadă

con-

sa.

Acestea, sunt, negreșşit, causele principale cari, împreună cu şc6-

lele sătenesci, aii deşteptat, ai ridicat clasa ţăranilor, în cât, astădi,
se pote

compară

cu avantagiii

cu

19,

1859

Clasa țăranilor, a plugarilor, formeză marea majoritate a locuitorilor acestei ţări; ea însă are o mare însemnătate, nu numai

țiunile

No.

ori-ce

clasă

de țărani din socie-

tăţile civilisate. Clasa ţăranilor de-acum înainte pote mai îndură,
dar ca să se lase de a se mai împilă, de a se supune desăvîrşit, este
peste putinţă, căci ţăranii simt că puterea ţării residă într'inşii.
Printr'o educaţiune îngrijită, printr'o bună direcţiune, ce li sar da
de către un Guvern naţional şi liberal, de către un Guvern ce ar
dobândi încrederea şi dragostea lor, sar put face din clasa ţăranilor un bulevard nestrăbătut al naţionalităţii şi al libertăţilor
române.

II.
Acum că expuserăm starea socială a ţării, să ne fie ertat a
aruncă o privire asupra atitudinii ce deosebitele clase ai luat în

Fevruarie.

186
Ne: 19, lupta naţională. Acâstă a doua parte a memoriului,
ce nu este în
Fevruazie. genere decât o expunere de fapte, va servi de rszăm
pârghiei

întâi, saii de rectificare dacă ea ar fi greşită.
Când o rază de speranţă veni să însufleţâscă inimile Românilor, când sfîrşitul resboiului din Orimee:. ne lăsă să întreve
dem
un drum de independenţă naţională, și Românii toţi se îndrepta
ră
către dînsul, inimile boerilor celor mari înghețară ; şi cum
aveaii

încă Guvernul în mână, întrebuinţară tâte mijlocele
de persecuţiune ca să sugrume manifestarea opiniunii publice, şi
să potă
ast-fel dovedi Europei că nu suntem decât nisce poporaţi
uni fără

energie, fără aspiraţiuni, fără instinet naţional, fără trebuinţă
de

libertăţi şi că, ast-fel, nu suntem în stare de a forma
veran, independent ; acum ca în tot-deauna, interesul
legat cu interesul străinilor şi lucrară întrun acord,
prescă de a intră în posesiunea anticelor nostre drepturi.

un Stat sulor se găsi
ca să ne poSistemul de

persecuţiune, ce, atât în timpul răsboiului din Crimeea, cât şi al Con-

gresului de la, Paris, domni în ț6ră contra unioniștilor şi apărătorilor

autonomiei, este cunoscut de tâtă lumea, şi nu mai face trebuinţă
de a-l descrie aci; constatăm numai că el fu atât de tare, în cât
sugrumă voinţa naţiunii întregi și nu putu să-și manifeste dorinţel
e

ba nu putil nică măcar aruncă un țipăt de suferinţă. Ast-fel,
Austria şi Turcia putură susține, în Congresul de la Paris, că poporațiunile din Principate nu vor Unirea.
Tratatul de la Paris lăsă cestiunea nâstră atârnată, nehotărită,

şi boeriă putură iarăşi resuflă și se puseră din noii la lucru. Ei făcură

tot ce le fu prin putinţă, ca Divanul ad-hoc să fie compus ast-fel,
în cât să răspundă în favorea, trecutului ; însă energia celor-lalte

clase triumfă împotriva tuturor uneltirilor lor, şi marea majorita
te a

Divanului fu naţională. Cu Divanul ad-hoc mai cu osebire, şi înt”un
mod oficial şi în faţa lumei, putură a se constată calităţile morale

şi intelectuale, devotamentul şi patriotismul fie-cărei clase. Intr'adevăr,

în tot timpul discuţiunilor, boerii

cei mari

se arătară

preo-

cupaţi numai de interesele clasei lor, pe când cele-lalte clase Şi mai
cu osebire țăranii se arătară în tot-deauna dispuşi a sacrifică ori-ce
interes de clasă; ei sugrumară adesea strigătele de suferinţe,
pentru interesul general și respinseră, cu o înțelepciune şi cu
un devotament antic, t6te insinuirile perfide, prin cari căutaii unii
să-i
ațiţe la cereri de natură a compromite causa naţională complicând-o cu cestiuni sociale. In faţa unei atitudini atât de patrioti
ce
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a

majorităţii

Camerei,

în fața unanimităţii

cu

care

națiunea

se

pronunţase pentru cele patru punte, ce resumaii dorinţele, trebuințele şi drepturile acestor ţări, boerii se smeriră și, în votul de la
9 Octomvrie, Divanul ad-hoc fu unanim. Poporul credu în sinceritatea votului boerilor şi aceştia fură salutaţi cu aclamaţiunile cele
mai

entusiastice.

Fă puteai

din acel minut

deveni conducătorii na-

ţiunii; dar nu voiră, saii mai bine nu putură, năravul fiind mai
tare de cât voinţa lor şi, de a doua di, începură, atât în Divan
cât şi în străinătate, a lucră la dărâmarea votului de la 9 Octomvrie.
Convenţiunea de la Paris fu primită ca un triumt pentru
dînşii, ca o revanșă contra votului de la 9 Octomvrie; şi ca să
smersscă şi mai mult națiunea, o spuneai în gura mare că nu cu
puţine sacrificii aii dobândit acest eşec naţional. Despărțirea Principatelor, o lege alegătâre forte restrinsă, Guvernul în timpul alege-

rilor încredinţat în mânile boerilor celor mai înapoiaţi şi mai îndrăsneţi,

eraii

negreşit

nisce

impuneri

grele,

sugrumătâre pentru

națiune. O Cameră dar, al6să în asemenea condițiuni, nu putu fi compusă,

în majoritatea

ei,

decât

de

6meni

devotați

clasei

boerilor

mari şi a candidaţilor ei la domnie. În momentele însă supreme:
când eră să se hotărască de viitorul n6mului românesc întreg, şi
acum nu de străini, ci de representanţii a trei milione de Români,
voinţa publică, voinţa naţională se manifestă cu atâta vigore, în
cât numele Măriei Tale, ce devenise simbolul independenţei naţionale,

al emancipării

aclamat

claselor

apăsate

chiar de acea Adunare,

şi al unirii

Principatelor,

a căreia majoritate

fi

eră devotată

pretendentului, fostului Voevod Bibescu.
Votul de la 24 Ianuarie a deschis o eră de întărire, de mărire

şi de fericire naţională, nu numai fiind-că aceste două Principate
S'aii unit sub Măria Ta, dar fiind-că societatea din 'Ţ6ra-Românâscă
s'a emancipat

de

apăsarea

unei

clase

ce popriă

desvoltarea

pute-

rilor naţionale.
Boerii cei mari simţiră consecinţele votului din 24 Ianuarie,
ca şi Puterile străine, ce sunt opuse emancipării n6stre naţionale.
Ei se puseră dar iarăşi, ca şi după votul de la 9 Octomvrie, a
surpă marele fapt naţional ce-l consacraseră chiar ei cu iscăliturile
şi jurământul lor. Candidatul de predilecţiune al lor, ce abiă ajuns
din

străinătate,

numele
leze

se întârse

în

Occident,

boerilor pe lângă Cabinetele

alegerea

Măriei-Tale.

Tot

cu

negreşit

ca să lucreze

Puterilor garante

aceeaşi

misiune

în

și să anu-

a fost neapărat

No.

19.

1859

Fevruarie.
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No.

19,

1859
Fevruarie.

însărcinat, un

alt personagiii,

cel ce sa

întors

la

Constantinopole

înțesut de bani şi, se dice, purtător de o protestaţiune din partea
boerilor. Cât pentru dumnslor, Şi-aii reservat lucrarea din năntrul
țării;

ast-fel, în Cameră,

sai

arătat

hotăriţi de

a se împotrivi

la

ori-ce măsură, de a împedică ori-ce lucrare ar fi fost de natură a
înrădăcină actul cel mai mare şi moral de la 24 Ianuarie ; afară
de Cameră, ei caută cu diferite uneltiri să aţițe clasa țăranilor şi

să descurajeze pe cele-lalte clase, asigurându-le că Guvernul
MărieiTale este efemer şi că cele vechi iar se vor reînfiinţă; pe
de altă
parte, caută. să înrîureze Guvernul Măriei-Tale, spre
a-l împedică,
a-l paralisă, a-l compromite pe drumul cel noă, singurul
mijloc ce
le mai rămâne de a răci dragostea şi entusiasmul Românilor
pentru
Măria-Ta.

Reaua voinţă a berilor,

intrigile lor, revolta lor contra Guver-

nului sunt atât de evidente, încât simt trebuinţa să
le acopere cu
un pretext, şi acest pretext este tot acela de la Divanul
ad-hoc,
adecă pericolul în care sar află proprietatea; în numele proprietă
ţii

se despart de naţiune, se pronunță

contra

tuturor

cestiunilor

cu o neruşinare nepomenită în

de vi6ță,

ce

de

la

tratatul

sunt la ordinea dilei; în numele proprietăţii, se opun

din

Paris

ca națiunea

să facă un singur pas înainte, dicând că nu Var puts face fără
să,
calce, să violeze proprietatea. Am constatat noi înşi-ne că boerilor
le lipsesce spiritul practic; însă nu le-ar fi trebuit o doză mare de

bun simţ, ca să înţelâgă că, prin atitudinea, lor, compromit nu
numai causa naţională, dar că pun în pericol chiar proprietatea, ce
aii pretenţiunea de a apără, Și că numai o Adunare poporală, reze-

mată

pe un Guvern naţional, ar pută înlătură cestiunile sociale cele

primejdi6se şi resolvă pe acelea ce interesul țării le reclamă.
De n'am fi ameninţaţidin atară, acâstă posiţiune critică,
ce fac boerii Guvernului Măriei- Tale, ar fi de suferit ; timpul chiar sar
însărcină de a o nimici. Situaţiunea însă din afară cere măsuri grabnice, vigurâse, ca să aducă unitatea înăuntru. Principatele aii eşit
negreșit din trista situaţiune a trecutului, ce eră cu totul anormală
şi fără capăt; posiţiunea lor este astădi strălucită, pe lângă ce eră
în trecut; viitorul lor este deschis, de voim să-l asigurăm ; dar ele
sunt mai în pericol, de putem dice aşă, decât în trecut. Într'a-

devăr, rivalităţile Statelor vecine şi interesul echilibrului european
nu mai sunt destul de puternice ca să ne scape din furtuna, în

ajunul

căreia

ne

aflăm,

şi pe

care

numai orbii nu

o văd; bărbăţia
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n6stră, opintelile n6stre sunt de neapărat d'acum înainte, ca să
înfruntăm primejdiile ce o să ni se înfăţişeze, şi adăogăm că, cu

cât rolul nostru

va fi mai

mare

şi mai activ întracea luptă, cu

atât vom asigura României o posiţiunea mai înaltă, mai glori6să şi
mai prosperă.
Dară, o repetăm, situaţiunea din afară a României nu Te iartă pe

Măria-Ta
ori-ce

a amâna

o soluţiune francă

tărăgăire, ori-ce şovăire, ori-ce

guvernul Măriei-Tale

a acestei politice dinăuntru;
compromis

ar pune în pericol

şi, prin urmare, independenţa

naţională. Ho-

tărîrea Măriei Tale de a apăra Tronurile întrunite şi a protegia rege-

nerarea României a fost exprimată cu atâta tărie, în cât credinţa
nâstră întracestea este şi va fi neclintită. Grija nostră dar nu
pâte

fi alta, decât

aceea,

dacă

Măria-Ta

o să găsesci

puterile tre-

buinci6se acolo unde pote le cauţi; acâstă grijă ne-a şi dat curajul de a Vă înfăţişa acest memoriil
In crise politice ca aceea în care ne aflăm, şefii Statelor mari,
Statelor organisate de muit timp, n'a, până la 6re-care punt, a
se îngriji decât de puterile organisate şi de resursele financiare

obicinuite. Nu este însă tot ast-fel întrun Stat mic și cu totul desorganisat

ca al nostru.

Aci

este

trebuinţă

alerga la sorginţile vii ale naţiunii,
tusiasmul

poporuluipâte

să dea

siuni. Şi acestea ar deveni
“stră politică

ar coincidă

cu

de

a improvisa tot, şi a

căci numai devotamentul şi en-

oşteni

şi bani

într'asemenea

oca-

cu atât mai necesarii, cu cât crisa n6crisa

orientală, sait cu

un răsboiii

eu-

ropean, în cari amândouă cazurile Măria Ta eşti chemat a lua parte
ca să asiguri

României

posiţiunea

ce i-ai

însemnat

în

cugetările

Măriei 'Tale.
Casurile de mai sus sunt simple, lămurite, şi, cu totă grija
n6stră, sperăm însă că, până rar ajunge acest memorii în mânile
Măriei Tale, disposiţiunile Guvernului vor veni să dea naţiunii asi-

gurarea
Este

că hotărîrea Măriei Tale este chiar dorinţa ei.
însă un

caz

mult mai periculos, acela când primejdia sar

păr6 lesne de abătut; când Puterile adversare naţionalităţii nostre
sar arătă comode, îndurătore, lesne de a se câștigă cu nisce concesiuni ce fățiș n'ar av importanţă, concesiuni raţionabile, căci ele ar fi
cerute în numele ideilor de ordine şi de conservaţiune, în numele
salutului public

al Statelor

vecine

și ca o dovadă

de

moderaţiune

şi de înţelepciune a Guvernului Măriei Tale.
Sunt puţini Gmeni, şi Guverne şi mai puţine, cari aii resistat
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Perii,

de a nu alunecă pe un asemenea pripor, şi acest pripor ar deveni
şi mai alunecos pentru noi, dacă o Putere, care astădi nu este
amenințătore pentru noi, ne-ar lăsă să sperăm un ajutor activ la

un cas de atac din afară.

Nu respingem ideile de ordine Şi de conservaţiune ; ele sunt; con-

diţiuni sine gua non ale societăţilor ; dar ne întrebăm, ce semnificare ar pute ele av6 în ţâră la noi? Căci a conservă instituţiu
nile

presente şi a menţine la putere Gmenii trecutului, n'ar fi
re sinonim de a menţine România în starea de slăbiciune a
trecutu'uă

şi a o lăsă ast-fella disereţiunea străinilor ? Tot; asemenea nu
respingem

ajutorul

generoşilor

noștri

vecini;

însă

dorim

ca puterile

naţionale să fie destul de desvoltate şi reorganisate, în cât
ajutorul străinilor să nu p6tă deveni, nici întrun cas, primejdios pentru
independenţa nostră naţională.
Să ne fie iertat acum, Măria Ta, să ne facem întrebarea, ce

Sar întîmplă dacă, ferâscă Dumnedeii, Guvernul Măriei Tale,
preocupat de greutăţile, ce trecerea de la un sistem la altul atrage
în
tot-deauna după dînsa, preocupat de idei de fusiune, de împăciuirea partidelor, şi împins de un simţemînt de nepărtinire, ar
căd€ victima ispitelor ce arătăm mai sus şi cari, sub deosebite
forme, sub deosebite măsci, înconj6ră Guvernul Mărie Tale! Amorul,

entusiasmul și devotamentul cel mai adînc ce are națiunea pentru
Măria Ta n'ar face 6re loc desafecţiunii şi descurajării? Atunci
Măria Ta, slăbit ast-fel înăuntru, fără ca să fii de cât tolerat de
Cabinetele Statelor vecine, n'ai căd6 dre prada intrigilor şi ambiţiunilor ce fierb şi cari atunci vor fierbe Şi mai tare în ţ6ră la
noi? Şi, în asemenea cas, scenele tristului trecut nu sar repetă
iarăși și acum, pentru desăvîrşita nostră peire?
Nu, Măria Ta, nu sunt două drumuri de apucat, ca să ne ducă la

ținta ce Ţi-ai propus : înarmarea țării, organisarea Ministerului din
năuntru şi al justiţiei, moralisarea, lor printr”o nouă alegere a personalului, reorganisarea totală a administraţiei finanţelor, intro-

ducerea unui noii sistem

de contribuţiune şi organisarea creditului

public, adecă înlesnirea circulaţiunii capitalurilor,— acestea sunt mă-

surile ce nu suferă întârgiere, pe când, fără dînsele, oră-ce s'o încercă,
ori-ce s'0 face, n'o să isbutâscă, căci numai ele pot întări Guvernul
şi asigură în tâte casurile independenţa naţională.
Am arătat unde, după părerea n6stră, este puterea în ŢeraRomânsscă ; am

dovedit, în urmă, că tot acolo este şi patriotismul;
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am arătat
frantate.

cari sunt

primejdiile

şi cum,

după

noi,

ar

pute

fi în-
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Adria

Ta,

cincă milione de Români

Te-aă

ridical,

prin pu-

terea sufletelor lor, prin puterea credinței lor naționule, pe Scaunele
întrunite al luă Ștefan cel Mare şi al lui Mihaii, Vitezul; câncă îni-

ione de Români ai simbolisat în Măria Ta independența naţională.
Astădi, România întregă şi-a poprit răsuflarea şi aşteptă de la
Guvernul Măriei Tale acte de acelea cari să-i însemne, în trăsuri
mari,

drumul cel noă pe care este gata

să se arunce

cu

entusius-

mul, cu devotamentul unuă popor a cărui credință națională, 1n0ştenire strămoșescă, a crescut şi sa întărit prin atâția secoli de suferințe. Prin dubirea tuturor Românilor, Măria Ta eşti unul din
suveranii
respundă,

cei maă tari; fă ca actele Guvernului Măriei Tale să cocu acestă putere, ca ast-fel generațiunile viitore să se în-

şiruiască, bine-cuvîntând numele Măriei

Tale.

20. —S1TUAȚIUNEA
(Articol publicat în „Românul“

Tratatul de

la Paris

No.

57 şi

smulse

No. 20.

58, din 14 (26) şi 16 (28) Maiit

Principatele Moldovei

1859.
Mai 14, 16.

1959)

şi Ţării-

Românesci din nenorocitul provisorat, în care se chinuiaii de un timp
atât de îndelungat, încât Românii începuseră a pierde chiar me-

moria unei vieţi mai fericite. Acest tratat nu numai că recundsce
în virtualitate anticele n6stre drepturi, ca State autonome şi suverane, dar ne deschide şi drumul legal de-a ne constitui întrun
singur

Stat subt un Principe

dintr'o

dinastie

domnitore

în Europa

occidentală; adecă a dobândi independenţa absolută. Deşi națiunea
fu unanimă în manifestarea dorinţei de a dobândi aceste două condițiuni de regenerare, însă mărturisim că n'am pus totă stăruința,
t6tă

energia

cuviinci6să,

nam

făcut, întrun

cuvînt,

nimic,

nimic

din câte se cuvenea să facem, ca să sprijinim la Conferinţele de la
Paris cererile n6stre; şi de ar fi ertată o mustrare întracâsta şi
încă o mustrare aspră, ea se cuvine mai cu osebire
cuvînt, celora-ce prin educaţiunea lor, prin bogăţiile

şi cu drept
lor, prin cre-

ditul lor pe lângă Cabinetele Puterilor vecine, se consideră ea îrun-
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tașii societăţii

Atat 14, 2, diferenţi,
de-a

n6stre;

într adevăr,

ci ati împedecat

provocă

o lucrare

ei nu

colectivă

din

ținerea votului de la 9 Octomvrie.
nuit

sinceritatea

voturilor

lor,

în

la Conferinţele

Convenţiunea
pale

ale unei

nouă

partea

Ecă

că s'au

naţiunii,

pentru

favorea

străin ; 6că pentru ce a mers până
naţional

numai

arătat

in-

chiar, aii poprit pe cei cari s'aii muncit
ce

Unirii

pentru

lumea
şi

a

sus-

a

bă-

Prințului

să-i crează complicii excesului

de la Paris.

de la 9 August

aruncă în sfi rşit bazele prinei-

organisără Și determină mijlâcele

de a procedă

la reconstituirea României.
Modul cel mai raţionabil de a păşi la acâstă reconstituire,
eră negreşit, de a elaboră mai întâiii constituţiunea țării, de a-i
da o organisare definitivă și tocmai în urmă, ca cheia bolţii edi-

ficiului politic, să fi venit numirea Șefului Statului.
Convenţiunea hotări într'alt-fel : însemnă numirea Domnitoru-

lui ca cel dintâiii act al Adunării generale.
Primim că acâstă hotărîre nu fu însinuită
ci 0 necesitate impusă de starea arbitrară în
patele ; membrii Conferinţei credură negreşit,
mai bine ajutate în lucrările lor constitutive

de o voinţă vicl6nă,
cari se afla Princică Camerile o să fie
şi legislative de un

Guvern emanat; din voinţa naţională, decât Căimăcămiile ce eraii
tristele rămășițe ale Guvernelor impuse de baionetele străine.
Dacă însă o necesitate impune un ce, ea nui pâte schimba

natura, saii a-i modifică efectele ; numirea Domnitorului înaintea
reconstituirii n6stre politice fiind o necesitate de întâmplare iar nu
un ce rațional, ea avi un efect ce apasă situaţiunea, ţării încă
până astădi. Intwadevăr, într'o ţâră ce atâta timp a fost victima

celui mai desfiînat despotism ; înt”o ţâră unde tot emană de la
stăpân, unde 6menii pierduseră încrederea în putinţa chiar a unei
stări de libertate şi de dreptate; într'o ţară unde Guvernul ce eră
chemat d'a face cea dîntâiii aplicare a Convenţiunii, începuse prin
a 0 călcă în picidre şi a jură în numele legii vechi, numirea
Domnitorului înaintea reconstituirii nostre politice, eră de o natură
de a absorbi cu totul atenţiunea națiunii şi a face să se crâdă că nu
este cestiune decât de a--ȘI da un noii stăpân. Intr'aceste condițiuni
şi subt aceste impresiunise făcură alegerile deputaţilor. Alegătorii
fură mai mult preocupaţi de simpatiile candidaţilor la deputaţie
pentru cutare saii cutare pretendent la Tron, decât de aptitudinile

lor legislative.

Situaţiune mizerabilă

din

tâte puntele

de

vedere
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şi puţin capabilă de a aţiţă pornirea şi simțimintele
naţiuni în momentul regenerării sale.
Negreşit

că unii

din pretendenţii

la domnie

necesare unei

Maiiă 14, 16.

represintaii

aceia, ce alârgă şi se compromit pentru
triumful acelui drept nu este sigur. Nu

ceea
este

Domnia

fatal, ce nimic

ce

mai

ce este drept, când
aşă, iubite cititor?

nu-l mai

puteă popri, şi cei mai mulţi căutară mijlâcele proprii de a-şi asigură o părticică în triumful lor.

Din diua deschiderii Camerii se vădu, că ea se compune mai
mult din luptători decât din legislatoră; şi fu împărţită îndată în
două tabere, care deşi în număr forte inegal, însă nimeni nu puti
tăgădui

puterea

minorităţii,

putere

ce o trăgeă

din tăria convin-

gerilor sale şi din credinţa ce aveă, că națiunea este cu dînsa.
_ Lupta fu erîncenă şi numai intervenţiunea Dumnndeului României, care aruncă numele Domnitorului Moldovei între dînşii,
cruţă Românilor calamităţi, ale cărora consecinţe nimeni nu le
puteă prevedea.
Alexandru

I6n

I, ridicându-se

pe Tronul

României,

ne

trase

din marginea prăpastiei şi trebue să devie pentru noi toți simbolul unirii nu numai a Principatelor, ci şi a Gmenilor. In dilele
dintâi, încă

aprinși

de

luptele

trecute,

nu

puturăm

dobîndi

tot

sângele rece trebuincios, ca să pătrundem noua situaţiune ce aii
făcut acestor ţări numirea lui Alexandru Cuza. Acum însă când
patru luni ne despart de acele dile furtunâse, pasiunile s'aii
putut potoli şi nu ne mai este ertat de a vede turbure; acum
când stindardul României filfie de patru luni în mâna lui Alexandru I6n ], şi l-aii salutat cu un amor şi entusiasm toţi Românii, şi Europa liberală întrâgă l-a recunoscut, am avut timpul
şi a trebuit să uităm stindardele de partizani sub cari am luptat
altă-dată ; acum că avem o patrie liberă și de-o potrivă bine-făcătore a iubi şi a apără, simpatiile n6stre pentru cutare saii cu-

tare pretendent, trebue să dispară, cum ai dispărut ei înşişi de
pe orizontul politic, unde nu eraii decât nisce brandonuri de zizanie

pentru

noi ; acum,

că am avut,

vreme

să

ne convingem,

că

faptul de la 24 Ianuarie este irevocabil, că este tare ca Destinul şi
nu se pote desfiinţă decât cu sfişierea patriei, noi toţi deputaţii, de
Brătianu.

20.

1853

mult viitorul şi alţii cu totul trecutul; însă aceşti din urmă mai
domniseră şi aveaii Guvernul de atunci pentru dînşiă, două avantagii ce făceaii pe mulţi să-i cr6qă mai posibili; şi sunt puţini

dar celor vechi, pării ca un
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ori-ce

partid,

adecă

ciale, să uităm

ori-care

sunt

principiile

nsstre

politice și so-

în ce tabără am combătut ca partizani şi să nu ne

aducem aminte decât de misiunea ce ne mai rămâne, misiune sublimă, misiune de legislatori, pe care de vom împlini-o cu consci-

ință, vom

merită încă dela patrie.
II.

Am dis în articolul mei precedent, că neîncuviinţarea, în Conferințele de la Paris, a unirii Principatelor subt un Domnitor
străin

a fost un

eşec

naţional;

şi totuşă

întwacel

articol

am

sus-

ținut că domnia lui Alexandru I6n 1este tare ca Destinul, căci ea,
a devenit o necesitate naţională ; saii într'alte cuvinte, că cererea
nostră de-acum un an, cetrebuiă sto susţinem chiar cu sacrificiul
vieţii ndstre, astădi mi sar păr6 o cerere facţiosă.
Aceste două idei, una în faţa celei-lalte, o să pară unora un

paradox, o contradicţiu;ne
mă simţ dar dator a mă explică,
Oră-ce lucru la vremea sa, dice înţelepciunea poporelor. Nu că
voesc a dice printr'acâsta, că unirea subt un Principe dinti”o dinastie
apusană, n'ar mai fi lucru priincios pentru noi, căci ea atunci
ca
şi acum, ne-ar da între Statele europene locul ce ni se cuvine
prin însemnătatea numărului nostru, prin valdrea n6stră morală
şi prin posiţiunea nâstră geografică; şi acest loc l-am dobândi
fără

sacrificii mari. Cestiunea dar, repet, nu este dacă ceea ce
pentru noi atunci, mai este şi estimp; ci dacă, am put

eră bun
dobândi

estimp ceea ce puteam dobândi. atunci.
Acum un an cestiunea nâstră eră atîrnată, nehotăriîtă.
Un tri-

bunal, compus

de cele mai mari

Puteri europene,

se strânsese la

Paris spre a cercetă dosarul cauzei nostre şi a se pronunţă
; ele
erai angajate printr'un tratat, ca, hotărîrea lor să fie obligato
rie
pentru toți; acea hotărîre s'a consacrat prin convenţiunea de la
Pa-

ris şi a trecut în stare
cipate.
Negreşit

că nu

sunt

de

ei

fapt din
acela

diua promulgării ei în Prin-

care

|
voii

susține,

că

voinţa

a

șepte diplomaţi, fie sigilată de cei mai puternică Împărați, are
mai
multă valdre decât voinţa unei naţiuni şi că Convenţiunea
de Ia,
19 August este irevocabilă pentru eternitate. Intreb
numai, la cine
ar apelă astădi campionii cei prospeţi ai Unirii subtun
Domnitor

străin? Incins-aă

re

sabia, ca să-mi răspundă

cu mâna

pe dînsa:
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la Dummnedei, şi la dreptul nostru ? 'Trei din Suveranii cari acum
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un an, îşi treceaii condeiul unul altuia, ca să subscrie Convenţiunea Mai 859
14, 16.

de la Paris, în ora în care ne aflăm își măsdră

săbiile

pe

câm-

piile Italiei; Prusia şi Englitera, cu mâna pe mânerul săbiei şi-a,
poprit suflarea așteptând momentul suprem, ca să o tragă şi dîn-

sele; cine mai rămâne
Turcia ? Şi cu

sunt, ar put
vernator?

6re să ne deă

Dacă

țului străin,

dar ca s'audă glasul nostru decât Rusia şi

t6tă buna-voinţă

ce

le-am

presupune,

isolate

cum

alt ce-vă decât un Paşă saii un

Gu-

însă acâsta este dorinţa noilor campioni ai Prince nu ne-o spun curat, ca să nu mai fie confusiune

de

şi neînțelegere ?
Ca să nu se pară însă acuzaţiunea mea uşure, să examinăm
singurul cas ce mai rămâne; să presupunem că noii campioni ai
Prințului străin, în ardorea d-lor de neofiţi, ai trecut cu imaginațiunea hotarele posibilului şi şi-aii închipuit, că la glasul nostru Puterile beligerante o să bage săbiile în tâcă, că Europa întrâgă o să
uite pentru un pătrar de oră interesele ceie mari, interesele de viţă

şi de morte pentru unele Puteri, că cele şâpte Puteri o să se adune
iarăşi într'o Conferinţă și că, de astă dată o să fie destul de binevoioşi unii în privinţa altora, ca să se acorde asupra numirii Prințului
şi că aceşti noi campioni ai Prințului străin sar întârce în România

cu el în brațe. Să primim, dic, că, contra posibilului, tâte acestea
S'aii făcut; cum însă numirea Prințului străin n'ar put deslegă
tote cestiunile, ce astădi despart Europa, ostilitățile ar reîncepe

negreşit. Intreb dar, cu cât am fi mai înaintați atunci, decât ce
suntem astădi? Intradevăr, răsboiul ce ameninţă de a se întinde
până

la noi, ne-ar

Ne rămâne

ameninţă

acum

şi atuncă.

să mai cercetăm, dacă am put să ne armăm

mai lesne cu Prinţul străin, ce ni l-ar scâte boerii din cutiuţă, decât
cu Domnitorul nostru român. Dic, de a ne înarmă, căci de voiţi,
onorabilă boeri, Prinţul străin este negreşit, ca să daţi României o

mai mare însemnătate în Europa; şi de voiţi cu sinceritate lucrul
este de neapărat a voi şi mijlocele.
Când

ceream,

în Divanul

Ad-hoc,un

Prinţ

străin

nu

eră

po-

menslă de răsboiii şi speram, că o să avem timp de a-l familiarisă
puţin cu țâra şi de a o organisă până la isbucnirea unui răsboiii ;
astădi

însă,

când

a

început,

când

timpul

este

suprimat,

întreb

dacă un om cu totul străin ţărilor nâstre, naţionalităţii nâstre, o
să pâtă găsi mai cu agerime elementele de putere ale României
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şi o să le potă

organisă

cu mai

multă

iuțâlă

decât

Domnitornl

Mai 24, 6, Nostru? Căcă, încă odată, timpul este suprimat şi trebue ca tot să
se improviseze ca printr'o minune,
decât entusiasmul naţional.
Dar cine-vă pote crede, d-lor,
și mărirea ei? N'aţi declarat-o de
cum diceţi d-vostră, că nu credeţi

şi acestă minune nu o pote face
că voiţi înarmarea țării, tăria
o mie de ori, că nu o voiţi, sait
că se pâte? Cine vă pote crede

că voiţi organisarea ţării după principiile din Convenţiune. care reguleză astădi totă societatea europeană? Şi fără dînsele, nu sciți
d-vostră că nu este un singur Prinţişor, dintr”o dinastie domnitâre
în Occident, carele ar primi să domnâscă? O sciți, domnilor, şi o
sciți prea bine, şi de aceea suntem în drept a dice, că tot ce voiţi

astădi este de-a vă servi de cuvîntul de Prinţ străin, ca de-o armă de
răsboiii, că speraţi că cu săbiile, cu cari v'aii încins Ținţarul, o să
puteţi sfişiă Convenţiunea, singura pavăză ce
că speraţă, că doborând ce este astădi, o să
sunt angajate de-a respectă teritoriul român
să puteţi iară a vă ciopli un Voivodaş, după

ne mai pâte adăposti ;
deslegaţi Puterile ce
şi cu sabia străinului
chipul şi asemănarea

regulamentului d-vâstră. Aţi gârbovit de bătrâneţe şi prudenţa, încă
vă este necunoscută. Nu vedeţi că tote speranţele d-vâstră sunt,
nisce vise de copii, în care de veţi persistă, vă duce în prăpastie?
Dacă însă printr'o minune Dumnedeiască, ca apostolul Pavel
pe drumul de la Damasc, v'aţi convertit, vi sati deschis ochii la
lumină şi voiţă și d-vâstră, fii şi doctori ai trecutului, mărirea,
tăria. fericirea şi gloria poporului român, părăsiți tote acele zădarnice vise, părăsiţi locurile întunecate, nu mai răspândiţi neîncrederea și discreditul asupra ordinei politice, ce domnesce astădi
în ţâră; cereţi şi lucraţi la aplicarea Convenţiunii ; cereţi şi ajutaţi
la înarmarea ţării; ocoliţi Tronul lui Alexandru I$n I, nu ca să-l]

săpaţi, ci ca să-l sprijiniți; nu ca să-l amăgiţi, ci să-l luminaţă ; nu
ca să faceţi dintrînsul instrumentul unei clase pentru apăsarea
celor-lalte clase, ci ca să daţi inimă, curagiii,
devie eroul, mântuitorul poporului român.

de

i-ar

lipsi,

ca să

Acâsta este calea şi singura cale, ce pâte conduce națiunea română la unitatea ei şi a-i da rangul ce i se cuvine, ce-i este destinat în societatea europeană, și de astă-dată prin singurul nostru
merit.
vă

În sfîrşit, convertiți sait nu, intraţi pe drumul cel drept, căci
predic, că în curând veţi rămân6 pustii în somptudsele vâstre
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palate, părăsiți şi urîţi chiar de cei pe cari îi mai
căci societatea

română

este

amăgiţi

încă;

No. 2.

astădi de-o potrivă setosă de naţiona- Mai

4, 16.

litate, de libertate, de dreptate şi de stabilitate, şi când ea se va
încredinţă, că prin pretenţiunile vâstre, prin nesaţiul vostru de-a
domni, compromiteţă şi puneţi în pericol chiar liniştea publică, aă

căreia

apărători vă diceţi

singur

glas în totă România,

că

sunteţi,

atuncă

n'o

să fie decit un

ca să vă blesteme

şi să vă însemne

blestemelor generaţiunilor viitore.

21. — APEL LA CONSCIINȚA NAŢIONALĂ.

No. 21.

(Articol publicat în „Românul“ No. 66 şi 67, din 4 (16), 6 (18), Iunie 1859).

Aud în juru-mi repetându-se cu grijă că entusiasmul de la 24
lanuarie sa potolit, că cei înfocaţi s'ait dat în lături, că poporui
român desilusionat, descurajat, s'a culcat iarăşi în patul de dureri

şi de umilinţe, ce i-aii aşternut, r&ii-voitorii naţionalităţii sale.
Vai

de poporul

acela

al cărui

viitor

atirnă

de

un

entusiasm

momentan, saii de la devotamentul şi curagiul unor îndividi! Entusiasmul şi devotamentul sunt două virtuți frumâse, sublime, ele
însă nu sunt decât nişte efecte ale unui simţiment, sait ale unei
idei. Pe cât dar obiectul este iubit, admirat, pe cât ideia esistă
şi este simțită cu tărie, entusiasmul şi devotamentul, deşi în stare
de amorţire, sunt la ordinea, dilei.
Să vedem dar acum, care eră cauza entusiasmului de la 24
lanuarie?

Eram

re

în poziţia

poporelor

barbare,

cari trăesc în-

tun singur om? Ne venise profetul aşteptat, eroul cunoscut şi
iubit şi el, necorespundând cu idealul nostru, am perdut acum,
împreună cu entusiasmul şi raţinnea sa de a fi? Nu, națiunea română
eră domnită la 24 Ianuarie de o idee, şi de o idee mare: emanciparea şi regenerarea sa națională. 'Tare întwacâstă idee, ea se
luptă cu bărbăţie contra rămășițelor unui trecut, ce-i sdrobise puterea naţională şi o umilise în străbuna sa demnitate. Întmacâstă
luptă

ea se

când, cu

aprinse,

singura sa

şi

entusiasmul

suflare,

învinse

fu

în

acel

culmea

sa în minutul

trecut ce

o amenința

acum în viitor, şi putu, pe aripile patriotiosmului săii, ridică pe
Tronul României pe acela ce voi ea, pe acela ce-l credu demn de-a

prezidă la reconstituirea libertăţilor publice şi naţionale.
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Consciinţa dar a naţionalităţi şi a demnităţii sale, instinctul
anie 4,6. de conservare şi de libertate deteră poporului Român puterea şi
energia de-a luptă şi a triumfă; triumful îi dete entusiasmul; în
t'alte cuvinte causa entusiasmului de la 24 Ianuarie eraii chiar

virtuțile poporului. Perdut-am
a drepturilor

n6stre,

a

re

demnităţii

consciinţa naţionalităţii nostre,
nâstre?

Perdut-am

instinctul,

trebuinţa libertăţilor publice ca împreună cu aceste virtuți să se
fi sleit şi sorgintea entusiasmului și a devotamentului naţional ?
Instinetul meii de Român, care nu m'a înşelat nică odată, dice nu.
Consciinţa, însă, ea însăşi trebue din timp în timp deşteptată,
luminată ca să p6tă dobândi totă tăria, totă energia cerută pentru a împinge un popor de a-şi face datoria sa cu bărbăţie.
M& voiti sili dar, cât va stă în putinţa slabelor mele mijloce,

a deșteptă şi a lumină consciinţa nstră națională, aducând aminte
drepturile poporului român şi arătând condiţiunile în cari ne aflăm
astădi.
;
La sfirşitul secolului al XIV-iea, când puterea otomană
|tinse până la Dunăre, aceste dou& Principate eraii două

se înState

puternice, neatârnate, ce jucaii, de un timp îndelungat, un rol însemnat în Europa orientală; legiunile lor respinseseră cu bărbăţie

năvălirile puternicilor lor vecini Şi "ŞI încercaseră bravura până
sub zidurile marei Novogorodii (1), ale Marienburgului şi ale Adri-

anopolului. După o luptă crâncenă între Otomani şi străbunii
noștri, amândouă părţile găsiră car fi mai de interesul lor reciproc de-a trăi în pace şi în bună înţelegere, decât a se sfâşiă între dînșii fără speranţă de un. resultat hotărît nică pentru unii,
nici pentru alţii. (Cuvintele lui Soliman.)
Disposiţiunile ce luară între dînşii Sultanii şi Domnii români,
ca să asigure bunele relaţiuni şi să aşeze nisce legăminte strînse
între

Imperiul

otoman

şi

Principatele

române

sunt

aşternute

în

patru acte cu datele 1393, 1460, 1523 şi 1529. Cel dintâiii subt
iscălitura Sultanului Baiazid 1, cel d'al doilea a lui Mohamet II,

cel de-al treilea a luă Selim 1 și cel de-al patrulea al lui Soliman IAceste acte

sunt

singurile ce, din puntul

de vedere

al dreptu-

lui naţional român şi după Convenţiune, chiar din punctul de vedere al dreptului public european, legitimâză supremaţia Porții
asupra

Principatelor

Moldovei

(1) Caramzin, Istoria Rusiei.

şi a Ţării-Românesci.

Este

dar

de
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neapărată trebuinţă ca ele să fie cercetate cu scumpătate atât în
spiritul cât şi în formă lor; căci ast-fel numai putem hotări care
este posiţiunea n6stră legală, atât în privinţa Imperiului otoman
cât și într'a Europii întregi.

Tratatele n6stre cu Porta par, la cea dintâi vedere, a fi
nisce charte, hris6ve octroiate (slobodite) de un stăpân supușilor
săi; însă acâstă aparenţă piere când ne aducem aminte că în acei
timpi Sultanii, cari voia să facă pe supuşii lor să crâdă că sunt
stăpânii lumii, nu trataii pe un picior de egalitate— cel puţin în
formă—nică chiar pe Împărații Germaniei. Ast-fel, printr”o ficţiune
care nu avea nici o valre, de câte ori Sultanii acordaii prin acte
privilegii sai alte avantagii Suveranilor străini, ele erati şi ai
rămas până astădi, sub formă și denumire de capitulaţiuni, privite
de Turci ca nisce munificenţe ale Sultanilor către închipuiţii lor

supuşi. Nu este dar de mirare, dacă şi tratatele nâstre cu Porta
ai forma şi numele de capitulaţiuni. Forma însă şi numele nu pot
aduce — după aceea ce diserăm —- nică o smintâlă drepturilor n6stre

de autonomie şi independenţă naţională.
Aceste puţine cuvinte fiind de ajuns pentru un subiect aşă de

simplu, ne vom încercă acum a analisă aceste patru capitulaţiuni,
pe cari punându-le una în faţa, alteia, sperăm să ajungem a pătrunde
valdrea reală a fie-cărui articol în parte, precum şi spiritul lor
general.

Dea Domnul, ca lumina ce va isvori: din acestă cercetare, să

pătrundă şi să aducă pe calea cea bună şi pe--aceia a căror consciinţă naţională este turburată, pe aceia cari, fripți de setea
de
a-şi mulţumi ambiţiunea lor, se due până a speră în dreptul
ce

Porta ar av6 de a nu recunosce alegerea Domnului

a put6

provocă

o nouă

nostru și de

alegere.

„Articolul 1 din capitulaţiunea lui: Baiazid 1 constată, că era
Românescă, care dice că este supusă Porții cu sabia, se guvernă
după legile sale, face răsbdiă și pace; într'alte cuvinte, că Sultanul
recunosce 'Ţării-Românesci o deplină suveranitate, atât înăuntru cât

și afară, şi de aci, cuvîntul de supunere este o simplă formă fără
nică o val6re. Şi cum puteă fi într'alt-fel? Vitâzul Mircea care îmbătrânise în biruinţe, ar fi primit el 6re să moră în mişelie?
Prin articolul al doilea, Sultanul Baiazid recun6sce, nu numai
că Ţera-Românscă este un Stat deosebit de Împărăţia otomană,
dar încă se angaj6ză să-l respecte ca pe un templu al chreştinismului,

N
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unde chiar supușii săi cari s'ar lepădă de legea Profetului, să pâtă
găsi un asil inviolabil.
Articolul al treilea, care dă drept Românilor a nu plăti haracă
saii vro altă contribuţiune când merg în vre-o parte de loc supus
Sultanului, constată, că ei nu numai nu sint supuşi turcesc, dar
că li se

dă

mari

privilegii

în Imperiul

otoman,

când

interesele

lor îi chiamă acolo.
Articulul al patrulea constată, că Domnitorii în 'Ţâra-Român6scă sunt numiţi de naţiune. Ac6stă constatare este ca un angajament, că Sultanii nu se vor amestecă în numirea Prinţilor ţării
precum de mai multe ori se încercaseră de a o face unii din potentaţii vecini.
În fine, articolul al cincilea stipulsză, că Domnitorii Ţării-Românesci, pentru mila ce şi-a făcut Sultanul cu dînşii de a-i înscrie
între supușii săi, vor plăti tesaurului împărătesc trei mii de lei roşii.
Aci cuvîntul de supus n'ar av mai multă valâre decât are

acel de supus în articolul întâi şi ce a avut şi are încă acest
cuvînt în limbagiul oriental al cancelariilor Curţilur asiatice. Insă
pote că în părerea multora, suma ce Românii se îndatorâză a da,
Porții pe tot anul, dă o semnificare reală acestui cuvînt de supus.
Aşă ar fi dacă în acâstă capitaluţiune nu s'ar stipulă pentru Ro-

mâni o mulțime de folose, fără ca Otomanii să fi primit în schimb
decât o sumă de bani şi plăcerea de a-i înscrie între tributarii
lor, tot în condiţiunile în cari eraii și pote mai sunt încă înscrişi
Suveranii Rusiei între tributarii Imperiului
Capitulaţiunea Sultanului Mohamet nu

chinezesc.
face decât

a desvoltă pe a lui Baiazet şi depune
deterăm capitulaţiunii de la 1393.

favârea

în

a

explică,

înţelesului ce

In articolul I-ii Sultanul Mohamet dice că: se învoesce și se
chezdşuesce pentru dânsul şi urmaşi săi de a protege Tera- Româmânescă şi a o apără în contra ori-cul, cu singura condiţiune, ca,
Românii să-i recunâscă un drept de supremație şi să-i plătâscă
dece

mii de galbeni

pe

an. Aci, precum

de ţară supusă cu neînvinsa putere a
mai

slab, ce se pune

în schimb un titlu
alienă (a înstrăină)
din năuntru, cât şi
Tote articolele

sub

se vede, nu mai este vorba

Sultanului,

ci

de

un Stat

protecţiunea altui Stat mai tare, dându-i

numai onorific şi dece mii de galbeni, fără a
cu acâsta cât de puţin suveranitatea sa, atât
cea din afară.
ce urmeză pe cel dîntâiii sunt o dovadă, că
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ac6stă explicaţiune a n6stră nu este silită; întradevăr, ele nu conţin
decât, drepturile n6stre, fără ca nică unul să pomensscă atribuţiunile, drepturile Sultanului ca superior al nostru; chiar stipulațiunea de a recunsce pe Domnitorul ce-şi va da națiunea, nu este

un drept, ci o îndatorire, un angajament; într'alt fel Sultanul şi-ar
fi reservat facultatea de a refusă pe alesul Românilor, saii de a-l
alege dintr'o listă ce i sar înfăţişă de dînşii, sait cel puţin de a-l
supune la un omagii, la un jurământ de fidelitate, cum este obi-

ceiul de a face toţi vasalii Suzeranilor lor.
Articolul 4 din

capitulaţiunea

lui Mohamet

se explică prin ar-

ticolul 4 din aceea a lui Baiazid, care constată numai că națiunea
are dreptul de a-şi numi Domnitorul, fără să pomensâscă de vre o
investitură, adecă recunbscere. Aşă dar când Mohamet Il vine a
adăogă că-l va recunbsce, nu face alt decât a se angajă că nu va
împedecă acest exerciţii al suveranităţii naţionale. O supremație
dar ce nu-şi reservă nică un cas dea
se exercită, este cu totul onorifică şi nu însemnsză decât o alianţă strânsă între două puteri.
dintre care una ca superidră îşi reservă tote onorurile, lăsând

celei mai mici tâte foldsele.
Ceea-ce caracteris6ză mai bine posiţiunea ce ne fac capitulaţiunile n6stre cu Porta, este art. 10 din a lui Mohamet
prinde că nici odată nu va există vre-o moschee pe

II, care cutărîmul ro-

mânesc. Este sciut că Împărăţia otomană eră o Putere al cărei
suflet eră religiunea, că t6te răsboiele şi cuprinderile se făcea în
numele Profetului, şi că cel d'întâiii semn de autoritate al Sultanului
într'o

ţâră, unde

dobândiă

înrîurire,

eră

g6amia.

În

Constantino-

pole chiar, adecă în capitala Bisericii ortodoxe, în timpul când domniaii încă Împărații bizantini, Sultaniă își dobândiseră dreptul de
a ave temple mohametane; ar fi dar neînțeles cum piosul eroii
al Turcilor, biruitorul Constantinopolei, Mohamet II şi urmașii
lui se legară de-a lipsi pe Profet de onorurile religi6se într'o ţâră

supusă chiar cu sabia Profetului, cum pare că ar pretinde unii. Mai
putem adăogă încă că în capitulaţiunea lui Selim de la 1511 se acordă
Românilor din Moldova, permisiunea de a av6 în Constantinopole,
ce acum eră capitala Musulmanismului, nu numai un palat pentru
trimisul Prințului român, dar chiar o biserică, pe când din contra
Sultanul se l6gă a nu aveă gâmie, nică chiar casă în Moldova, pre-

cum

predecesorii lui se legaseră să nu aibă în Ţâra-Românâscă.
Bine-cuvîntată fle-vă cenuşa, eroică străbuni al noştri, cari prin
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i 2 virtuțile v6stre, prin sacrificiul sângelui vostru, aţi
putut ridică
Ianie s, 6. £luria patriei atât de sus încât secolii nai putut-o
întunecă şi
astădi resfrângendu-se asupra nostră, ne arată înaintea Europii
ca
demni de solicitudinea ei!

Il
Credem că cele expuse în articolul precedent ai fost destule
ca să dovedescă că, ori cât de strânse ar fi legăturile ce aşeză
capitulaţiunile n6stre între Imperiul turcesc şi Principatele
ro-

mâne, ele însă nu ştirbesc întru nimic suveranitatea nostră,
atât din năuntru cât şi din afară. De am mai enumăra astădi tâte

cele-lalte

drepturi ce aceste capitulaţiuni ale 'Țării-Românesci stipu-

l6ză în favorul suveranităţii nostre, n'am face

decât a ne repetă.

Nu putem însă trece cu totul cu tăcerea capitulaţiunile Moldovei,
căci ele mărturisesc din noă întrun timp mai ulterior şi întrun
fel mai categoric, că n'am exagerat, cât de puţin drepturile n6stre.

Ast-fel art. 1 din capitulaţiunea Moldovei de la 1513 declară că
acâstă ţ6ră e liberă iar nu cuprinsă, și art. 9 din capitulaţiunea de
la 1826 că Moldova îşi păstrâză nu numai în faptă neatîrnarea
sa, dar chiar şi titlul de ţâră neatîrnată. Apoi tâte cronicele Mol:
dovei spun că Ștefan-cel-Mare, pe patul morţii, angajă pe boeri
Şi pe fiul săi a nu trata cu Porta decât de se va acordă Moldo-

vei tot aceleaşi condițiuni ce acordase Țării-Românesci ; de unde se
înțelege, că un secol după ce Mircea-cel-Bătrîn trată cu Porta,
Ţera Românsscă se află în faptă faţă
diţiunile ce Ştefan-cel-Mare le primiă

de Imperiul turcesc, în conca să asigure independența

patriei sale şi cari sunt acelea ce sunt enumărate
explicit în tratatele

întrun

fel mai

Moldaviei.

In tot cursul acestor capitulațiuni se mai vede încă că teritoriul
acestor Principate este cu totul osebit de al Imperiului
că el este proprietatea poporului român întrun fel mai

turcesc,
exclusiv

decât ce eră proprietatea la Romani; ast-fel 'Turcilor le este poprit prin art. 10, din capitulaţiunea de la 1529, a intră în Moldova
chiar spre a duce o misivă Domnitorilor Români din partea Porții.
Tot atât de exagerată, împinsă chiar până la extrem, este neu-

tralitatea teritoriului. Într'adevăr art. 7 din capitulaţiunea mai sus
pomenită, popresce Musulmanilor de a intră în 16ră chiar pentru comerţ, fără o autorizaţiune a Domnitorului țării, pe când Românilor
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nu numai nu li se pune nici o piedică d'a merge în Turcia
dar încă
li se acordă scutiri şi privilegii, — ceea-ce m'a făcut să
dic, în articolul meii precedent, că Sultanul şi a păstrat onorurile,
lăsând

Românilor

fol6sele.

Art. 11 din

capitulațiunea lui Soliman dice

că: alegerea Domni-

torului ce se va face de ţtră, va fi recunoscută de Portă, fără
de
a se pule amestecă, în aceste alegeri, a mimi pe Domnilor, a ridică,
cea mai mică anevoință sai: a aduce cea mai mică stavilă în

Dricina acesta, adecă a alegerii. Strălucitul Soliman vine dar însuşi şi ne spune, că cuvîntul de a recunosce alegerea Dommnitorilor
români, nu însemnâză alt decât a nu pune nici o pedică acelei
numiri.
Art. 3 din capitulaţiunea lui Selim şi art. 12 din a lui Soliman
spun curat, că supremaţia Porții se resumă într'o protecţiune ce
Porta ne promite pentru apărarea independenţei naţionale şi întregimii teritoriului român.

In sfîrşit, întregul capitulaţiunilor dovedesce că străbunii noştri

încheiară aceste tratate
împotriva amenințărilor

spre a garantă suveranitatea Românilor
atât ale Inaltei Porţi, cât și a celor-lalță

vecini, iar Sultanii ca să împuţineze

inimiciă Islamismului,

Acum că explicarăm natura capitulaţiunilor n6stre şi arătarăm
care este dreptul public ce ele ne fac în Europa, ne mai rămâne
a aduce aminte peripeţiile prin cari trecură Principatele române
de la încheerea acestor capitulaţiuni şi până astădi, când ele sait

pus iarăși în vig6re.
Când Sultaniă îşi puseră turaua pe aceste patru capitulaţiuni
şi se chezăşuiră pentru dînşii şi urmaşii lor, că vor respectă suveranitatea

o

făcură

ajunseră

domni

nostră

cu

cea

a preface

şi vor

mai

apără

bună

Ungaria,

din Viena asupra

ţările

credinţă;

acestea,

când

suntem

însă

în Paşalic şi se credură

Germaniei

întregi,

siguri

mai

în

că

urmă

în ajunul de-a,

Sultanii

nu mai pu-

tură vedeă, fără un fel de ciudă, rămânînd în urmă-le, aceste două
Principate, ca două Puteri chreştine ce înfruntail nesaţiul cuceri-

torilor
nilor

lumei, De aci o mulţime

de încercări

spre a cuprinde aceste ţări, în contra

din partea

Otoma-

angajamentelor

solemne

ce ei luaseră şi din partea Românilor o stăruință firâscă de-a căută
ori-ce mijloc spre a se pune la adăpost de-o ast-fel de primejdie.
Cele mai multe tratate ce Domnii Români încheiară cu Ungurii,
cu Polonii, cu Ruşii şi chiar cu Împărații Germani, într'aceşti trei

No. 21.
1859

Iunie

4, 6.

204
No. 21.
1859

Iunie

4, 6.

împotriva

secoli de luptă, nu avură alt scop decât de-a se întări
amenințărilor Porţei.
Dar

bravura

dacă

Principatelor

legiunelor

le apără contra ia-

taganului turcesc, trebue să mărturisim, că tot noi deschiserăm
drumul Porții de-a dobândi o înriurire aşă de mare în trebile
nâstre din năuntru şi până chiar a ne călcă hotarele. Alegerea Domnitorilor eră un vierme ce rodeă neîncetat inima ambiţioşilor; şi
acei cari nu puteaii să ridice cap în ţeră, alergaii ca şi astădi la
Curțile

Potentaţilor

veranitatea

vecini

naţională.

Suverani, Pârta

şi cu ajutorul

Când

otomană

lor

usurpaii

adesea

su-

dar Sultanii eclipsară pe toţi cek-lalți

deveni

asilul şi sprijinitorul tuturor pre-

tendenţilor ce perdeaii speranţa în iubirea şi stima compatrioţilor
lor. Pretendenţii aceştia serviră de la un timp încoce de călăuză
ordiilor turcescă ce năvăliaii în ţările n6stre. Se vădură chiar
Domnitori, cară lipsiţi de prestigiul dreptului divin ce aveait Suveranii în Europa feudală şi lipsiţi de eroism şi de virtuţi personale, ca să insufle entusiasm şi iubire Românilor, se credură siliţi în mișelia

lor să caute autoritatea şi puterea ce le lipsiă, lângă

zeul armelor, Sultanul Musulmanilor,

carele

devenise

groza

Eu-

ropei întregi. Mai târdiii veni rândul boierilor, cari alergară la Portă

aci ca să-i câră sprijin contra Domnitorilor, aci o sancţiune a spăimântătorelor privilegii ce-şi însuşiră asupra
căruia nu puteaii găsi o garanţie decât afară.

poporului,

contra

Acestea sunt causele ce deschiseră flancurile României şi o
lăsară slabă înaintea Sultanilor. Pârta se servi de mişeliile nostre
şi ne călcă în picidre drepturile cele mai sfinte, ea aduse într'o
stare de exasperare atât de mare pe părinţii noştri, în cât se aruncară în braţele Rusiei, care deveni ast-fel cu mult mai primejdi6să

pentru naționalitatea nâstră decât tote amenințările din trecut.
Insă, dacă Inalta Pârtă isbuti a dobândi o înrîurire în trebile
acestor ţări, a exercită o autoritate, precum a dobândit mai în urmă
şi Rusia, dacă isbuti a ştirbi o suveranitate, ce o pusesem sub paza
bunei sale credinţe, a ne ciunti un teritorii, ce se legase ea însuşi
înaintea lumii şi a lui Dumnedeii, a ni-l apără în contra ori-cui,
n'a putut cu acâsta, atât Turcia cât și Rusia, a-și creă un drept
asupră-ne şi a ne sminti ast-fel independenţa ce ne o asigură capitulaţiunile n6stre ; căci tot ce aii făcut contra stipulărilor acestor

capitulaţiuni,

nu

sunt

dreptul

cât

şi în dreptul

civil,

decât nisce

călcări

ginţilor,

nu

timporale,
constitue

ce
un

atât
drept.

în
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Sub acest punt de vedere a fost consideretă şi judecată causa
cesn6stră în Congresul de Ia Paris şi în Confzrinţele ce regulară
Convenşi
Martie
31
la
de
tiunea română. De aceea şi tratatul
ţiunea de la 19 August vin de pun capăt tuturor călcărilor ce făcuseră drepturilor nostre atât Turcia cât şi Rusia. Amândouă aceste
acte

reînoesc

cele

patru capitulaţiuni ce analizarăm

şi le

daii

au-

toritatea tratatelor şi convențiilor ce reguleză astădi Europa.
Că Convenţiunea nu ne crează un drept ci ne recunbsce dreptul
nostru din capitulaţuni, este o axiomă ce trebue să fie întipărită în

mintea ori-cărui Român. Capitulaţiunile puse în vigâre, iacă ce privesce dreptul nostru public european din Convenţiune; tâte cele-lalte

disposiţiuni din Convenţiune sunt nisce măsuri ce Puterile contractante aii credut de trebuinţă a lua în folosul siguranţii şi echilibrului Europei;

ele

ne privesc şi ne angajeză pe

cât cere interesul

nostru naţional. Nu voesce prin aceste cuvinte să qic că sunt astădi
maă puţin convenţional decât ce eram eri, nu; Convenţiunea este sin-

gura n6stră pavăză ; a ne lipsi de dânsa, a o călcă, a 0 nesocoti
ar fi o twădare către patrie. Ceea ce voesce, şi o voesc din t6tă
energia sufletului meii, este să nu uităm un minut măcar, că avem
un drept naţional al nostru propriă, lăsat de moștenire de la stră-

bunii noştri eroi ; şi că dacă Convenţiunea merită respectul şi iubirea
n6stră, este mai mult căcă ea face omagiii acelui drept strămoșesc.
lacă-ne dar din noii în deplina posesie a unor drepturi ce ai

fost dobîndite şi întărite prin virtutea ascuţişului paloşului vechilor
moșneni ai acestor ţări. Reintegrarea într'aceste drepturi o suntem
datori sîngelui fraţilor noştri din Occident, ce-l vărsară cu atâta
generositate, pe un câmp de bătae, depărtat de sute de leghe de

patria lor.
Ce ne mai rămâne acum ca să luăm locul ce ni se cuvine
în societatea poporelor libere? Să intrăm prin propriile nostre
opinteli, prin străduinţa n6stră, prin aplicarea n6stră de tot minutul la interesele patriei, în sfirşit, prin sudorea frunţilor n6-

stre în posesia virtuţilor . din timpii eroică ai lui Mircea, Vladii,
Ştefan, Mihaiii şi Buzescii. La lucru dar, fraţilor, şi Dumnedeul
României va suflă necurmat asupra n6stră entusiasmul și curagiul
ce unii în slăbiciunea lor, aii bănuit că s'ar fi stins în inimile n6-

stre după 24 lanuarie (1)...
(1) Asticolul nu

a fost terminat

..

.

(Nota edit.).
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Libertatea este unul din atributele cele mai caract
eristice ale

popbrelor

indigene

ale Europei,

cari tote fac parte

din aceeaşi fa-

milie. Chiar în timpul barbarilor, pe când civilisaţiun
ea nu le desvoltase încă inteligenţa ca să deă nascere liberlciții raţion
ale, ele
eraii conduse prin instinct pe drumul libertăţii şi instit
uţiunile lor

eraii inspirate de spiritul ei. Întradevăr, ori cât
de departe ne
vom sui în vi6ţa poporelor Europei, adecă în epocel
e cele mai depărtate, vom găsi secolii eroică al Greciei, ai Galilor
şi ai Germa-

nilor, şi cine dice eroic dice liber. Pe urmă istoria politic
ă vine
și ne arată cum, ori-ce pas aii făcut ele în civilisaţiune,
a fost un

pas spre o libertate mai întinsă Și mai raţională.
Ast-fel vedem
pe Greci, atât în vechime cât şi în timpii noştrii
luptându-se ne-

contenit a-şi asigură și a-şi întinde libertăţile din năuntru
şi a apără

independenţa

vedem

lor,

contra

lovirilor

despoţilor

asiatici.

Asemenea

pe Gali, pe Germani şi pe tâte poporele Europei luptându-se

înpotriva

Romei

Cu Roma

până

însă cădi

în întunericul

barbariei,

o doborâră.

civilisaţiunea antică, şi Europa
putu

deveni

din

noii

reafundată

tâtrul

încercărilor

despotismului, singurul spirit ce capii barbari putură moşteni de-a

dreptul

de la Imperiul

roman.

Dar

popbrele

Europei

nu

erai

din

stofa din care se fac sclavii. Nici odată nu s'a vădut Europ
a cădând în acele somnuri adâncă, saii mai bine în leşinurile acelea,
morale ce se văd în Asia, şi cară dăinuesc, nu cu secolii, ci cu miile
de ani. lacă de ce de la căderea Romei până la 1648 Europa nu
înfățişă alt aspect, decât acela al unui câmp de răsboiii, unde unii
se luptaii ca să subjuge Şi cei-lalţi ca să se apere, sati ca să scuture jugul dejă impus. Ardorea lor de-a se luptă pentru libert
ate

eră atât de mare, încât poporele cele mai ocidentale ocoliră tâtă Eu-

ropa, se coboriră pe la Constantinopole în Asia şi până în Pales-

tina,

ca să libereze

din

mânile

pe frumosa Elenă, ci mormîntul
de aceeaşi credință cu dinşii.

Arabilor,

unui

nu

ca

Dumnedei

Grecii

lui

Ahile

şi pe un popor
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Aşă dar încă din secolul al XI-lea, adecă acum opt, sute de
ani, societatea europeană, care deşi încă barbară, dar pură de astă
dată de ori-ce amestec asiatic, se revelă în totă splendârea sa şi-şi
însemnă printr'acâstă epocă sublimă destinările ei ca liberatâre a
lumii întregi.
Despotismul ce se înrădăcinase mai bine în Europa şi care o
împlăticise mai cu dibăcie, eră cel clerical. El prin lunga sa dăinuire ameninţă a reuşi mai bine decât Roma imperială, care se
sfărâmase în cercările ce făcuse ca să aşeze peste Europa o domnire necontestată. Lupta dar contra clerului catolic fu crâncenă

şi tenace. Ea începi încă din secolul al XII-lea, dar numai într'al
XVI-lea luă caracterul unui răsboiii general, saii mai bine al unei
revoluţiuni religidse, ce se numi protestantism.
”
Răsboiul între despotismul Bisericei catolice şi între protes-

tanism dăinui un secol. Tratatul de la 1648 din Westfalia îi puse
capăt. Nu că acest tratat are meritul ce ai voit unii să-i deă,

că el adecă a echilibrat Europa şi i-a dat nisce base pe cari sa odihnitpână la revoluţiunea de la 1789; nu, istoria lui Ludovic XIV al
Franţei, a lui Petru-cel-Mare al Rusiei, a lui Frederic-cel-Mare al
Prusiei, a lui Carol al XII-lea al Suediei şi împărţirea Poloniei ne

spun destul că tratatul din Westfalia, n'a echilibrat; nimica. Ce puteă,
într'adevăr să întemeeze, ce echilibru puteă să aşeze tratatul din

Westfalia? Europa nu rămăsese ca şi în trecut înbucăţită într'o mie
de

State,

dintre

cari

cele mai

mari

compuse

din

elementele

cele

mai eterogene? Naţiunile nu r&mâneaii trunchiate, sfărâmate și
ap&sate ca şi în trecut? Ce eră dar să deă putere celor mai mici

ca să resiste celor mai mari? Ce interes puteaii găsi unii în apărarea
celor-lalță ? Numai când Europa va fi constituită după naţionalităţi,
se va put6 aşedă un echilibru şi se va put împăciui, căci atunci
fie-care Stat o să fie o adevărată pers6nă morală, cu o putere de
resistenţă, nu în proporţiune cu numărul poporaţiunii, ci cu energia,

sufletului acelei naţiuni. Până atunci tratatele n'or să fie decât; nisce
procese-verbale, ce constată o stare de lucruri și nu ati o valdre,
decât până când un fapt noii vine şi reproduce o altă stare de

lucruri,
Așă

dar,

dacă

se puse

un

capăt

sângerdselor

în cari poporele să băteaii, şi cu mai multă

lupte

religi6se

furiă de cât Domni-

torii, acesta nu să făcu fiind că basele tratatului
avură virtutea ce aii binevoit să-ii atribue, ci fiind

din Westfalia
că poporele se
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potoliseră din arddrea lor, începând a simţi că lupta ce susţineait
nu-i

conduceă

la resultatul

ce speraseră.

Intr'adevăr,

Luter și a lui Calvin, de şi eră o protestare
papal

şi o negare a unora

din

conţineă într'însa emanciparea

dogmele

reforma

lui

contra despotismului

catolicismului,

însă

ea nu

lumii; în unele protenstatismul era

chiar

mai apăsător pentru libertatea omului de cât catolicismul,
După nisce furtune atât de cumplite, după nisce lupte atât de
omorit6re, tâte popârele cădură întro adâncă letargiă politică.

Potentaţii, în fruntea escadrânelor lor, singuri mai treeraii Europa
şi își disputaii câmpurile de bătaiă, tără ca poporele să mai ieă
vre-o

parte.
Poporul englez făcu excepţinue: apărat cum eră de valurile
oceanului, nu fu expus a-şi slei tâte puterile în lupta reformei re-

ligi6se EL avi dar puterea și curagiul de-a, păşi înainte, şi căută
într'o revoluţiune politică ceea ce nu-i dase revoluţiunea religi6să.
Acest pas îndrăzneţ îi dede avantagiul asupra tutulor celor-lalte
popsre, şi Englitera deveni Suverana mărilor şi una din cele mai

trufașe Puteri din lume.
Poporele Europei aii, cum am dis o la început, libertatea în
sângele lor, în sufletul lor. Puteaii ele dar rămânea în starea ce o

constatase tratatul din Westfalia ? Puteaii ele 6re suferi starea ce
le-o făcuse Domnitorii, adecă de turme ce şi le împărţiaii după norocul

răsboiului,

saii după

foile de

zestre?

Nu,

aceia, cari sfărâ-

maseră Roma şi jugul ei, aceia cari în numele libertăţii albiseră
cu 6sele lor țărmurile Asiei mici şi ale Palestinei, aceia cari vărsaseră
puteaii

fluvii de
sta mult

sânge, protestând contra apăsării clericale, nu
timp la pămînt cu mânile încrucişate; mai cu

osebire când aveaii în faţă poporul englez, care, liber şi trufaș, treeră
mările,

cuprindeă ţinuturi depărtate, făcea

prin

comerţul

să&ii

tâte

poporele globului tributarele sale, îşi supuneă, în fine, natura şi scoboră, cerul chiar la observările şi serviciile sale.
Franţa fu ţera unde geniul libertăţii ridică stindardul şi dete
semnalul emancipării, nu a emancipării eă numai, nic chiar a Europei,
ci a omenirii întregi. De aceea şi mişcarea de la 1789 se numi de
totă lumea

Rovoluţiunea

cea mare,

şi spiritul

ei se

infiltră încet,

încet până în adâncimile societăţilor omenesci.
Revoluţiunea francesă își formulă credința în trei cuvinte cari
făcură să tresalte t6tă omenirea cugetătore: libertate, egalitate şi
fraternitate. Negreşit libertatea fu adorată de cei vechi şi simțită
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de tote poprele Europei şi fraternitatea eră fondul chreştinismului;
dar ce libertate puteă fi aceea unde una din basele societăţii eră
sclavia, saii acolo unde credeaii că puterea de a guvernă veniă de

la Dumnegeii.

Cât pentru fraternitatea chreştinismului, călugării o

exilaseră în cer.
Ceea ce dar dede

alăturate cu

o

putere

acel al egalității,

încăntătore

tu declararea

celor

două

cuvinte

drepturilor

omului

făcută de Constituanta de la 1789, areopagul: omenirii. Ecă cum
sună acest act care detună în Europa mai tare decât t6te trăsnetele cerului şi ale pămîntului:
-

„Representanţii poporului frances
„țională,
»turile

considerând
omului

sunt

constituiți în Adunare

na-

că nesciinţa, uitarea, saii disprețul de drepsingurile cause ale nenorocirilor publice şi ale

„eorupţiunii Guvernelor, aii hotărît d'a expune într'o declarare so„lemnă drepturile naturale, neinstrăinabile şi sacre ale omului, pentru
„ca acâstă declarare, neîncetat presentată tuturor membrilor corpului

„social, să le aducă aminte fără încetare drepturile lor şi datoriile
„lor, pentru

ca actele

puterii legislative şi acelea, ale puterii exe=-

„cutive, putând fi la ori-ce minut comparate cu scopul ori-cărei in„Stituţiuni politice, să fie şi mai mult respectate; pentru ca recla„mările

cetăţenilor

fundate

de

acum înainte pe principii

simple şi

„necontestabile, să se întârcă tot-deauna spre mănţinerea Consti„tuţiunii şi spre fericirea tuturor.
„Prin urmare, Adunarea naţională recunâsce şi declară, în pre„sența și sub auspiciile supremului legislator, drepturile următâre
„ale omului şi ale cetăţânului:
pÂrt. 1. Toţi Gmenii se nasc și rămân liberi şi egali în drep'„tuzri; distincţiunile sociale nu pot fi fundate decât pe utilitatea
„comună,
„Art. 2. Scopul ori-cărei asociări politice este conservarea drep-

„turilor naturale şi neprescriptibile ale omului ; aceste drepturi sunt
„libertatea,

proprietatea,

siguranţa şi resistenţa

contra

apăsării.

„Art. 3. Principiul ori-cări suveranităţi reş6de esenţial în na„țiune; nici un corp, nică un individ nu pote exercita vre-o autori„tate care să nu purcâdă expres de la dînsa.
„Art. 4. Libertatea consistă în a put6 face tot ce nu vatămă
„pe altul. Ast-fel exerciţiul drepturilor naturale ale fie-cărui om,
„Ware margini decât pe acelea cari asigură celor-lalți membră aă
Brătiame.
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„societăţii folosinţa, de aceleaşi drepturi. Aceste
margini nu pot fi
„determinate decât de lege.
pârt.

5. Legea

nu

trebue

să oprâscă decât faptele vătămătâre

„societății; tot ce nu e oprit de lege nu potefi interdis,
şi nimeni
„nu pâte fi constrîns a face ceea ce ea nu ordonă
.
„Art, 6. Legea este expresiunea voinței generale ;
toţi cetăţenii
p„âii dreptul da concură personal saiă prin repres
intanţii lor la

„formarea

sa;

ea trebue

să fie aceeaşi pentru toţi, şi când protege,

„Și când pedepsesce. Toţi cetăţenii, fiind egali în ochii
săi, sunt de
»0 potrivă admişi la tâte funcțiunile, posturile şi demnit
ăţile sale,
„după capacitatea lor şi fără altă distingere decât aceea a
virtuţilor
„Şi a talentelor lor,
„în

„ârt. 7. Nici un om nu pâte fi acusat, arestat, nică închis,
decât
casurile determinate de lege, și după formele prescr
ise de ea.

„Acei ce solicită, speduesc, execută sai fac de se execut
ă ordine
„arbitrare, trebue să fie pedepsiţi ; dar ori-ce cetățân,
chemat saii
„ridicat în virtutea legii, caută să se supună îndată
şi prin resis„tenţă devine culpabil.
„Art. 8. Legea nu trebue să stabilâscă decât nisce pedeps
e strict
„Și neapărat trebuinci6se; și nimeni nu pâte fi pedepsit
decât în
„Virtutea unei legi, stabilite și promulgate înainte de
delictul săii
„Şi legal aplicate.
„Art. 9. Ori-ce om, presupus inocent, până se va fi declar
at

„culpabil, dacă se crede neapărat a-l arestă, ori-ce
rigâre ce n'ar
„fi necesară pentru a se asigură de persâna sa, trebue
să fie sever

„represă. de lege“ (1).
Acest

decalog

politic

al

lumii

nouă

determină

întrun

moa

precis şi categoric înţelesul ce filosofii secolului al
XVIII-lea daseră
acestor trei cuvinte magice, şi ele deveniră ţinta
la care tind tote
societăţile europene şi americane.
Ca ângerul din apocalisp, libertatea, egalitatea și frater
nitatea
sburară în totă Europa, şi la trâmbiţatul lor popâre
le se ridicară
(1) Aceste base proclamate de revoluţiunea cea mare
sunt tot acelea cu
cele stipulate în Convenţiunea, ce ni s'a dat nouă,
și publicate prin vocea comitelui Walewski de chiar Împăratul Napoleon.
(Nota aut.) AJez. Walewski
(1810—1868), diplomat, francez, ministru al afaceril
or străine în 1855 ; luă parte
la lucrările Congresului din Paris şi presidă Conterinţele
ce regulară, între altele,
și organisarea Principatelor Române (Nota Edit).
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din morminte, bătrînele Tronuri se sguduiră şi apăsătorii se turburară.
Când Bonaparte 1 luă drapelul revoluţiunii în mână, popdrele
Europei se daseră ei de demult şi marele căpitan n'avii, ca să
iea în posesiune Europa întrâgă, decât; să învingă legiunile Potentaților. Dovadă este că în urmă, când Napoleon [ înlocui drapelul

drepturilor omului cu acela al dinastiei lui, cu tot talentul ce desvoltă ca mare căpitan, fă bătut, învins şi țintuit pe stânca Sta. Elena.

Tată cum se făcea acestă schimbare (revirement) de noroc, cum
obicinuese 6menii s'o numâscă :
Dinastiile

europene,

ce

marelui Împărat,

în

mult

Napoleon

decât

amăgi

chiar

şi scăpă din mână

înhăţară

la rîndul

nu

restriştea

lor, îl

mai

lor

ce

domniaii decât

se

făceă

ca vasale

ale

domiriră şi înţeleseră mai
puterea

lui. Când

dar el se

drapelul libertăţii, Potentaţii Europei îl
ţinură

torte

sus

pe cât

atletul

ce com-

băteai fu în picidre, îl scoboriră însă încet, încet, pe cât tâma
scădeă, iar când dispăru cu totul, atuncă îl asvârliră în întunericul
uitării. Vai de aceia ce aveaii imprudenţa de a-şi aduce aminte de
frumbsele promisiuni, ce daseră în numele libertăţii b&trânele
dinastii. Temniţele şi eşafodul eraii sorta lor!
IL.
Demnitatea
vig6re

cu cât

omului, simțită şi respectată în altul tot cu atâta
o simțim şi-o respectăm

mentul justiţiei, al libertăţii,
Acest; principiii

atât

în noi înși-ne,

al legalității

de general,

şi al frăţiei

formulat în articol

claraţiunea drepturilor omului, dede

revoluţiunii

este

funda-

moderne.

de lege în de-

francese un ca-

racter de universalitate, de cosmopolitism. Cel puţin acest efect făcu
asupra Europei.

Cestiunea, pusă așă încât să aibă în vedere liberiatea omenirii
întregi,

ave

avantagiul de-a fi simțită, adoptată şi sprijinită de tote

poporele Europei. Ea însă avu şi necuviinţele ei. Tâte cetăţile, tâte
poporaţiunile cari își dobândiaii libertatea, cea dintâii mişcare a
lor eră să se unsscă cu Republica Francesă, făcând ast-fel abnegare, sati mai bine uitând personalitatea, individualitatea lor naţională, spre a se cufundă, a se contopi în marea individualitate a

omenirii.
Tot ast-fel se întîmplă şi în cestiunea

organisărei

nouei so-

No.
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an

cietăţi.

Individualitatea,

personalitatea

omului fu expusă a fi înne-

20, cată în societate, mai cu osebire că Franţa, angajată fiind
într'o
luptă de vi6ţă saii de morte contra Potentaţilor Europei coalisaţi
,
fu nevoită

a se organisă

în pripă

sacrificând

tot, adesea

chiar li-

bertăţile individuale, unităţii acţiunii.
De-aci născu o stare de lucruri anormală, o stare de violenţă
care

aduse despotismul.
Dacă Napoleon 1 răpi Franţei libertatea sa din năuntru,
îi dede
însă în loc o viţă naţională, care fu ridicată până la epopeă,
pe când

celor-Valte popore fu luarea libertăţii, li s'ameninţă chiar existenț
a
lor naţională.
Ast-fel dar, mai cu osebire, în numele naționalităților, bătrâne
le
dinastii sculaseră poporele Europei contra lui Napoleon şi,
vai, chiar

contra Franţei.
Acâstă luptă aţiţă negreşit multe uri Şi neîncrederi naţional
e,

de cari profitară acei ale căror interese concordă
cu desbinarea
popbrelor ; ea însă desvolţă principiul naționalităților
şi afirmă c'o
vigore ce numai lăsă nici o îndoâlă, că, personalitatea
fie-cărei na-

țiuni este tot atât de naturală Și prin urmare
tot atât de sacră
și necesară ca şi a fie-cărui individ.
Am dis în numărul precedent, că naţiunile europene
posedă

spiritul libertăţii întrun grad mai înalt,
țiuni; acâstă superioritate le-o dă chiar

decât tâte cele-lalte nanatura spiritului lor, ce

este mai activă şi mai speculativă decât a tuturor celor-la
lte naţiuni.
mai

Să nu ne mirăm dar dacă, după apăsările cele
mai grele, cele
lungi, în loc să le găsim părăsite, tîmpite până
a fi perdut

trebuinţa libertăţii, ele es în tot-deauna biruitore şi
cu o sumă mai
mare de libertăţi. Şi cum ar puts fi într'alt-fel ? Liberta
tea nu este

produsul speculaţiunilor spirituale ? Şi spiritul
nu se dă nici odată
cu mai multă sete speculaţiunilor decât când întâmpi
nă o nevoe,

saii

când

cele-lalte

prite ; nota-bene,

domenii ale activităţii

vorbim

de societăţi

omenescă îi sunt po-

cari aii ajuns la un

grad de

desvoltare în cât vi6ţa intelectuală să ție un loc destul
de însem-

nat în mijlocul lor.
Toţi cei cară cunosc

natura

spiritului

poporelor

europene

şi

cari ai putut urmă lucrarea ce se făceă în spiritele
lor, în intervalul de la 1816 până la 1848, n'aii fost nici
decum surprinşi de
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sguduirea teribilă ce primi
întemeiase în Europa.

în

acest

an,

sistemul

ce Sf.

Alianţă

mare

unitate

de

acţiune

şi prin urmare

de pu-

tere, lăsând tot de-odată şi chiar asigurând individului
cea mai mare
libertate de acţiune, în cât privesce interesele lui
particulare, este
cestiunea saii mai bine trebuința
nevoită a-i da o soluţiune, pentru

socială, căreia omenirea este
că numai ast-fel ea se va pută

constitui întrun mod definitiv, care să-i asigure o linişte
neclintită.
A doua cestiune este a naționalităților, care adecă sunt
po-

poraţiunile,

ce prin

omogenitatea

lor, prin

energia manifestării lor, constituesc
numesc

naţiuni,

şi

care,

genul

acele

printi'acesta

lor comun,

persone

chiar,

sunt

destul de vitale şi de tari ca să serve de basă

morale
nisce

prin

ce

se

elemente

unei organisări a

Europei, ca ast-fel societatea europeană să dobân
dâscă adevăratul
săii echilibru, o armonie perfectă, pacea genera
lă, pacea perpe-

tuă în sfirșit, ce tote tratatele o promit
realisă.
Soluţiunea

acestor

două

cestiuni

de tare simțită de generaţiunea
la 1816

până

Și nică unul

este

atât, de

n'a putut-o
urgentă,

atât

nostră, în cât ea a provocat, de

la 1848, în domeniul

sciinţelor, al speculaţiunilor in-

telectuale, al tribunei şi al presei, cea mai mare
putut

activitate ce sa

ved6 în analele Istoriei omenirii.
Sub nume de filosofi, economiștă, socialişti, istorici, legiştă
, oratori, limbistică şi publiciştă, o mulțime de 6meni de
talent şi

chiar de geniii, înflăcăraţi, unii de binele omenirii şi alţii de
propriul lor interes, dederă nascere la o mulţime de teorii, sistem
e
și combinări, la o mulţime de aspirațiuni şi de pretenţiuni,
la o
mulțime de partide şi de secte.
În unele regiuni, adecă în societăţile mai vechi în civilisațiun
e

şi a cărora

naţionalitate

eră asigurată, cestiunea

socială

ţineă în-

tâiul loc, iar în Italia, în Germania, în tote țările slave, în
Ungaria, în Principatele Române şi în Grecia, predomină cestiunea
naționalităţilor.
Cine a visitat Europa în anii din urmă, ce ati
preces pe acel
de la 48, şi n'a simţit că pămîntul clocoteă
sub picidre-ă, şi n'a vă-

dut că lumea t6tă eră în pregătire de o mare
luptă? Care eră
acea luptă? Cei mai mulți nu-și făceaii o idee lămuri
tă, dar toţi

simţeati că ea

22.

1859,

A găsi o sistemă de instituţiuni şi de legi cari
să înlesnâscă

societăţii cea mai

No.

eră iminentă când

consciința

umană

protestă

în

lan, 13—29
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No. 22. fie-care om contra ordinei politice, ce timpii barbari şi de violenţe
an

9, ne lăsaseră moştenire, şi căreia Sfânta, Alianţă se muncise
0 nouă

a-i da

consacrare.

Un

representant; din drâpta Camerei franceze, vorbind

de re-

voluţiunea de la 48, a numit-o catastrofă, şi t6tă stânga a protestat. În împrejurările de atuncă, protestarea stângii eră lucru

firesc. Din puntul însă al filosofiei Istoriei,

deși

revoluţiunea

de

la 48 eră legitimă, totuşi ea eră până la 6re-care grad o catastrofă, căci ea a isbuenit, cu vre-o câţi-vă ani mai timpuriii. ME
explic: ideile cărora ea veniă să le deă un corp, pe care le realizase
în fapt, nu eraii destul de elaborate ; căci pentru nisce cestiuni de
natura celora ce însemnarăm, cu î6tă agerimea spiritului epocei

nOstre, nu erai de ajuns acei trei-deci şi doi de ani ce trecuseră,
pentru ca tâte ideile, ce ele aii provocat, să fie atât de bine cernute în cât să nu
cele adevărate.

rămână

Când la 48 isbucni

în spiritul

Gmenilor

de cât cele drepte,

revoluţiunea, t6te Guvernele saii mai bine

t6tă sistema politică europeană, ce nu se rezimă decât pe interesele unei neînsemnate minorităţi, cădu, se dărâmă într'o clipă ca
o ruină ce nu se susţineă decât prin mijlâce artificiale şi lăsă în
locu-i un mare gol, pentru că nimic nu eră încă pregătit spre a-l
împlini. Atunci se deslănţuiră tote patimile, tâte ambiţiunile, tâte

pretenţiunile, t6te aspirările, mai mult saii mai puțin drepte. Lovirile cele mai sângerâse fură consecinţa inevitabilă a acestei
confusiuni generale. Aceste lupte fură cu atât mai fatale, cu atât
mai durerose, cu cât eraii o fratucidere. Da, o fratucidere, căci cine

nu scie astădi că revoluţiunea: de la 48 n'a fost înăbușită de puterile acelora cari aii profitat de acea năbuşelă şi cară o doriaii negreşit, ci chiar de puterile acelora cară făcuseră revoluţiunea şi a celora în favârea cărora ea se făcuse. Răsboiul civil din Paris, de la
13 lunie 1848, este un episod din cele mai însemnnte şi mai îngrozitore ale acestei cataslrofe. Societatea francesă, împărţită în
două tabere, fu gata a se estermină şi încă fără a sci pentru ce;

căci şi unii şi alţii voiaii tot acelaşi lucru, adecă a scăpă Republica
pentru care se bătură cu atâta beţie în cât o omoriră.
Pe tărîmul naționalităților, lupta nu fu mai puţin contusă, nici
mai

puţin

sângersă.

Parlamentul

de la Frankfort,

eare

aveă

mi-

siunea de a reconstitui Germania întrun mod cuviincios ca să-i
asigure unitatea naţională, adecă tăria şi mărirea Germaniei, răs-
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pundeă Italienilor cari urmăriaii aceeași țintă în privinţa naţionalităţii lor, ş icari reclamaii Germaniei în contra apăsării Austriei
,

că o națiune merilă sorla su ori-care ar fi ea. Acest
răspuns eră
cu atât mai nesocotit din partea unei Adunări germane
cu cât Germanii în Holstein și Schleswig se luptaii contra Danezilor
cum Ita-

lienii se luptaii în Lombardo-Veneţia contra Austriacilor, cum Po-

lonezii din Posen se lupta contra Prusienilor. Ungurii,
pe când
se luptai cu atâta bărbăţie spre a se emancipă de sub Austria,
îi vota ajutor în bani Şi în Gmeni ca să supună pe Italieni Casei

de Habsburg şi ei înşişi își sleiră puterile naţionale luptându-se
contra Românilor şi Slavilor, pe cari voiati să-i maghiariseze. În

Principate,
tenţiunilor

Turcii pe cari îi învitam a se aliă cu noi contra, preRusiei, care îi ameninţă pe dînşii mai mult pâte decât

pe noi, se uniră cu Ruşii în contra, n6stră cu speranţă de a ne
reduce la sclavia secolului trecut. Constituanta din Franţa trimise
o armie

la Roma

ca să restaureze

pe Papa

Tote aceste crime de les-naționalilate,

pe tronul săi timporal.

ce-şi

aveaii

sorgintea

în lipsa spiritului de dreptate, de care naţiunile nu eraii încă inspirate una în privinţa alteia, nu puteaii întemeiă libertatea, și
prăvăliră iarăşi lumea, pentru vre-o cât-vă timp, sub jugul arbitrariului, al despotismului și al violenţei. Neapole cădu din noii
sub tirania regelui Lazzăronilor, poporaţiunile Romagnei fură îm-

pilate şi muiate sub toiagul Sfîntului Oficii; Lombardo-Veneţia fu

înlănţuită

din

noii de

Cesarului Austriac;
a se germanisă;

Austria;

Ungaria

deveni

simplă provincie a

trufaşii Maghiari se vădură siliți la rîndul lor

parlamentul

de la Frankfort, care represintă ma-

rea naţionalitate a Germaniei şi unitatea ei, fu răsturnat de Austriacă şi Prusieni, pe cari el însuși îi învățase a călcă în picidre
şi a înjunghiă naționalitatea în Italiaşi în Polonia; cele-lalte State
una

își perdură

ale Germaniei

după

locale; în

alta tote libertăţile

Franţa Napoleon al [II-lea moşteni iarăşi Republica, ce republicanii
o înecaseră în sângele lor, şi Turcia fu ameninţată a deveni prada
acelora, cu ajutorul cărora sperase a cuceri Principatele Dunărene
în 48.

Unde

aveă

să

se

poprâscă

acest

cataclism

al

libertăţilor

Europei, nimeni nu o puteă spune. Cei mai tari își întorceaii căutătura lor, ca să nu dispere de sârta omenirii. Nu dâră că după
al libertăţii

acest

nauiragiii

sumă

din libertăţile, din

nu

mai

rămase

instituţiunile, din

Europei

încă

o bună

principiile ce inagură

revoluţiunea de la 48, pentru ca să se constate că chiar într'acea catas-
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trofă lumea a făcut un mare
pas înainte. Într'adevăr, 2 de nu ne-ar
Ian. 13_29 fi rămas alt progres decât acela că bătrinele dinastii ati renunțat
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la ridicula pretenţiune a dreptului divin, ca să nu maj caute
zimul lor decât în unele interese materiale ale poporaţiunilor
în afecțiunea armatelor, tot ar fi de ajuns, căci deşi în noua
politică pot găsi un mijloc de împuternicire pentru present,
duce

însă

de sigur

pe

popore

la definitiva

lor emancipare.

Pi6tra care încheiă bolta edificiului reacţiunii, ce acum
niă în totă Europa,
să-i păstreze

Europei“,

dom-

eră Napoleon III, Împăratul Francezilor. Regele

Bavariei diceă unui amic al mei,
nedeii

râşi
lor
ea

dilele,

căci

vorbind
de

la

de Napoleon III: „Dum-

dînsul

depinde

siguranța

adecă a reacţiunii. Şi un boier român diceă în presenţa

mea la Paris, fiului săă, care cam cârtiă contra politicei de atunci
a Împăratului: „Taci, copilul meii, şi du-te la biserică de-i aprinde

o lumînare, căci dînsul şi numai dînsul ne-a scăpat; şi ne apără,
de revoluţiunea de la 48“. Să nu credem însă că aparițiunea Imperiului

napoleonian,

condemnat

de

Sf. Alianţă, nu

deştepta

grije

în inimile Regilor şi Împăraţilor, însă el eră, diceaii ei, un răi
trebuincios. Şi apoi, mai adăogaii ei, Napoleon III nu eră căpitan,
ca cel-lalt. Acesta nu-și dobîndise cariera pe câmpul de luptă, şi
acestea şi alte asemenea considerări îi liniştiai şi-i făcea să dormă
uşor.
Ast-fel

staii lucrurile

câna

la 1853 Împăratul Nicolae, printi”o

lovitură straşnică, strică dulcele somn al Domnilor şi Împ&raţilor,
cari îşi aşternuseră paturile pe baionetele soldaţilor şi pe umerii
celor ce-şi reduc tâte trebuinţele lor la trebuinţele materiale din

tote

dilele.
Cuprinderea,

Principatelor

,
Române

într'un

timp de o pace ge-

nerală, fu o lovire îndrăsnâţă ce ameţi Europa. Eră ea dre făcută
în înţelegere cu Puterile cele mari ale Europei care aii hotărit, să

împartă

Turcia?

Sai

reacţiunea,

simțindu-se acum destul

de tare,

formase o coaliţiune și luase acest mod cotiș ca să ajungă la un
răsboiii contra Imperiului francez, care deşi sub o formă monarchică, personifica însă revoluţiunea, adecă suveranitatea poporului?

Acestea sunt întrebările ce-și făcea lumea, fără ca să se gân-

descă că o coaliţiune
ţiune

din

partea

acum

cu

totul

contra lui Napoleon

Potentaţilor

schimbate:

Europei.

la 1814,

adversarii săi putuseră s'o cheme

III ar fi fost o abera-

Intr'adevăr,

Napoleon

solurile

1 apăsă

erati

Europa

şi

la libertate, pe când la 1853, alesul
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sufragiului

universal,

representantul

suveranităţii naţionale, putea

la rîndul săii, să răsc6le popsrele contra apăsătorilor

lor, contra lan

celora a cărora putere îşi are sorgintea în dreptul divin.
Napoleon în sfirşit trase sabia şi, împreună cu Englitera

mai în urmă

cu

Piemontul,

înfrînse

și smeri

puterea

şi

Rusiei pe

tărîmul săi propriii.
Intwacest răsboii, Împăratul Napoleon se aliă cu opiniunea publică europeană, o declară Regina lumii şi se puse sub auspiciile

ei. Care eraii intenţiunile şi disposiţiunile lui Napoleon înaintea,
acestui răsboii ? Lumea nu le cunbsce şi n'ar put6 face decât ipotese. Ceea-ce scim este că acest răsboiti deschide o epocă nouă Împăratului Napoleon. El nu mai este parvenitul ce rivnesce un loc în

cercul bătrînelor dinastii, el îşi aduce aminte că este representantul
suveranităţii naţionale, s'arată mândru şi caută să fie demn de
dînsa. Cestiunea română avii ondrea de a fi cea d'întâiii în care
Împăratul Napoleon, deși cu multă circumspecţiune, își făci pro-

fesiunea sa de credință în favorea naționalităților.
dete

Când Napoleon III îşi popri de-odată mersul stii triumfător şi
pacea Rusiei, chiar cu displăcerea Engliterei, mânile pop6-

relor cotropite căduseră iarăşi subt greutatea lanțurilor ce le uitaseră

un

minut,

electrisate

de bubuitul tunurilor din Crimeea ; iar

Suveranii putuseră resuflă şi se mişcă din noii, după o spaimă ce
nu țină mai puţin de doui ani. Bucuria fu mare în lumea oficială,
a Europei: Suveranii şi representanţii lor n'aveaii decât bine-cuvîntări, laude şi mîglisiră pentru Impăratul Napoleon II. EI eclipsă
memoria Împăratului Nicolae şi deveni adevăratul stilp al edificiului politic european, protectorul în sfîrşit al tratatelor de la 1815.

Culcaţi-vă şi vă odihniţi pr6 fericiţi Irodi, mormîntul este sigilat, sabia marelui Napoleon îl păzesce şi Christ nu va mai înviă!
III.
Cine este căpitanul care ca un alt Bonaparte trece în Italia
în capul unei armate francese, şi asupra căruia lumea întrâgă, o-

prindu-şi resuflarea,

îşi are

aţintaţi

ochii?

Este el 6re moşteni-

torul lui napoleon, cel mare, care merge să resbune pe fundatorul
dinastiei napoleoniane detronat şi ultragiat chiar în temnița lui?
Nu, una din puterile contra căreia aveă mai mult a-şi r&sbună,
adecă Englitera, este acum frate de arme al moştenitorului marelui
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Impărat.

Apoi

moderaţiunea

lui Napoleon

III cu

ocasiunea

răsbo-

tan. 13-a, ÎUlUă din Crimeea şi pacea dată gratis Rusiei, nu erai
destule garanţii

că Imperiul

este pacea,

adecă

cu nică un spirit de r&sbunare

și cu nică o tradiţiune?
Deşi la anul 1859 Impăratul Napoleon II expusese părerea
sa de răii că relaţiunile Guvernului săii cu al Împăratului Austrie
i
nu eraii aşă de bune ca în trecut, dar tot de-o-dată declară
că
simţimintele sale erai tot aceleași și pentru cavalerescul Înpărat
,
cum îl numise altă dată?
Negreşit,

Italia se svîrcoliă

tul se înarma

cu sgomot

tare

sub

şi comitele

mâna

împilării.

Cavour ameninţă,

ratul Napoleon n'aruncase Europei capul
ce este comun între mine şi acel popor?

lui Orsini,

Piemon-

dar Imp&-

ca să-i dică:

Ce căută dar pacificul Impărat, în câmpiele Lombardiei? Căci
este el, el însuşi, Napoleon III, care, pe urmele unchiului său, stră-

bate

în Italia în capul

unei formidabile

armate.

Ca să putem însă

pătrunde mai bine intenţiunile şi politica Împăratului Francesilor

Şi chiar înţelege actele sale, ce se par adesea contradictorii, trebue
să ne aducem aminte cine este Napoleon III.
Carol-Ludovic- Napoleon Bonaparte, născut la 1808, avu
de
scutece două purpure din cele ce poporul frances arunca
se pe

umerii
le sfişiă
naparte.
Elveţii

lui Napoleon I. Coaliţiunea Suveranilor de drept divini
la 1816 şi-l aruncă în exil împreună cu t6tă familia BoCopilul proscris cresci şi se desvoltă la sârele liberei
La 1831 figură în insurecţiunea Italienilor din Romagna.

FL se luptă

contra

Austriacilur

alăturea

cu fratele

săi

cel întâi

născut, ce căgi mort lângă dînsul. După ce acestă încereare de
independnţă şi libertate a Italienilor fi sugrumată din noii de
baionetele Austriacilor, Ludovic-Napoleon veni în Franţa, şi ne-

fiind

primit de

Guvernul

Regelui

Ludovic

veţia, unde primi dreptul de burghes
La

1834

el priimi

de la Guvernul

Filip, se întârse

în

EI-

al cantonului „Thurgovie“. (1)
elveţian

gradul

de

căpitan

de

artilerie, ca unul ce-şi urmase studiile în şcâla militară de la
„Thun“, (2) La 1836 pătrunse în Franţa, făcii o încercare de insu(1) La castelul Arenenberg, din cantonul 'Thurgovie, pe malul lacului Constanța, locuise de la 1824 Regina Hortensa împreună cu fiul săi, Carol-Napoleon

(Nota, edit.)
(2) În cantonul Bernei, pe Aar. (Nota edit.)
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recţiune

la Strasbourg

unde

fu prins

şi trimis

de

Ludovic

Filip

No. 22.

în America. De acolo se întârse în Elveţia, de unde Lodovic Filip Lan. 18-29,
ceru depărtarea lui. Elveţia refuză şi un conflict eră iminent. Ludovic-Napoleon îl încongiură trecând în Englitera. La 1840 se întorse

în Franţa,

unde

încercă

la Boulogne

o

nouă

insurecţiune ;

fi prins şi condemnat de Curtea, Pairilor la temniţă pe visţă. După
şese ani de închisore în fortărâţa de la Ham (1), scăpă şi treci iarăși
în Englitera. După revoluţiunea de la 1348 trecu în Franţa, unde
nu fu bine primit de partida republicană, şi fu silit a se întârce
iarăși în Englitera; dar ales de a doua ră, de mai multe depar-

tamente, deputat la Constituantă, fu admis. După aceea fu ales
Președinte al Republicei. Ajunse în sfirşit la Împărăţie după o
luptă destul de fierbinte cu partida republicană. Napoleon III avi
cu dînsul, întracestă luptă, cea mai mare parte din popor, căruia
îi fu

întrun

mai

om

lesne

a

personifică

revoluţiunea,

principiile

cele nouă,

cei aduceă aminte suveniri de glorie şi de mărire na-

țională, decât în Republică
Întwadevăr, Republica, care

ce eră ce-vă abstract peniru dînsul.
este libertatea ca fie-care cetățân să

se potă gândi el însuși la interesele şi binele public şi să iea parte
de-adreptul la trebile Statului, este lucru firesc să fie mai mult preţuită de clasele a căror inteligenţă este desvoltată, pe când Imperiul
care nu este alt-cevă decât ca unul să se gândâscă şi să facă
pentru toţi, să fie mai simţit de clasele inculte, cu singura însă
condiţiune ca Impăratul, oră-care ar fi, să facă, şi să facă bine.
Aşă Napoleon III, smuls după treptele Tronului, ce poporul
ridicase unchiului săi, şi asvirlit în pulberea căilor exilului, de
Suveranii apărători ai dreptului divin, nu-şi puteă pune speranța
de cât iarăşi în triumful principiului ce ridicase familia lui la Împărăţie, adecă suveranitatea poporului.
Maică-sa, femeie de un mare bun simţ politic, pătrunse acestă
posiţiune, şi în loc să-şi plimbe copiii pe la Curțile Suveranilor cu

care rămăsese

în relaţiune de rudenie, saii să rătăcâscă prin Ame-

rica, cum făceaii cei-lalţi membri ai familiei Bonaparte,

se așeză

lângă Franţa, în Elveţia, singurul representant al suveranităţii
poporului pe continent. Acolo Napoleon II fi crescut în simţi-

mintele ce-i daii drept de-a mai speră la moştenirea unchiului săă,
şi fu familiarisat cu tâte ideile cele mari ce frămîntaii Europa şi
(1) Castelul Ham, în dep. Somme, renumit prin prisonierii politici, cari
ai fost închiși într'însul. Napoleon stete aci de la 1840 până 1846, când evadă,
iravestindu-se în hainele unui lucrător. (Nota edit.)
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de la care lumea

da o Dictatură

aşteptă

regenerarea

şi chiar un Tron

sa, şi al cărora

unui Bonaparte.

triumf put

Napoleon III avi destulă, vald
re proprie ca tâtă vi6ța lui
să,
fie jocul tuturor vînturilor ce
suflaii după întîmplare, ci o
consecinţă

nu

a acestor două principii ce-și aveai
i sorgintea, unul în nascere
şi cel-lalt în educaţiune, adecă purp
ura şi suveranitatea poporului.
lic o consecinţă a amândurora,
căci să nu credem că suveranitatea,

poporului fu pentru Napoleon
Il numai un mijloc ca să câşt
ige
sceptrul, ci o credinţă pentru
care îşi expuse viţa în Rom
agn
a
la 1831 şi pe care o repeţi
ca un cred la tote împrejurăril
e
ce-l
siliră să ieă cuvîntul, Ast-fel
în capul celei dîntâiit scrieri
ce eşi
din pana sa,

adecă Reveriile Politice (1) puse
aceste cuvi

nte ale lui
Montesquieu: „Poporul care are
puterea suverană trebue să facă,
prin
„el însuşă tot ce pole face, şi
ceea ce nu pote face bine, treb
ue
să
„facă prin
miniştrii săi“. În răspunsul

vernului de la Berna, când fu
mătbre : „sunt mândru că mă

ce-l dede Preşedintelui Gu-

numit căpitan, se văd cuvintel
e urnumăr printre apărătorii unui
Stat,

„în care suveranitatea poporului
este recunoscută ca basă a consti„tuţiunii, și unde fie-care cetățean
este gata a se sacrifică pentru
„libertatea şi independenţa ţării
sale“. În cuvîntul ce ţinu la Camera Pairilor,
unde fă judecat pentru conspira
ţiunea de

la Boulogne,
diceă: „Națiunea n'a revocat nică
odată acest mare act al suvera„hităţii sale şi Împăratul Napoleon
1 a dis: tot ce a fost făcut
„fără dînsa este nelegitim“. „De
aceea, păziţi-vă d'a crede că, lă„sându-mă să mă conduc mişcat
de ambiţiuni personale, am voit
„Să încerc o restaurare imperial
ă. Am fost, format de lecţiună
mai
„înalte şi am trăit în fața
unor exemple mai nobile“.

Într'o epistolă adresată din temniţa
de la Ham redactorului
jurnalului din Loiret, dice : „Născut
dintro familie care a fost da„tore ridicarea ei sufragiului naţiu
nii, mi-aş desminţi originea, namea, dacă

„tura

Maşi

admite

suveranitatea

popo

rului ca basă
„fundamentală a ori-cărei orga
nisaţiuni politice“,
În proectul săi de Constituţiune
dice: „Suveranitatea reşâde
„În

popor; ea este una, nedespărţită
, neprescriptibilă şi nealiena
„bilă. Poporul are în tot-deau
na dreptul, de-a revedeă, de-a
refo
rmă,
„Şi de-a schimbă Constituţiunea,
sa. O generaţiune nu pote să supu
nă
„la legile sale generaţiunile
viitore“,

(1) „Râveries politiques, suivies
d'un projet de Constitution. 1832,
(Nota edit.)
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În Consideraţiunile sale asupra Elveţiei dice: (1) „Feric
it poporul No. 22.
„care, prin energia lui, a sciut să scuture jugul
străin! Fericit pan o.
„poporul care pote el însuşi să-şi deă legi! Ondre
lui când, adu»cendu-şi aminte de antica sa sclavie, îi este
milă de relele ce
„a suferit, odinidră, şi-şi întinde o mână ajutătore
victimelor perse»cuţiunilor străine“,
Vorbind de Napoleon 1 dice: „O să mă întrebe
însă, când eră,
„Să înceteze acea stare provisorie? La stricarea,
Ruşilor, la scăderea
„Sistemului englez. Daca ar fi fost biruitor Napol
eon I, sar fi vădut
„ducatul Varşoviei schimbându-se în naționalitat
ea Poloniei, West„falia. schimbându-se în naţionalitate italiană. În
Franţa, un regim
„liberal

ar fi luat

locul

unui

regim

dictatorial;

pretutindeni

sta-

„bilitate, libertate, independenţă, în loc de naționalităț
i nedepline“.
Aş putea să umplu mai multe pagini de diar cu citaţi
uni din

scrierile lui Napoleon III, prin care aduce omagii
i suveranităţii poporului. Dar este ce-vă mai mult decât cuvint
ele ce el le dise şi
le scrise; este visţa lui întrâgă de când s'arat
ă pentru întâia dată
pe scena politică, voesc să dic, în tabăra poporu
lui Romagnei ce
se luptă contra Papii şi a aliaţilor săi austriaci
şi până ajunge la
Imperiii. Întadevăr, în tot acest interval nu-l
putem surprinde
o singură dată în relaţiuni cu Suveranii, cu
Potentaţii Europei.

Democraţii sunt confrații săi, conspiraţiunile, întemniţăril
e şi exilul
sunt locurile sale de petrecere, pe cari nu voesce
să le părăsâscă
nici pentru un Regat ce Regina, Portugaliei îi oferi
la 1835, îm-

preună cu mâna sa. Acâstă fidelitate ce
păstră democraţiei, suveranităţii poporului, şi pe care o preferi chiar
unei june regine,
îi aduse noroc. Ea îl răsplăti cu îmbelşugar
e dându-i un Imperii,
căci cum vădurăm, sufragiul universal aduse pe
Ludovic Napoleon

la Preşedinţie şi de aci la Imperii,
puteă

Ludovic-Napoleon Împărat, puteă el re să
se metamorfoseze,
el să devie altul decât ce-l făcuse educaţiunea,
restriştea,

suferinţele şi triumful
dacă

ar fi putut,

chiar?

este re

în

Nu. Dar

interesul

chiar de ar fi voit, ehiar
conservării

Imperiului

ca, să părăsâscă dreptul suveranităţii poporelor
şi principiile

săi

cele

mari cărora se închinase până aci? Iarăşi nu.
Împărăţia napoleoniană ce-şi aveă sorgintea în suveranitatea poporu
lui, nu pote să-şi
caute r6zimul, conservarea decât într'acest
principii, căci fusese
răsturnat de dreptul divin şi dobândi restaurarea
iarăşi prin su(1) „Considerations politiques et militaires sur la Suisse, 1833. (Nota edit).

-
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veranitatea poporului. Napoleon Il are experiența unchiului săi,
care, fiiind-că violase suveranitatea poporului la naţiunile străine,

îşi perdu Tronul.
tat ; căcă mai

Aceeași greşslă ar aduce negreșşit

curînd

sai

mai

târdiii,

principiul

acelaș resul-

contrariii, acela al

dreptului divin, deşi astădi deghisat, are de-sigur să-l atace şi până
atunci

are

Pe

să-l sape.

când

miniștrii

Ludovic—Napoleon

săi lucraii

cu

o

mare

eră Preşedinte
activitate

al Republicei şi

să aărîme

Republica

în

favârea Orleaniștilor, dînsul în tote consiliile ce preşedeă şi unde
se hotăraii

om

aceste

măsuri,

care nu se gândiă la

într'o

di făcu

lovitura

ajunse Împărat, tot cu
făcându-i să crâză că
cât să se culce şi să
Dar Napoleon III

tăiă cu forfecile

nimic,

Gmeni

adormindu-i

de hârtie, ca un

ast-fel,

până

când

de Stat ce-i dete Împărăţia. Tot ast-fel, când

aceeași dibăcie se jucă cu Suveranii Europei,
este sentinela Sfintei Alianțe şi că n'aii dedârmă somn uşor,
n'aveă numai acest adversar a combate, ci

un altul şi mai primejdios de cât cel d'intâiii, căci acesta eră aci,
în faţa lui, lipit costă în costă cu dînsul şi care își trăgea puterea
de la aceeaşi sorginte cu Imperiul. Am numit pe partisanii Repu-

blicei,— Republica, ce este o formulă şi mai înaltă a, democraţiei poporului decât Imperiul chiar, aşezat pe sutragiul universal.
Avantagiul ce Napoleon III avusese asupra republicanilor îl datoră în parte suvenirilor poporului de puterea Franţei în timpul
imperiului. Numele de Bonaparte eră pentru popor sinonim cu

acela de eroi, şi-l numi Dictator, cu credinţa că el va pută şi va
voi a realisă dorințele sale. Una din aceste dorinţe, şi din cele

mai simţite, eră emanciparea. naţiunilor cucerite. Italia, Polonia,
Ungaria şi, în timpul din urmă, România erai la ordinea dilei, erait
scrise pe drapelul poporului îrances. In glâtă ideile pătrund sub

formă de simţimînt, şi atunci ieaii o energie, o putere contra căreia nimica nu resistă. Ast-fel, când societatea europeană chreştină
eră ameninţată de mahometanism, tote poporele se puseră în mişcare, împinse nu de ideea pericolului ce-i aşteptă, ci de simţimâîntul de a liberă mormîntul lui Christ şi pe poporaţiunile asiatice ce-l

adoraii. Tot asemenea şi astădi, când solidaritatea sorții tuturor
naţiunilor este un ce care nu mai sufere discuţiune, când este
dovedit că siguranţa Franţei nu se pote dobândi decât cu singura

condiţiune

ca Europa

întrâgă

să se reorganiseze

cipiul suveranităţii naţiunilor, poporul

frances

este

după prin-

frămîntat nu
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de
.

aceste

idei, ci de un

[A

.
simțimâîntul suferințelor

simţimâînt
.

care

72

corespunde
-

lor, adecă

.

de

0 voesce cu stăruință.
A nu răspunde la acestă

,
a poporului

dorinţă

frances

ar fi a

se declară că nu este la înălțimea misiunii sale, că nu este eroul
ce poporul a căutat sub acest nume
Napoleon III aveă dar un îndoit

al lui Bonaparte
mobil, un îndoit; scop:

acela

de a face să triumfe suveranitatea poporală şi de a întări prin
acest triumf Tronul sii, adecă a omori principiul dreptului divin
şi a aruncă dincolo de secoli triumful principiului republican.
Putem dar sfirşi astăqi afirmând că emanciparea poporelor

este o fatalitate lipită de Napoleon
emancipări pâte
ce-l înconjâră.

triumfă

până

III. Numai

în capăt

ca eroii al acestei

contra

tuturor

pericolelor

IV.
O să cârtâscă pote unii că m'am servit de un prolog aşă de
lung pentru un subiect ce o să umple abiă un articol. Scuza mea
este că faptele ce se petrecură în anul 1859 sunt resultatul, productul unei elaborări ce fu lungă ca şi visa poporelor europene.
Vălul de plumb, ce a fost aruncat peste România până în timpul din
urmă, a acoperit publicului nostru lupta ce susţine libertatea contra despotismului, şi acest public nu este în genere pregătit ca să înțel6gă tot ce se petrece astădi sub ochii lui. Plecând de aci, tâma
nostră este mai mult că am trecut prea repede peste lucruri aşă de

mari şi de complicate şi că n'am făcut menţiune de alte fapte tot atât
de importante, ca și cele ce am însemnat. Cu tote acestea sperăm
că puţinul, ce puturăm dice, va fi de ajuns casă arunce o lumină,

de şi palidă, pe adevărata faţă a întîmplărilor din anul 1859 şi a
celor ce aii să succâdă acelora,
„Da, în numele libertăţii, Suveranii detronară pe Napoleon. Vic„toria lor, însă nu fu mai puţin triumful sistemului aristocratice
„asupra partidei democratice, al legitimităţii (dreptului divin) asu„pra

Suveranilor

popsrelor,

egalităţii şi a independenţei.
„tru

cele-lalte

popâre,

(1) Considerăsi
parte 1833.

No. 22.

A
.
1839.
naţiunilor cucerite şi a cărora
emancipare 1. 1309.

al

privilegiilor

şi a apăsării

asupra

1815 a fost pentru Elveţia, ca pen-

o reacțiune

politice și militare

desfrînată (1)“.
asupra Elveţiei.

L.

Napoleon

Bona=
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Napoleon

al II-lea,

privind

starea

Europei

vedere, petreci: 164ă viţa sa conspirând

din acest

punt

de

contra ordinei de lucruri

"ce se întemeiase la 1815. Ajungând la Imperii, nu puteă să părăs6scă felul săi de a diplomatisă. Nu putea, nu numai fiind-că obi-

ceiul se face a doua natură, ci încă fiind-că posiţiunea lui de cap
încoronat şi tot de-odată representant al suveranităţii naţionale,

al democraţiei, nu-l ertă să aibă o politică care de la început să
potă fi expusă la lumina s6relui, cum la 1792 a făcut-o revoluțiunea cea mare, saii cum ar fi putut-o face Guvernul provisoriil

de la 24 Februarie

1848, şi cum o face astădi Papz, representan-

tul curat al dreptului divin. Napoleon al III-lea singur o mărturisesce vorbind de politica unchiului săi, Napoleon I:

„Pretutindeni a instalat Guvernăminte de transițiune între
„ideile cele vechi şi cele nouă. Pretutindeni se pote ved6 în ceea-ce
„a stabilit două elemente osebite: o basă provisoriă cu aparențele
„stabilităţii. Provisoriă, fiind-că simţiă că Europa voesce « fi re„generată; cu aparențele stabilității, spre a amăgi pe înîmicii să
„asupra marilor sale proiecte, şi ca să nu-l acuse de a tinde la
„Imperiul lumii. Cu acest scop puse o diademă imperială pe laurii
ps6 republicani.“
Dacă posiţiunea lui Napoleon I eră ast-fel încât trebuiă să
conspire

ca Împărat,

cu

atât mai

mult trebuiă

să conspire

Napo-

leon al III-lea suindu-se pe Tronul unchiului săi; căci el aveă să
conteze

de astă-dată

nu

numai

cu Suveraniă, dar

eu un

adversar,

ce eră copil încă în timpul întâiului Imperiii şi care aveă acum 60
de ani mai mult, voiesc a dice cu partida republicană, care împreună

cu cea

socialistă

face o legiune

Dacă la 1852 Impăratul Napoleon
dardul

suveranităţii

popbrelor

şi ar fi

formidabilă.

al III-lea ar fi ridicat stintrecut

Alpii,

tără

îndoială

eră să 'ntîmpine în mersul săi coaliţiunea tuturor Suveranilor Europei. La coaliţiunea Potentaţilor, Napoleon al III-lea nu put$ să
răspundă

decât

cu răscularea

tuturor

pop6relor,

adecă

cu revolu-

țiunea. Şi Napoleon nu dase nici o garanţie revoluţiunii ca să-l
prefere partidei republicane. Napoleon dar aşteptă şi profită de
ocasiunea ce i-o dete Impăratul Nicolae la 1853. Nimeni nu pâte
negă, şi Cabinetul Petersburgului a afirmat-o în plingeri amare, că
Napoleon put6 să cruţe răsboiul Crimeei, şi că de n'a făcut-o, este
că n'a voit-0.

In adevăr,

o demonstrare

energică

ar

fi

poprit

pe

Rusia de astă-dată, ca și de alte multe-ori, de a face un pas spre
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Constantinopole.

Şi dacă

acesta

nu

eră

destul

pentru

Englitera,

No. 22.

care este ameninţată de Rusia în posesiunile sale din India, pen- lan. 1029.
tru Monarhia Franţei însă eră de ajuns, dacă acâstă Monarhie
voiă să rămâie în tradiţiunile cele vechi, dacă nu credeă că este
o cestiune

de viţă

pentru

Imperii

a schimbă

fața Europei

după

chipul şi asemănarea Franţei de astădi.
A începe

lupta

emancipării

unea naționalităților
măcar

cu aceea

nu eră

a formei

popârelor

în Orient,

unde

cesti-

complicată nici cu cea socială,

Guvernului,

acolo unde Franţa

nu

nică
puteă

fi bănuită de intenţiuni de a se întinde, fu o ideiă ce surise negreşit;
lui Napoleon al Ill-lea, şi pe care o îmbrăţişă cu căldură. Ideia eră
fericită şi de cea mai mare dibăcie politică. Din nenorocire însă, eroul
întreprinderii nu cunosceă nici de cum elementele ce trebuiă să
misce

pentru

isbutirea

causei

ce drapelul

săi

representa.

O

bro-

șură, ce s'a publicat în urma răsboiului, şi al căreia autor lumea
a dis că este Principele Napoleon, mărturisiă că la sosirea ar.
matei aliate pe ţărmurii Crimeei, generalii n'aveaii o ideie nici

măcar de puntele unde aveaii să debarce. Aşă dar Napoleon în
Orient se află într'o lume atât de străină încât eră peste putinţă,
nu s'o mânuiască, dar chiar so înțelegă. Tot ast-fel şi poporaţiunile din Orient nu înţeleseră nici de cum pe salvatorul lor. În loc
să-l ajute, să conspire pentru dînsul,

să sbâre înainte-i, să-l compro-

mită, ca să dicem ast-fel, prin sculările lor, să aducă în sfîrşit lucrurile

aşă încât

Napoleon

să pâtă

răsboiul

a luat caracterul unui

ce pote

face

este

ționar, (căci să ne
cipă poporul

având

aerul

că fără voia

a

lui

şi că tot

să-l poprâscă de a deveni revolu-

aminte
de

Huropei

răsboiii de naţionalităţi

să-l modereze,

aducem

dice

că rolul lui este de a eman-

scăpă

pe

Suverani,

de

a

realiză

principiele revoluţiunii având aerul de a le combate din tote puterile sale), în loc, dic, de a face t6te acestea, poporele rămaseră în
nemişcare,
atâta lung

ca paralisate de lungul selavagiii sub care zăcuseră detimp. Ast-fel fură privite, de nu pâte de Împăratul, dar

cel puţin de locotenenţii sti, din cari unul îmi diceă după întârcerea sa; „Orientul este ca nisce vechi îerării bune numai de
vîndut“, servindu-se ast-fel de expresiunea lui Catone cel vechiii.
Singuri

Grecii

intempestiv

deteră semn

de

vi6ţă, însă

alt-fel decât de ai condemnă, cu tote
opiniunea Impă&ratului, şi după răsboiii
Brătianu.

fără

timp,

într'un

mod

și oştile aliaţilor, ast-fel încât Napoleon nu puts face
acestea, ei aii câştigat în
le-a arătat multă simpatie
15
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și solicitudine, deși nu s'a înfăţişat până acum

vre-o ocasiune im-

portantă,
Când dar Napoleon se încredinţă că s'a rătăcit apucând drumul Orientului, îndată ce ondrea îi permise, dete pace Rusiei, ex-

punându-se chiar de a-şi înstrăină amiciţia aliatei sale. Englitera, care
urmăriă

o altă ideie decât; Napoleon în răsboiul

Crimeei, nu puteă

înțelege pacea după atâtea sacrificii şi cu așă puţine resultate

şi

rămase nemîngăiată vădând că-i scapă prada mai neclintită. Poporele împărtăşiau indignarea Englesilor, iar Suveranii cântară în

cor înțelepciunea

şi moderarea

lui

Napoleon

III, și Tuileriile de-

veniră locul de întîlnire al membrilor dinastiilor Europeane.
Spiritele însă cele mai agere putură să găsâscă din repediciunea, cu care Napoleon părăsi o partidă ce costă pe Franţa atât
de mult, că nu puteă fi decât o schimbare de front, cum se dice în
termeni de strategie. Vre-o câte-vă cuvinte rostite în Congres, în

favorea, Italiei, relaţiunile comitelui Cavour cu Împăratul erati
nisce semnale ce trădaii intenţiunile Împăratului. Manini, fostul dictator al Veneţiei, fu cel dintăiă din republicanii italieni ce înţelese
pe Napoleon
ca, într'o

cu Francesii

şi se puse

In Italia Napoleon
carte

sub

stindardul

lui.

eră în pămînt de cunoscinţe, citia într'însa,

deschisă;

lucruri

şi

Gmeni,

tot îi eră

cunoscut,

Aci conspirase, aci pentru întâia ră înfruntase focul răsboiului
aci fusese întemnițat cu cei mai de căpetenie dintre luptătorii naționalităţii italiane. Cunosceă tâte cordele de atins, tâte pârghiile
de ridicat. Apoi aci, suntem datori a o repeti compatrioţilor NOş-

tri, maveă trebuință să vorbescă; o căutătură, un semn, o simplă
silabă, eră destul ca să fie înţeles. Şi eră şi firesc ca o naţiune ce
conspiră
nea

de secoli, să înţel6gă tot şi să scie cum să devină legiuinteligentă a unui conspirator încoronat.
De la 1856 până la 1859, Italia se pregăti cu o energie, o băr-

băţie, o stăruință ce de multe ori erai luate drept nebunie de înţelepţii oficiali, mai cu osebire în ocasiuni ca acelea când Napoleon
le aruncă capul lui Orsini. Însă pentru Gmeniă în adevăr inteligenţi, capul lui Orsini eră explicat prin publicarea epistolei lui
către Împăratul, prin carei încredinţă emanciparea patriei lui. Publicarea acestei epistole eră un legămînt de onâre de a îndeplini
voinţa pacientelui.

În stirşit anul
în memoria

omenirii

1859 sună în cursul eternității, și el va răsună
pe

cât timp

ea va

av6

cunoscinţă

de

vi6ţa
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sa morală și intelectuală. Abiă lumina dilei anului noii se revărNo. 22.
sase peste Europa şi Împăratul Napoleon, prin cuvintele sale către lan. 20
d-l de Hiibner, (1) ambasadorul Austriei, ridică un mie colţ al vălului
ce acoperiă

acest an. Peste patru luni îl sfişiă de tot; cu virful săbiei,

Atunci îl vădură toţi în tâtă splendorea lui; el av6 înscris în cap
liberarea

Italiei până

în Adriatica.

Fie-care

întorcă fila ca să vadă şi emanciparea

popor

n'aveă decât să

sa. Şi de ce nu?

Cestiunea

italiană, care eră complicată cu cea papală adecă cu cea catolică,
eră una din cele mai grele. Dacă ea puteă să iea o soluțiune, cu
atât mai lesne cele-lalte! Cu tâte acestea şi de-astă dată tot pop6rele Europei orientale fură cele cari prin apatia lor compromiseră

desăvirşita emancipare
împărătesc

a societăţii europene. Ele aşteptară decret

ca să le aducă

tesce cuvintele unui om

aminte

datoria

lor.

Acâsta

îmi

amin-

de Stat din Franţa, pe care consultându-l

ce ar trebui să facem în împrejurările în care ne aflam atunci, îmi
respunse : „D-le, noi am făcut mai mult decât trebuia pentru Ro-

„mânia, fără să consultăm pe nimeni, şi d-stră Românii nu sciți
pce să faceţi pentru dînsa 2“ Câtă indignare trebue să fi simţit
bietul

om

ca să să uite până

acolo

încât să-i scape

asemenea cu-

vinte, lui care cu puţin înainte îmi diceă: „Ce vrei, noi diplomaţii
„suntem plătiţi ca să nu spunem intenţiunile Guvernului nostru“.
Un singur popor pări că se deşteptă la sgomotul tunurilor de la
Magenta şi Solferino, poporul maghiar, dar n'a fost decât o ilu-

siune şi nu vădurăm
punând

pene

decât pe representanţii săi din emigraţiune

la căciulă

şi pornind

cu mare pompă spre Împăratul,

ca să-i c6ră decret de resculare şi negreşit, şi ce-vă gendarmi francesi ca să îmbărbăteze pe compatrioţii lor. O, divină Grecie şi tu
și mai

sublimă

Italie, voi l&gănul

libertăţii lumii,

voi, ai cărora fii,

chiar sub jugul sclaviei celei mai barbare, n'aii încetat; o di măcar
de-a

îi soldaţii libertăţii, cu ce decreturi, cu ce ajutâre, vaţi sculat și

răsculat de-o mie de ori până ce în sfîrşit aţi dobândit vița ce vi se
cuveniă, adecă libertatea! Dacă la 49 Constituanta de la Roma, împreună cu generalul săi Garibaldi, ascultă, nu sfaturile, ci amenințările,

ce dic amenințările, gurile tunurilor francese şi abdică ea singură suveranitatea taliei în favârea Papei ; şi dacă toţi Italienii ar fi stat de
(1) Baronul de Hiibner, diplomat austriac (1811—1892); ministru plenipotenţiar în Franţa (1849—1859); fu unul dintre semnatarii Congresului din Paris.

(Nota Edit.)
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pn.

13—29,

atunci și până astăgi smeriţi sub toiagul apostolicesc, încât Romagna
să nu mai fi avut trebuinţă de-o ocupaţiune austriacă şi francesă,
încât Italia să nu mai fi fost un subiect; de grije pentru Europa, ar fi
avut 6re astădi Napoleon ocasiunea de a o emancipă? Afară de
Italieni dar, nimeni nu răspunse apelului ce se făcu prin gura
miilor de tunuri. După biruinţa de la Solferino starea Europei eră
în chipul următor: de o parte Franţa cu nordul Italiei numai, de
cea-laltă Austria, ciuntită numai de Lombardia şi îndărătu-i Germania armând, murmurând şi gata a trage sabia pentru dînsa,

Englitera într'o neutralitate

ostilă şi Rusia

cu o amicie echivocă,

Napoleon înti'o asemenea posiţiune încheie pacea care uimi tâtă
lumea, și pe cei mai mulţi îi indignă. Întâia, impresiune însă trecând şi vădându-se conduita ulteridră a Împăratului, opiniunea
publică se reîntârse iar în favâre-i.
Napoleon încheiând pacea, lăsă Italia în posiţiune de a urmă emanciparea ei ; băgând sabia în tâcă declară că, pentru ca so ție trasă,

trebuiă s'o rezime

cu francheţă pe revoluţiune (1). Ce imagine stră-

lucită ! EI însuşi, Napoleon, în capul celei mai formidabile armate
din lume, mărturisi că nu puteă fi asigurat, nu puteă, păşi înainte,
decât cu ajutorul revoluţiunii, adecă al mișcării emancipării po-

porelor. Veniţi acum Regi şi Împărați, şi toţi representanţii dreptului divin, având chiar pe Papa în capul vostru şi isbiţi, dacă vă
dă mâna,

pe

aceea

fără

de

care

un

Napoleon

nu

pâte

birui!

Na-

poleon stipulase la Villafranca reîntorcerea Principilor isgoniţi şi
pe urmă

a mers

până

a ameninţă pe ltalieni, de nu vor fi cuminte

şi nu vor rechemă pe Principii lor. Italienii stăruiră în sublima
lor nebunie, adecă de a nu smiiiti suveranitatea lor naţională, chiar
cu pericolul

de a trage

asupră-le

urgia

puterniculhi lor protector.

Ameninţările lui Napoleon, erai ele adevărata expresiune a
simţimintelor sale? Puțin ne pasă, destul că ele fură făcute cu
multă

solemnitate

şi că Italienii sciură

și avură

curagiul

de-a re-

sistă și a se pregăti; ast-fel încât Napoleon putii dice Austriei şi
Suveranilor Europei; „am făcut tot ce am putut dar revoluţiunea,
„adecă voința unui popor, este mai puternică decât voința, nostră
„Şi ar fi pericol de a nu-i da mulţumire“. Acesta este înţelesul
cuvintelor Împăratului adresate Austriei şi mai cu osebire Papei,
Veniţi acum voi, cărora Dumnedeii va dat înțelepciunea scla(1) Cuvîntul

Împăratalui

Napoleon

către Corpurile

Statului, dis la 19 Iulie.
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viei, iar nu

a libertăţii;

voi cari le diceţi că este înţelept să tran-

sigă cu consciinţa lor naţională; voi cari vă munciţă
crede că puterea drepturilor lor este o ficţiune, este

în fața puterii materiale a inimicilor României, şi că
tot ce aii
să facă mai bine este a se pune la adăpostul înţelepciunii
şi di-

băciei vâstre, și spuneţi-mi unde

ar

fi fost astădi Italia,

ea care

avea să înfrunte, numai cu puterea, drepturilor ei, amenințările
Franţei, fulgerile Papei, și lovirile Austriei şi pâte chiar
ale Germaniei, dacă ar fi avut urgia Dumnedeiască de a vă posedă
ca po-

văţuitorii ei ! Dar ce dic Italia,

prunca

Serbie,

care

merge

unde

cu pas

ar

fi fost

Grecia

şi chiar

atât de bărbătesc spre indepen-

denţă şi mărire naţională!
Până a nu sfîrşi să ne fie iertat a aruncă o căutătură de ochi
în anul 1860: căci numai aşă putem încheiă acest bilanţ. Anul
1859 va rămân un punct strălucitor în analele omenirii, nu
numai
pentru resultatele ce el a dat, dar mai cu osebire pentru
conse-

cinţele ce are să tragă după dinsul; consecinţe ale cărora efecte

se desemnă de acum, adecă de la începutul anului 1860, în trăsuri
ce prevestesc schimbarea feţei Europei întregi.
Revoluţiunea cea mare scrise pe drapelul săii în litere de foc

principiul vital al societăţii nou&,

suveranitatea

poporelor, şi de-

clară r&sboiii permanent principiului opus, principiului legitimităţii,
al dreptului divin. Lumea însă nu eră destul de pregătită ca el să

triumfe

de-atunci.

Napoleon I contribui mult prin absolutismul să

să arunce o confusiune aşă de mare în spiritul societăţii europene,
în cât să se rătăcâscă atât de mult până să se pună sub drape-

lul trecutulai, cu speranță că el îi va da libertatea. Republica fran-

cesă de la 1848, improvisată în faţa unor
pice Republicei, n'avu curagiul într'acâsta,

împrejurări puţin proca în tâte cele-lalte, să

înplânte drapelul independenţei tuturor popârelor europene. O justiţie divină se vede că reservă moștenitorului aceluia care compromisese mai mult acâstă causă, să vie să se lupte pentru triumful ei, şi acesta cu ocasiunea emancipării naţiunii care avusese
mai

mult

ceea-ce

drept

să se

totă lumea

plângă

ocoliă de

de întâiul

Impărat.

la revoluţiunea

No. 22.

să-i faceţi 2 an
mai nimica

Lucru

cea mare,

minunat,

adecă a

pune cestiunea în t6tă simplicitatea ei, Papa, representantul cel
mai adevărat, cel mai înalt al dreptului divin, este acela care

astădi, din înălţimea Tronului Sf. Petru, împlântă stindardul legitimităţii, al absolutismului, somând pe împăratul Napoleon să se pro-

20,
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nunțe pentru saii contra. Termenii

somaţiunii, adecă

ai enciclicei,

Ian. 13-29, adresate credincioşilor catolici, sunt tari şi categorici precum pâte
judecă, ori-cine din următorele linii ce trag dintracâstă circulară :

<Şi între alte lucruri, am făcut cunoscut

aceluiaşi Impărat că

nu putem abdică dreptul nostru de suveranitate
lor provincii ale dominaţiunii n6stre pontificale,

rămintele solemne
în

cele-ialte

State

cari ne l6gă,
ale n6stre,

asupra numitefără a violă ju-

fără a aţiță plângeri

fără

a aduce

vătămare

și răscâle
tuturor

ca-

tolicilor, în sfârşit fără a slăbi drepturile nu numai ale Principilor Ilaliei, cari ai fost despuiaţi pe nedrept de domeniurile lor,
dar încă ale tuturor Domnitorilor universului chreştin, cari n'ar pute
să vadă, cu indiferenţă întroducerea unor principii forte perniciose“i.
Sperăm

că Napoleon

III va

profită

de

acâstă

ocasiune

ca să

împlânte stindardul suveranităţii poporelor şi ast-fel, fără a fi provocat-o, să devie mântuitorul societăţii europene.
Dar,

sperăm

că Napoleon

nu va

desertă

drapelul

ce a servit

totă viâţa lui, nu se va lepădă de credinţa care a făcut puterea
lui până astădi, şi acâsta tocmai în minutul când pâte s'o facă
să triumfe şi pe dînsul să se imortaliseze.
Dacă exprimăm acâstă speranţă, nu A6ră că ne temem că părăsind Napoleon causa emancipării poporelor, ea ar fi perdută. Nu,
o causă, ce este simțită astădi de tote poporele Europei şi ai căreia apostoli sunt Franţa şi Italia, nu mai pote fi în pericol. Speranţa ndstră în Napoleon este mai mult un omagiă ce-i facem ca

Români. Și dorinţa ce o avem ca el să fie eroul Europei regenerate, este un simţimînt de ondre proprie naţională, căci am ved6
cu fericire ca cel căruia România îi este datâre
aibă o pagină sublimă în Istoria neamurilor.

ii
Ian. 4—9.

recunoscinţă

să

23,— ANUL 1860,
(BILANŢ

POLITIC).

(Articol publicat în „Românul“ No, 4, 5, 6, 9—10, din 4(16), 5 (17), 6 (18) 9 (21) Ianuarie 1651.)

Tote fiinţele vieţuitore aii o facultate care le conduce în visţa
lor atât individuală cât şi colectivă. Ac6stă facultate se ch6mă instinct. Omul numai, pe lângă instinct se află în posesiunea unei
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facultăţi mai nalte, mai sublime, adecă cugetarea, raţiunea. Dacă
însă instinctul este întradevăr un dar, raţiunea cere din contră
în
schimb o lucrare din cele mai obositâre şi întrun timp fârte îndelungat, ca să devie conducătâre omului în vi6ţa sa atât; individuală cât şi colectivă,
Societăţile dar omenesci, ca Și individii în parte, n'ait fost

conduse în vi6ţa lor primitivă decât de instinct. Cu cât însă omul,

sait mai drept omenirea a înaintat, a lucrat, raţiunea a înlocuit,
instinctul, şi astăqi pe tote societăţile ce sunt în fruntea activităţii omenesci, raţiunea, singură, rațiunea în totă splendorea sa le
dirige. Aşă dar, ori-ce societate, saii ca să fim mai categorică, oră-ce
naţiune,

ce este cuprinsă în cercul activităţii, civilisaţiunii moderne

şi se odihnesce în vi6ţa sa politică pe instinct, se condemnă a,
fi
biruită, sfărîmată, cotropită de superioritatea celor-lalte naţiuni,
ce aii la disposiţiunea, lor cel mai puternic instrument de biruinţă:
raţiunea adecă calculul, combinarea faptelor lor.

Pentru

ca o naţiune însă să potă combină cu succes actele co

săvirşesce în desvoltarea vieţii sale, trebue, la epoce hotărâte, să
facă bilanţul, nu numai al stării în care se află, dar şi al tuturor

celor-lalte naţiuni, cu cară se află în luptă saii înti”o solidaritate:
De când ni s'a dat şi nouă a luă parte, ca naţiune, la acestă ac-

țiune a lumii civilisate, am credut ca un ce neapărat a nu ne mai
lăsa în voiă întâmplărilor ci a face Şi noi o întrebuințare mai
ageră din raţiunea n6stră şi a combină faptele n6stre întrun ţel
de mărire şi prosperitate naţională. lacă de ce şi în anul trecut

şi într'acesta,
Fericită

ne-am

națiunea

încercat

care,

retrospectivă asupra
ca punt

de plecare,

a face

într'acâstă

mersului
ca centru

un bilanț politic al anului.

operaţiune,

întracâstă

omenirii, se pâte luă pe
în jurul

mentele lumii întregi, saii cel puţin

căruia

pote

privire

ea însă-şi

grupă

eveni-

când pâte figură cu un activ

respectabil.

Cât trebue să sufere Românul când, întracest mare tabloii al
anului, nu pote da un loc cât de modest naţiunii sale ; când în
tot cursul anului ea ne-a făcut un singur pas, nu a lăsat o singură
urmă care sarate lumii că a trăit. Dea Domnul, cel puţin, ca în
faţa acestui tabloii, în faţa marilor fapte ale celor-lalte naţiuni,
să ne

vie şi

nouă

în

ochi

lacrămile

încă, în faţa triumiului lui Erodot şi

lui Tukidid,

când

eră

copil

dobîndind ast-fel consciința

No. 23,
1859,
lan, 4—9,
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datoriilor

1859,

Nevoiă, de voim

lan. 4-3

n6stre,

să ne punem

la lucru

:

să ne păstrăm

=

existenţa n6stră națională!

.

Națiunea

care

3

pâte

3

servi

cu energia

;

de

de

3

subiect,

care avem

:

3

principal

al

tabloului

anului 1860 este Italia. Ea a fost puterea motrice ce a ţinut în
mișcare tote Cabinetele Europei, ea a deșteptat speranțele tuturor
popârelor nenorocite, ea a dat credinţă tuturor acelora ce şovăiaii.
Dar Italia, care până acum doi ani eră condemnată chiar de amicii
ei ca incapabilă

de a şi luă locul

ce nisce

nebună

îi însemnai,

nu

numai că se ridică în răstimpul de un an la o înălțime, care dede
lumii întregi o consciinţă mai înaltă şi mai sigură de destinele ei,
ci putem adăogă că sârta ce energia și devotamentul Italienilor
făcură patriei lor, în răstimp de un an, sili pe cei mai puternici

Potentaţi a se îmblîndi
asigură

fără mari

cu popsrele lor şi a le da libertăţi cari le

sacrificii o emancipare

definitivă

Cine nu-şi aduce aminte că anul 1860 găsi tâtă Europa în
cea mai mare confusiune, în cea mai mare peripeţiă şi Italia într'o
adevărată derută? Ochii tuturor amicilor naționalităților şi libertăţii se opriaii

cu grije,

cu t6mă

chiar,

asupra

Italiei.

Cel mai puternice împărat din lume, în mijlocul triumfului săii,
se declarase neputincios a îndeplini promisiunea, ce făcuse lumii, de-a da independenţa tuturor Italienilor, de la Alpi până la
urarea Adriatică.

El merse

şi mai departe : îndemnă întrun

mod

ameninţător

pe Italienia primi introducerea Ducilor lugiţi în tabăra Austriacilor.
Austria, la adăpostul formidabilului cadrilater, îşi întremă puterile.

Pacifica Rusiă îşi puneă
de

când

intrase

iarăşi zaua, pe care păreă

c'o uitase

pe calea reformelor din năuntru; nota-bene, acâstă,

reîntorcere a Rusiei în trebile Europei nu lăsă nică chiar bănuială

că ea va fi în defavârea, libertăţilor Italiei. Şi cum puteăfi într'alt
fel, dacă

civilisata şi libera Engliteră nu patronsză libertatea ce-

lor-lalte popore, de cât când are să tragă un folos positiv, dar
Guvernul rusesc, în care încă mult timp apăsarea va fi principiul

vital al puterii sale?
Potentaţii Germaniei înclinaă acum, mai mult decât în timpul luptei din câmpiile Lombardiei, a face causă comună cu Austria. Spania, care dormiă ca putere europeană de-atâta timp, pării
a se deșteptă, însă cu ideile timpului în care adormise, cu ideia
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de cruciate în favârea papalității şi a legitimităţii. Englitera

nu-

mai îngînă cuvinte de simpatie pentru causa italiană.
Să vedem acum dacă, în faţa tuturor acestor pericole din afară,
cel puţin poporul italian, dispuneă de unele din acele elemente
care, în ochii înţelepţilor de profesiune, sunt singurele ce pot dă
sorți de succes.
Piemontul cu Lombardia, neorganisată şi deschisă celei diîntâiii

năvăliri a Austriacilor ; Ducatele şi Legaţiunile în frămîntarea unei
revoluţiuni; Neapolia supt mâna de fer a celui mai mare inimic al
libertăţilor italiene; Romagna ocupată de Francezi — ca să protegă
pe Capul catolicismului, pe representantul spiritual al dominaţi-

unii austriace în Italia. Şi să adăogăm că acâstă protecţiune nu aveă
nică măcar

avantagiul de-a ţin6 puterea Vaticanului în neutralitate:

Din contră, nici odată moștenitorul

Sf. Petru n'a desfăşurat o ac.

tivitate mai mare. Lumea catolică întrâgă eră provocată contra
Italiei, ce eră declarată inimică a Dumnedeirii ; pungile tuturor cre-

dincioşilor erai puse la contribuţiune şi banii se vărsau de pretutindeni în cutiile Sf. Petru; credincioşii din tâte ţările catolice
alergaii spre apărarea patrimoniului Sf. Petru şi deveniaii legiuni
disciplinate, subt comanda unui strălucit general francez, ce acum
eră conetabil al sfîntului Părinte.
Pe lângă tâte aceste nevoi şi pe lângă prâsta stare a finanţelor lor, Italienii mai aveaii lipsă de unitate în spirite.
Unii voia să temporiseze, să se organiseze şi să aştepte evenimentele, pe când cei mai exaltaţi eraii hotăriți să împingă înainte
emanciparea Italiei, fără să se mai preocupe de disposiţiunile Pu-

terilor streine, nică măcar d'ale Franţei.
In sfârşit, atât de pericul6să eră stacea Italiei, în cât deşteptase t6te ambiţiunile, tote pretenţiunile. Austria nu mai bănuiă
că în curând va luă îndărăt ceea ce perduse şi cu dobîndă chiar;
Murat se vedeă pe tronul Neapolii; Englitera pote se mângâiă cu
Sicilia; mulţi din membrii familiei Bonaparte îşi disputaii Regatul
de mijloc al Italiei; nu eră în sfîrşit om de Stat în Europa, ba
chiar nu eră diarist care nu-şi aveă planul săi, care nu dispunea
de sorta Italiei după capriciul săi. Și tâte acestea puteai să se rea-

liseze, ba încă, dacă Italia ar fi avut în capul
Stat

de natura

celor

ce avem

brăcaţi în rase, eraii să espieze
rinte

şi Franţa,

deși cu inima

lor şi de aceea am

trebilor

noi, negreşit că astădi

greșalele lor supt
sfişiată,

să dică:

am

făcut pacea de la Villafranca.

Gmenii de
Italienii, îm-

toiagul sf. Păpipăit ticăloşia
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„Dar

nu, Italia

suferise şi

luptase

îndestul

ca

să-şi

formeze

OMenDi cu 0 inteligenţă la, înălţimea situaţiunii şi cu o inimă
destul
de mare, ca să fie sigură de eroismul unui popor, care
voesce să
fie. Ast-fel, pe când t6tă lumea disperase de Italia, Italienii
cu o

dibăcie nepomenită,

cu un tact perfect, cu o hotărîre nestrămutată

şi cu o îndrăsnâlă, ce le-a invidiat-o negreşit şi Împăratul Napoleon, se puseră a emancipă şi a reconstitui Italia şi nu şovăiră
un minut măcar. Pare că credeai, ca cei vechi, că Dumnedeii combate în fruntea. lor.

1.
Vădurăm,

în

articolul precedent, care eră atitudinea Buropei în

faţa Italiei şi situaţiunea din năuntru a acesteia din urmă. Să intrăm
acum în natura intimă a lucrurilor ce le vădurăm numai în a lor

suprafaţă ; căci numai

ast-fel vom

înțelege

că, dacă patria lui Gri-

gorie VII [Hildebrand], a lui Machiavel, a Medicilor Şi putem dice

a Bonaparţilor a nesocotit consiliile înţelepţilor Europei şi a împins înainte carul, ce duceă fortuna, Italiei, n'a fost din parte-i
un

act nechibzuit, un

„juruş“

conduse

instinct,

numai

de

de acele ce popârele barbare, cari sunt
nu

se pot opri de a efectuă ori de câte

ori le pot; face, şi fără a prevedeă dacă acea

năvălire

le duce la

mântuire saii la pieire.
Napoleon, făcând pacea de la Villafranca şi lăsând pe Austriacă
în posesiunea cadrilaterului, de unde în tot minutul puteai pune

în pericol existenţa Piemontului, ba încă stipulând reîntârcerea Ducatelor sub dominarea locotenenţilor Impăratului Francisc- Iosef,
făcu
leon

negreşit de ajuns
III, ba şi ca să-l

ca să dssilusioneze pe Italieni de Napoprivâscă ca trădător al causei italiene şi

ca inimic al patriei. Cel dîntâii fremăt, ce simți poporul italian la
scirea

defecţiunii

de la Villafranca,

făcii pe mulţi

să crâdă

vorţul între Italieni şi împăratul Francesilor este săvirşit
eternitate,

şi speranța

că di-

pentru

luci printre toţi inimicii Italiei Şi ai Franţei.

Englitera, cu tactul unui șef de cantor, căută să profite de acâstă
greșelă, de acâstă restriște a lui Napoleon. Cât trebui în adevăr să
surîdă

Engliterii

ideea

că, fără

cel mai

mic

avans

de

capital,

să

cul6gă tot profitul ce cu drept veniă adversariului săi, care sacrificase atâta sânge şi atâţia bani pentru Italia. Englitera dar, care
până la pacea de la Villafranca ţinuse atitudinea unei neutralităță
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ostile în faţa

celor

ce combăteaii

pentru

respingerea

Austriacilor

din Italia, se apucă a sinăţi mai cu tărie decât; chiar Italienii indignarea contra aceluia ce se mulțămise numai cu jumătate din ceea-ce
promisese Italienilor. Şi cine ar mai put6 acum bănui că Englitera
voesce mai puţin decât independenţa Italiei întregi!
Departe de noi intenţiunea de a voi să negăm poporului englez

eminentele

sale calități, saii de a-i micşoră rolul săii în desvoltarea

spiritului omenirii. Am spus-o şi o repetăm cu plăcere că, de câte
ori libertăţile lumii ai făcut naufragiu, Englitera a fost farul ce
a condus omenirea la portul mântuirii. Ori-ce încercare dar din

partea n6stră de a ofensă acest; mare popor ar fi ridiculă. Aci însă

nu este numai o cestiune de bună cuviinţă şi de echitate, ci chiar

de interes naţional, ca Englitera, să-şi păstreze
t6tă influența sa ca mare Putere, căci suntem

tot prestigiul săă,
siguri că n'avem

decât să voim şi Englitera să se înamoreze de unitatea şi de iîndependența Românilor, tot atât cât este astădi înamorată de a Italienilor.

Să-i dovedim

că prin aptitudinea

prin

fapte

că suntem o naţiune, să-i arătăm

n6străde a înţelege şi a îmbrăţişă civilisaţiunea

occidentală, suntem adevărații iniţiatoră al unei lumi care până
acum nu sa numărat printre clienţii ei, şi Englitera tâtă va fi

pentru

așezat

noi. Tot dar ce voim

puterea

şi mărirea

natură și ea nici nu
verse

o singură

să dicem

este că Engliterei, care şi-a

ei pe industrie şi pe comerţ, nu-i este în

pote să joce rolul cavaleresc al Franţei şi să

picătură

de sânge

pentru o ideiă, pentru un prin-

cipiii ce se luptă într'o ţâră străină.
Ac6stă explicare tăcută, să revenim la Italia. Din
națiunea

italiană

nu

este copilă

ca

să se îmbete

de

nenorocire
sunetele

fru-

m6se şi de cuvintele amăgitore ale celui d'iîntâii venit, saii să
strige trădare la cea mai mică defecţiune a unui amic. Englitera
în mai multe ocasiuni făcuse pe Italieni să plătescă scump încrederea în promisiunile ej, şi ei cunosceaii totă val6rea generoselor

simpatii ale poporului engles pentru causele naționalităților ; Italienii nu cunosceaă mai puţin pe Napoleon. El trăise în mijlocul
lor şi până astădi amiciţia intimă îi ţinuse într'o strânsă legătură
cu

dînsul. Eă sciaii

dar

că el nu

este

un

fanatic

al

principiului

naționalităților, nică chiar un amant ca aştepte de la dinsul a
combate pentru triumful acelui principiii chiar cu pericolul săi.
În bilanţul anului trecut am analisat pe Napoleon III ca om
politic; am vădut că peripeţiile vieţii sale Vaii pus în posiţiune
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de a studiă şi a cunâsce care sunt puterile vitale ale societăţii europene de astădi, și că Istoria dinastiei lui Pa convins că sorta acestei dinastii este nedeslipită de triumful suveranităţii naţionale

în î6tă Europa. Dar ca să înţelegem
sau deslipit de Napoleon, chiar atunci

mai bine cum Italienii nu
când el se părea că i-a pă-

răsit, și cum ei aă avut curagiul de a efectuă unitatea, și
independența Italiei chiar când Impăratul Francesilor îi ameninţă, trebue
să determinăn întrun mod mai categoric natura, caracterul şi
rolul
aceluia care astăqi conduce destinele lumii.
Napoleon III nu este apostolul unei idei, el este moştenitorul unui Tron, este Capul unei dinastii. inta sa dar nu este
triumful ideilor de care omenirea este frămîntată astădi, ci de
a se
servi cu dînsele pentru triumful și întărirea Tronului Napoleonian.
El asemenea, nu este un geniii de felul unchiului săi, care să voiască
a

constrinze

lumea

de

a se

organisă

conform

unui

plan

ce

născut în capul săi; el este un adevărat om de Stat care
studiază

a

lumea, în aspirările sale, în adevăratele sale trebuinţe
şi i se pune
în serviciii, căci scie că numai așă pote deveni arbitrul
ei. lar
cât pentru modul săi de a procede, ni l-a spus el singur
în operile sale, vorbind de fundatorul dinastiei napoleoniane : a
conduce

lumea în noua sa transformare, dând tot de odată garanţie
spiritului conservator, de care societăţile nu se desistă nică odată.
Nu

le-a trebuit dar Italienilor mult timp ca să înțel6gă că,
dacă poporele din Orientul Europei nu sait sculat la cel dintâi
detunet
al artileriei din câmpiile Lombardiei, Napoleon nu trebuiă
să continue răsboiul contra Austriei. Intr'adevăr el nu puteă
să înain-

teze decât cu să potolâscă revoluţiunea care în ochii conservatorilor ar fi putut păreă că, fără, presenţa sa atot-puternică, ar
fi
Juat nisce proporţiuni ameninţătâre siguranţei europene; iar
nu ca
să provoce

popbrele

la răsculare

de-a

dreptul

cu presenţa sa, căci

el dintr'acel minut eșiă din rolul săii de moderator al revoluţi
unii
Şi deveniă perturbator al Europei, Capul revoluţiunii, adecă nici
mai mult nici mai puţin decât un Mazzini încoronat.
Napoleon dar, neputând înaintă, se reîntârse în Franţa, tot
ast-fel cum făcuse şi în răsboiul din Crimeea, cu osebire că
acum

eră sigur că lasă cel puţin

în urmă-i o naţiune care l-a înţeles

şi care va sci să profite mai bine de sacrificiile ce a făcut pentru
dînsa, decât cum sciură Românii când îi lăsă domni pe destinele

patriei lor.
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Napoleon,
pacea

oprindu-şi mersul săi triumfal la Solferino şi făcând

de la Villafranca,

uimi lumea

întrâgă. Unii

strigară

trădare,

alții slăbiciune ; dar cei mai înţelepţi se îngrijiră sai sperară, după
condiţiunile în care se aflaii în fața Franţei. Napoleon, cu căutătura ageră a unui profund politic, înţelese că a merge înainte, ar
îi a se prevăli în necunoscut; pe când oprindu-se aci, asigură viitorul.

[EI făcuse destul pentru causele ajunse la maturitatea
păstră puterile sale neatinse pentru ocasiunile viitore.
terea

Am arătat, în bilanţul
atât din situaţiunea

lor,

şi-şi.

anului trecut că Napoleon își trage pusa ca representat al suveranităţii po-

pulare, adecă al revoluţiunii, cât şi din aceea de representant
al ordinei, de Domnitor al revoluţiunii. Făcând dar pacea de la
Villafranca, Napoleon luă o atitudine, care să pâtă linişti spaima
ce cuprindeă tote dinastiile europene cu lovirea ce dase celui
mai eminent representant al principiului legitimităţii, al Guvernelor
prin dreptul divin. E] făcu dar Austriei atâtea concesiuni în cât se
păreă că Napoleon nu ambiţioneză nimic mai mult decât a deveni
restauratorul Imperiului austriac, pe care imprudenţa lui Francisc-

iosif îl expusese la o distrugere completă. In tot timpul anului 1860,
Napoleon fu cel mai călduros protector al Suveranilor legitimi în Italia, Impăratul Francesilor însă puteă jucă acest; roi fără să compromită reconstituirea Regatului Italiei: dibăcia comitelui Cavour, eroica

cutezanţă a lui Garibaldi, sinceritatea şi devotamentul lui Victor
Emanuel erai nisce garanţii destul de tari pentru dinsul ca să nu
aibă nică o grijă. Italienii se arătară că sunt la înălțimea situaţiunii,
Sgomotul sutelor de batali6ne austriace, ce se năpusteai pe hotarele Lombardiei, afuriseniile Papei, comentariile Bourbonului de la

Neapole, agitarea oştilor Germaniei întregi, cuvintele descuragiătâre
ale lui John Russel (1), strigătul Spaniei, mustrările Cabinetului de la
'Puilleries, tâte alunecară pe de-asupra Italienilor fără ca să-i distragă
un singur moment din marea, din divina operă ce o împliniaii în faţa

tuturor popbrelor Europei, cari-şi opriseră, răsuflarea spre a nu
scăpă o singură mişcare, un singur gest al acestui noii atlet al
libertăţilor lumii,—căci cine nu scie că numai diumviratul Austriei
şi al Papei ţineă încă lumea în scutecele de fer ale secolilor de
împilare. Nobil şi plebeian, conservator şi revoluţionar, moderat
şi exaltat,

bătrîn

şi tînăr,

femee

şi bărbat,

copilul

şi voinicul, toţă

(1) John Russel (1792—1818), leader al partidului liberal englez. Partisan
pasionat al unităţii italiene, se opuse la anexarea Savoiei. (Nota edit.)
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câți erati Italieni, uniţă într'o singură cugetare, aceea dea av6 o
patrie liberă, se puseră în mişcare. Deşi fie-care pe drumul să,
cu mijlocele

sale, în cercul

nia însă fu completă,

ideilor,

opiniunilor

nimic nu împedică,

sale

politice,

nu contracară,

armo-

nu neu-

tralisă pe cel-lalt. Republicanul Mazzini fanatiză poporul prin
scrierile sale; aristocratul Ricasoli cu cei- -lalţă patricieni impune
a
mişcării italiane regularitatea, disciplina, ordinea ce o făceă respestabilă chiar înaintea Europei conservatore; Garibaldi, acest
cavaler, acest eroii al democraţiei, înarmă Italia şi scoteă ca
din
pămînt legiuni de voluntari; omul de Stat, Comitele Cavour, organisă şi trată cu tâte Cabinetele europene; şi pe de-asupra tuturor

ca emblema unirii, ca drapelul libertăţii şi măririi Italiei plană.
măreţă figură a regelui Victor-Emanuel. Te salut, ț6ră a străbunilor
României şi bine-cuvintez pântecele tale, care n'a încetat un singur moment de-a da genii n6mului omenesc
mii de ani îi daii un popor întreg de eroi.

şi

care

peste

două

Pronunţaiii numele României în faţa numelui Italiei şi cu durere îmi diseiii: Nu cum-vă Traian se înșelă împlântând colonia
Romană în Dacia, voind s'o facă oa doua Italie? Nu cum-vă pămîntul Daciei nu fu priincios plantei ce veniă din dulcea, din îrum6sa, Italie, în cât cu timpul trebui să degenereze ? A! de nu mi- aş
aduce aminte decât de noi, din timpul Divanului ad-hoc, atunci
când Napoleon ne făcii stăpâni pe destinele n6stre, când ne puse
în posiţiune să fim o naţiune de vom voi, şi noi drept răspuns
plecarăm genunchii înaintea Europei şi în urmă ne risipirăm, pe-

rirăm de pe scena lumii ca o fantasmă, căci în firmanul turcesc aşă se
ordonase,

de nu mi-aş aduce, dic, aminte decât; de-acea

împrejurare,

de nu mi-aș aduce aminte decât ceea ce văd în juru-mi de doi
ani de dile, negreșit că aș disperă de virtutea nâstră ca naţiune.
Dar sunt mii de voci, este Istoria întrâgă, care cu accentul
bătesc al eroilor României strigă, protestâză şi-mi deştâptă,

bărcon-

sciinţa naţională, îmi spune că de şovăim, că de ne împleticim în
mersul nostru, nu este alt nimic decât că suflarea ciumată a străinului ne ţine încă ameţiţi, ofiliți şi că trebue să deschidem ferestrele, să deschidem ușile, să ridicăm barierele, ca să-şi ieă iarăşi
cursul marea suflare naţională, şi ast-fel toţi, sorbind acel aer împuternicitor,

care

făceă

ea vocea

lui Mircea

să

se audă

din

Car-

pați până la Balcani, să putem şi noi dobândi cel puţin puterea
și vocea ca să afirmăm lumii că sumtem! ....
Ertare, iubite cetitor, dacă în cursul serviciului mei de na-

i
i

|

ii
+

ț
;

|
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rator,

mă

opriiă

țâra mea;

un

minut

ca să vărs o lacrimă pentru nenorocita

iar de se va întîmplă ca lacrima mea

să se unescă cu

a ta, atunci iarăşi bine-cuvintez Italia, care a putut să unâscă doi
fil ai României, cel puţin în durere, dacă nu în luptă pentru salvarea, ei.

Lăsarăm
pregătise

pe Italieni în mărâţa

secoli de lupte

lor păşire către un viitor, ce-l

sânger6se

şi mii

de mii de

martiri,

că-

tre un viitor, pe care astădi lait dobândit şi de care sunt cu atât mai
mândri, cu cât îl datorâză numai bărbăţiei lor. Dar ce este mai
sublim într'acâstă epopee a democraţiei moderne, este felul de a
procede al Italienilor, care se osebesce din tot ce s'a făcut până
astădi. Cele mai puternice Împărăţii de pe continentul european
se ieaii la luptă în Italia, care, sdrumicată şi apăsată, pare că este

destinată de a urmă pe acela ce va birui, adecă

de

a fi la orâi-

nele sale. Napoleon biruitorul dă Ducatele vechilor lor Duci; negreşit că totă lumea se aşteptă ca a doua di să-i vadă pe Tronurile lor. Însă, dacă totă lumea audise şi văduse ceea ce stipulaseră
puternicii Împărați, Italienii păreaii că nu bănuiaii nimic, şi în

faţa legiunilor biruitorului își numeaii

Dictatori, convocaii colegii

electorale, numiaii mandatară, se strângeaii în Parlamente, vota
unirea cu Piemontul și pregătiaţi, cu cea mai mare asigurare, li-

berarea Italiei întregi și constituirea

unui

singur

Regat italian.

Şi tote acestea se făceaii cu o procedare afât de regulată, cu o
linişte de spirit atât de mare, în cât ar fi credut cine-vă că Ita-

lienii exercitaii acest drept de sute de ani şi cu aprobarea lumii
întregi; păreă că ne-am fi întors cu două mii de ani înapoi, şi că
scena

se petrece

în Roma,

Suverana

lumii.

IV.
Pe când în Italia suveranitatea populară îşi luă fiinţa în modul
cel mai solemn şi positiv, în restul Europei suveranitatea divină, suveranitatea legitimă, adecă arbitrară, se agită, se frămînta, se rosto-

goliă, ca şi cum s'ar fi simţit săgetată de victori6sa ei rivală, ce împlântase drapelui

în Italia. Englitera singură,

răzimată pe instituţiunile

sale cele liberale şi apărată de valurile Oceanului, rămânea liniștită,
în fața amenințării unui conflict general. Omenii săi de Stat nu numai că nu eraii îngrijaţi, dar mulțămirea, ce simţeaii de faţa ce
luaii lucrurile în Europa, eră atât de mare, în cât chiar bătrinul
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şi dibaciul Palmerston (1) o trădă, dicând, la un banchet de ţesători,
că el nu scie să ţ6să ci numai să descurce mrejile, laţurile pe cari
unii

se munciseră

a le întinde

Europei.

Acei

unii

eră

Napoleon,

care în ochii tuturor înţelepţilor, tuturor diplomaților de profesiune, se află acum în posiţiunea cea mai falsă, cea mai critică,
se ailă în fine,

într'un

impas

de unde

nu

putea

să lase de cât

cu

rușine, sait rupându-şi gâtul. Considerând tratatul de la Ziirich
şi atitudinea ce Napoleon ţineă de atunci în faţa Italiei, cei mai
mulţi creduseră că pacea de la Villafraneca a fost o lovitură de
Stat contra naționalităților, prin care Napoleon credeă să dobândâscă întrun mod definitiv cel dîntâiii loc între Potentaţii legitimi ai Europei,
la Austerlitz. Prin

tot ast-fel cum făcuse parvenitul Napoleon |
continuarea dar a revoluţiunii în Italia, care

nimiceă tratatul de la Ziirich, planul lui Napoleon eră dejucat şi
el se află în faţa unei dileme, adecă sait să întorcă armele contra
Italienilor şi să pârdă puterea ce aveă ca representant al suveranităţii naţionale, cu care putere impunea Europei, saii să rămâe ca
nesocotit,

micire
de la

biruit

pentru
Ham

de revoluţiune,

nu

putuse

diplomaţii îl credeai
la Alpi.
politică

Acest

adecă

iarăşi slăbiciune,

iarăşi ni-

dînsul. Napoleon al III-lea însă, pe care nică zidurile
să-l strimtoreze, rupse cercul de fier în care

constrîns, întindând fruntariile Franţei până

act,

ce descopereă până la 6re-care punt adevărata
a lui Napoleon şi care eră un pas mai mult spre reconsti-

tuirea Europei pe naţionalităţi,

fu ca un

trăsnet

pentru

tote di-

nastiile Europene. Engliterei, surprinsă şi înșelată în speranțele
sale, îi scăpă un strigăt de indignare; unul din miniștrii săi se

vădii obligat de a declară la

tribună că legătura între

Franţa şi

Englitera

este ruptă pentru tot-deauna. Iacă dar pe Napoleon între

posiţiune

și mai grea.

găsi într'una

Voind

pericul6să,

să iasă

dintro

situaţiune

falşă,

căcă coaliţiunea europeană contra

se

Franței

eră mai mult decât probabilă în ochii tuturor pretinșilor înţelepţi.
In acest

moment,

atât

de

critic în

ochii

înţelepţilor

cu

diplome,

vedem de odată un tratat de comercii, care deschidea fruntariile
Franţei productelor Engliterii. Cu el, Napoleon distrâză la punt poporul
tase

englez, şi ast-fel furtuna treci ca un
decât pe acei cari ai vederea scurtă,

fum

ce nu

înspăimîn-

(1) Henry-John Palmerston (1184—1865), împreună cu Russel, unul din leaderii part. liberal; secundă politica italiană a lui Napoleon III, până la anexarea Savoiei, când declară: „Între Napoleon şi mine s'a sfîrșit! (Nota edit.)
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Ceea

ce întăritase

mai

mult

pe Englitera

în lovitura

îndrăs-

n6ţă şi fericită a lui Napoleon, eră complicitatea Cabinetului din
Turin pe care îl credeă acum devotat ei și ostil Franţei. Piemontul însă, ca representant al Italiei şi care nu confundase un
minut măcar pe amicii de circumstanţă cu cei naturali, sciu să sacrifice două din provineiile sale, care, deşi legate de secole cu

Piemontul,

erai

însă de

o naţionalitate

străină,

căci

el scia că

prin acest sacrificii, pe de o parte consacră principiul ce singur
îl făceă puternic în faţa Europii, şi pe de alta lega strâns pe Franța
cu causa reconstituirii Imperiului italian.
Napoleon procedă în anexarea Savoiei şi a comitatului Nizzei

conform
cu

forme

metodei sale, adecă de :a învestmîntă un act revoluţionar
legale

şi a împinge

ast-fel revoluţiunea

înainte,

fără

ca

să-şi pi6rqă posiţiunea sa în lumea conservativă. Intr'adevăr, Franţa
primi fruntariile Alpilor cu scusarea cea mai conservativă, cea mai
legitimă, adecă aceea de siguranţă de apărare, de conservare. Şi
de la cine? Şi cum? De la regele Piemontului ce-i cedă provinciile
acestea printrun tratat. Ce puteaii dar dice representanţii dreptului positiv, când după dînşii un Rege este, după dreptul divin,
proprietar al popbrelor sale şi când acest drept este definit de legisti de a pute usă şi abusă de lucrul ce-l posedă? Napoleon mai

av6 încă o rațiune contra

Potentaţilor

Europei, cari

negreşit nu

puteaii ved6 fără grijă nică mărirea Franţei, nici consecinţele acestei cedări în ceea ce priviă pe Italia. Napoleon îi provocase neîncetat, de a regulă cestiunea Italiei printrun Congres şi ei refu-

zaseră neîncetat. Impăratul Franţei dar, în faţa unei nouă Puteri
ce se înfiinţă pe fruntariile Imperiului săi fu nevoit, dacă cei-ialți
Suverani

nu

se îngrijeaii

de siguranţa Statelor lor, să îngrijâscă el

de al săii şi își dete nisce fruntarii mai sigure. Să nu uităm însă
a fi drepţi şi pentru bieţii Suverani cari refusară până astădi un
Congres, deşi evenimentele n'aii încetat de a se desfăşură cu o
iuţâlă care trebue să-i spăimînte. In adevăr, cum puteaii ei primi
un Congres, când le este mai multă t6mă de măestria lui Napoleon ca om de Stat, decât ca mare căpitan. Nu-şi aduc ei dre aminte
că în singurul Congres ce s'a ţinut de la suirea lui pe Tron, s'a
consacrat, pentru întâia dată, deşi întrun mod modest însă oficial,

suveranitatea naţională cu convocarea Divanurilor ad-hoc în Principatele Române? Şi că tot într'acel Congres s'a pus la ordinea

dilei europene şi cestiunea Italiei?
Brătianu.

16
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Dar dacă, din puntul de vedere

al dreptului positiv,

al drep-

man. 9, tului divin, formele deteră anexarii acelor provincii un
caracter
legal,

Napoleon

pra anexării

însă

chiemâna

cu Franţa,

poporaţiunile

făcu actul cel mai

a se pronunță

revoluţionar,

şi

asu-

care

trebue să atragă după dînsul consecinţe ce aii să
schimbe faţa Europei întregi. Întradevăr, el recunosceă în fapt
şi în modul cel
mai solemn că voinţa naţională este dreptul
cel noi al ginţilor,

că el singur pâte da o garanţie seri6să oră-cărei
posesiuni, şi să

mai

adăogăm

că acâsta

o declară

cel mai puternic Împărat şi fără.

a se află în faţa nici unei necesităţi.
mai

bine

şi mai

positiv:

prin modul cu care se făcuse, angajată
suveranităţii populare.
Să nu se mai mire
Burbonilor din Neapole

Eră, ce-vă Şi mai mult,

sai

Franţa se găseă, printr'acâstă anexare

și

a protege în Italia principiul

dar unii dacă în urma acestui fapt 'Tronul
sbură în țăndări şi dacă mai t0tă Italia,

fi adunată, ca prin puterea iresistibilă a unui vîrtej,
sub sceptrul

lui Victor-Emanuel,

fără

deşi av6 puşca la umăr.

ca Europa

să cuteze

să se misce

măcar

Ceea-ce este însă de mirat și de admirat,
ceea-ce trebue să
avem noi Românii necontenit sub ochii noştri,
este pătrunderea,

ce avură

Italienii

este înţelepciunea

într'acâstă

ce nu

confusiune

le lipsi un

şi

complicere generală,

singur

minut

de

provincie,

în mijlocul

en-

tusiasmului celui mai exaltat, este cutezanţa ce avură
în faţa ameninţărilor celor mai mari, este devotamentul
până la abnegare
din

partea

tuturor,

fără

excepţiune

de

clase,

de

partid, de opiniuni, de vîrstă şi de sex, este eroism
ul ce ei îl
împinseră până la sublimitate, și care face admira
rea chiar a inimicilor cauzei pentru cari Italienii luptă. Acestea
noi, mai mult
decât ori-cine, să le avem în tot minutul de faţă,
să ne pătrundă
sufletele, și România va fi.
Dacă, cum diserăm, Europa stă cu puşca la umăr fără
să se

misce în faţa revoluţiunii ce se efectuă în Italia, în năuntru
însă Și

pe tărimul diplomatic agitaţiunea eră mare. Ducii, Regii şi
Împs&raţii alerga de la unul până la altul; de la Baden la
Toeplitz, de
la Toeplitz la Warszawa, se consultaii, se concertaă,
se legau, dar
fără

să ajungă

la alt resultat positiv

decât

acela

de a dovedi

ne-

putinţa lor în faţa, revoluţiunii.
Alături cu Guvernele, popdrele nu steteră nici ele
în nemişcare. Naţiunile de sub Austria, îmbărbătate de eroism
ul Și triumful
Italienilor, găsiră vig6rea de a sgudui cu putere
despotismul ce-i

|
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apăsa şi Guvernul cesaro-crăesc, desperând de vri-ce ajutor eficace
din afară, se hotări a trată cu revoluţiunea. D. Schmerling (1) este ple-

nipotenţiariul ales de Francisc Iosef; naţiunile sunt convocate a şi
numi pe al lor; Europa întrâgă aştâptă cu interes resultatul. Incercări de asemenea natură s'aii făcut; multe de la 24 Fevruarie
1848;

fi-va 6re mai norocită acâsta? În curând ne vom convinge.
Poporul german nu puteă rămâne adormit în acâstă comoţiune

generală; el însă este atât de metodic, atât de sistematice, are protecţiuni atât de mari, este atât de entusiast de un trecut pe care
l-a poetizat ca să-şi mulțămâscă ondrea proprie naţională, umilită
de situaţiunea, lui presinte, în cât ajunge cu greutate la acţiune,
și acâsta, mai de multe ori după ce momentul propice a trecut,

Nu voim să dicem printr'acesta că nu se face o lucrare mare în
spirite pentru unitatea Germaniei; tot ce voim a însemnă este că,
deşi pâte poporul german este în ajunul acţiunii, ora însă n'a sunat
încă, ca să trâcă la fapt. Până astădi tot Guvernui prusian este
cel care

păstrâză o posiţiune politică ginţii germane întregi

şi care

pote este chiemat să jâce în Germania rolul Piemontului în Italia.
Cu tâte acestea, cât de umiliţi trebue să se simță Germanii cari
se cred şi cu drept cuvînt, cea mai mare naţiune din lume, când
văd

rolul sublim

eri arătau
Când
tată, când
naţionale

ce jâcă

astădi

poporul

italian,

pentru

care

până

atâta dispreț.
întrun popor consciinţa naţională este destul de deştepdemnitatea ca naţiune este bine simțită, când interesele
sunt bine înțelese, când opiniunea publică este bine în-

temeiată în cât să domnescă peste ori-care altă voinţă, atunci
chiar relele ce pot lovi pe acel popor servesc a-l împinge să se ri-

dice şi mai sus din ceea-ce eră până aici. De la revoluţiunea de
la 1848 şi până astădi, Englitera a fost necontenit ameninţată, cel
puţin aşă s'a credut ea; și la fie-care ameninţare a făcut o opint6lă bărbătescă ca să se pue în poziţiune de-a fi gata să înfrunte
furtuna, ce se vedeă adunând-o de asupra capului ei. Şi din opintelă
în opintâlă

ajunse astădi nu departe de-a av6 o putere armată, care

să ţie capăt ori-cui ar
Constat acesta cu
a demnităţii omenesci,
multă fericire constat
(1) Anton
terne în 1848;

av6 cutezarea s'atace pe trufaşa Albione.
plăcere, căcă ca om, la ori-ce manifestare
mă simt eii însu-mi ridicat. Cu atâta mai
întărirea Engliterii, cu cât ea a fost şi este

Sehmerling (1805—1893), om de Stat austriac; Ministru de exMinistru plenipotenţiar la Frankfort. (Nota edit.)
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larg,

din di în di mai mult pămîntul libertăţii. Am dis din di în di ma
mult, căci pentru edificarea Românilor şi pentru confundarea celor
ce îndrăsnesc a susține că o ţâră nu se pote întări contra năvă
lirilor de-afară, decât cu sacrificiul libertăţilor sale interne, aristocratica Engliteră ne înfăţiş6ză frumosul şi salutarul spectacol de-a
deveni

o putere

armată

din cele

mai

formidabile,

şi care în loc

de a-i ameninţa libertăţile din năuntru, din contră le asigură şi maj

mult. Ac6stă nouă putere a Engliterei este gvardia naţională, care
sub numele de batalion de voluntari a luat o organisare din cele

mai solide şi face de acum
teză.

Ferice

de poporul

admirarea tutulor străinilor ce o vizi-

al cărui Guvern,

ale cărui clase

avute

ai

inteligența, ca în Englitera, de a-și căută mărirea şi întărirea lor,
nu în apăsarea naţiunii, ci în mărirea şi întărirea ei.
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ADUCERII

ADUNĂRII

UNOR

LEGISLATIVE

în supl. la Monit.

Ofic.

No.

DE

COLONII STRĂINE.
LA

10 IANUARIE

40, de la 21 Fevruarie

1861.
1861).

În şedinţa de la 14 Iunie 1860a Adunării legislative, desbătân
âu-se raportul secțiunei judiciare asupra unei propuneri relative la interpret
area art. 379
din Regulamentul organic, Adunarea, cu 36 bile albe contra
22 negre, primise
amendamentul lui Bosianu, de cuprinsul că: „Sensul art.
379, $ 5 din Regulament este acesta: că streinii cari vor luă patentă, lepădând
u-se de protecțiunea lor, pot cumpără îmcruri memișcătore relative la industria
saă comerțul
lor“ (ecareturi) (1). Prin propunerea, de care eră vorba, se cereă,
ca în basa art. 108
şi 379 din Regulament să se aducă 2500 familii din Germania
de Nord, care să
pâtă cumpără pămînt pe moșiile a mai multor proprietari
(2),
In ședința dela 10 Januarie 1861, venind în desbatere o propuner
e prin care

se cerea să se învițe Ministerul Justiţiei să lămurâscă lucrările legislativ
e pri-

vitâre la art. 397 din Regulam.
rosti următorul discurs:

Org. şi votul dela

14 Iunie

1860, Ion Brătianu

I. Brătianu. Hotărîsem să nu maj ieaii cuvîntul în acestă, cestiune, pentru că de multe ori mi s'a făcut observarea că îmi
place prea mult, a vorbi, şi nu voiam să daii o dovadă despre
mâncărimea mea, de vorbă ; însă fiind-că nu sunt luminat asupra
acestei cestiuni seri6se, şi pote voii da un vot contra, am luat
cuvîntul, pe de o parte ca să mă luminez, iar pe de alta catsă-m
i
(1) V. Monit. Ofie. No. 173, din 21 Iulie 1860.
(2) V. Ang.

Demetriescu,

Discursurile lui Barbu Katargiu,

pag. 197 şi urm.
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explic

votul,

spre

a nu

se

puteă

usurari, căci vorba s'a pronunţat!

dice că am

venit

să

sprijin

pe

Av6m speranţă că onor. preopinenţi, spre a susţine acâstă
propunere, ne vor aduce probe care să învedereze utilitatea ei, şi
ast-fel să schimbe convicţiunea mea. Pâte însă că mi-a fost reservat a av6 fericirea să vă conving eă pe d-v. căci, după cum
sciți, domnilor, se întîmplă de multe oră ca un rând la finele unei
cărți s'o facă a fi înțel6să, după ce a fost citită de o sută de oră,
fără a i se da un sens.
Regulamentul nostru pâte să fie destul de bine studiat, fârte
mult aplicat de d-l Catargiu, care a fost de atâţia ani cu el în mână,
şi cu tote acestea, d-lui să-i fi scăpat din vedere înțelesul acestui
articol. Eă, domnilor, pentru interesul țării mele, l-am studiat în

acestă cestiune, cu focul neofitului și mam pătruns fârte bine că
semnificațiunea art. 379 nu este aceea ce aţi arătat.
In şedinţa precedentă, d-l Dimitrie Ghica a dis că cuvîntul acaret

este arab şi s'a dus la originile acestui cuvînt spre a-i explică înțelesul. Noi nu suntem chemaţi aci a căută înțelesurile ce ai cuvintele în limba lor primitivă, ci acelea ce aii la noi ; sciţă că sunt

cuvinte luate din limba latină de Francesi, Italieni, Ispanioli Români, şi fie-care le-aii dat; în limba lor o semnificare, o întindere

mai largă saii mai restrînsă. La noi dar, n'am audii pe nimeni
dând vorbei acaret o însemnare de moșie, ci din contră, am audit
dicendu-se: „mi-am făcut acareluri pe moșie“, şi e evident că nimeni n'ar fi putut aveă absurditatea de a dice că şi-a făcut moşie

pe moşie. Cuvîntul acareturi la noi, este sinonim cu acela de namestii, după limba slavă, şi de aceia şi vedem că Regulamentul
când vorbesce de părţile unde sînt mai mulţi S6rbi, Bulgari, adecă
de Brăila și Giurgiu, nu se mai servă cu cuvîntul acareluri, ci cu
acela de namestiă,
Dar mai e şi alt ce-vă care învederză acesta. Aceia cari ati
pus întâia dată Regulamentul şi cari prin urmare sciaii să-l înțelegă, acea obştâscă Adunare, care
cari ai lucrat Regulamentul, a voit

era compusă din cei mai mulţi
ea însăşi apoi să modifice acel

articol în sensul, care voiţi şi d-vâstră să-l daţi, şi atunci a făcut o
lege pe care onor. d-l Catargiu, socotind-o întărită, a voit să se serve
cu

dînsa.

Cum

dar legiuitorii cari ai

făcut

Regulamentul
.....
.

(Mai multe voci întrerup, observând că nu erai aceia.)
I. Brătianu (continuând) Eră principele Bibescu, care eră Ca-
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pul Statului şi care a luat o parte însemnată la facerea Regulamentului, şi d-l Bibescu,—aflându-se în fața unei Adunări care, după
d-lui pierduse t6te tradiţiunile, o Adunare compusă numai din tineri, —- d-lui care a luat parte la facerea Regulamentului, nu putea
să nu şi aducă aminte de scopul ce aii avut legiuitorii, şi de aceea
a refusat

întărirea

domnâscă

prin

acestă apostilă (citeşte apostila).

(Mai mulţi îi cer a citi chiar teatul legii.)
1. Brătianu. Nu este vorba aici de voiţi sati nu întrâgă acea
lege, ci numai de art. 379, dacă pâte fi susceptibil de acea interpretare în sensul de a se îngădui străinilor să dobândescă pămînt; şi în
acâsta vedem pe principele Bibescu că nu întinde legea decât numai pentru Moldoveni; şi că principele Bibescu sciă să explice

înțelesul cuvîntuiui acaret, e dovadă
când

a voit

să deă

Moldovenilor

servă de acest cuvint întrun
de străinii

cari dobândesc

că

nu

dreptul

sa

servit

cu

.de proprietate,

articol mai la vale, când

împămîntenirea

cum

se

este vorba

mică.

După tote acestea, domnilor, socotesc
doslă că legiuitorul prin acaret a înțeles
şi că prin urmare Ministerul nu puteă să
Acum vin pe tărîmul d-vâstră, spre
sibil, din puntul de vedere al prosperării

dînsul

că nu mai

pote

îi în-

namestie, iar nu moşie,
aplice întralt-fel legea.
a vedeă dacă e indispenintereselor materiale, de

a da art. 379 explicarea ce voiţi d-vostră sali aceea ce iaii dat
toţi Românii până astădi. S'a dis, dacă nu în Adunare, în sala cealaltă,—şi un cuvînt chiar în particuiar dis de un om serios are
val6rea

numai

sa:— De

ce vă spăimîntaţi, nu este vorba de colonisare, ci

de o cestiune parţială

şi care

privesce

câte-vă

persâne;
S'a

primiţi-o dar ast-fel cum s'a pus,
Însă să o discutăm dintrun punt

de

vedere

general.

Guvernului

permisiunea

o

colonie

de 2.500

în contract

se vede

de-a

aduce

că fie-căreia

,

familii

se vor

cedă

20

cerut

familii;
pogâne,

cară fac peste tot 50.000 pogâne, şi pogonul socotit câte 11 galbeni, tot după acel contract, dă peste tot 550.000 galbeni. Intreb
pe

Onor.

preopinenți

cari

cred

că

acâstă

sumă

crisa financiară, în care ne aflăm, dacă s'aii convins

ne-ar

scăpă

de

că acâstă tran-

sacţiune va ave întradevăr efectele ce-i presupun? Suma de 550.000
galbeni, împărţită pe un milion de familii în ambele Principate,

vine câte o jumătate galben aprâpe de familie; cum dar acestă
sumă ne-ar scăpă de crisă, când, după cum vedeți este atât de neînsemnată ?
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Sciţi că în anii 55, 56 şi chiar 57, aii intrat în ţâră sume
No.24.
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starea ce credeţi d-vâstră a-i asigură cu acei 550.000 galbeni?
Faptul a dovedit că nu este numerariul, fie cât de mare, ce
pâte
asigură prosperitatea țării în care intră. Sciţă că țările cele mai

îmbelșugate în numerar
merţul,

agricultura.

nu sunt acelea unde este mai înflorit co-

Sciţi

că, Anglia,

unde

industria

sunt mai înflorite decât ori-unde, face transacţiuni

şi

comerţul

îndoite şi în-

treite după cât îi este numerariul,
— şi ca să nu greşesc, ieaii în tot.
dauna cifrele cele mai de jos.
|
Dar chiar ţ6ra n6stră a fost până eri în posesiune de capitaluri mult mai mari decât cel de 550.000 galbeni, de care
ne vorbesce d-l Dimitrie Ghica, Şi în loc de a-i asigură prosperitatea,
a

împins-o la crisă ; fiind-că unde nu sunt instituţiuni stabile şi favorabile

comerţului,

acolo

unde

Banca

lipsesce, acolo

unde

legile nu

există saii nu să execută, unde creditul nu este organisat, acolo
intrarea numerariului aduce crisă, sărăcia ţării. Vă aduc aminte
că Spania e ţâra care a consumat mai mult aur Şi argint, carea

a avut

capitalurile

cele

mai

mari;

dar

care

chiar

pentru

acâsta,

a sărăcit mai mult. — Ce s'a întîmplat şi în Ţ6ra-Românâscă? Ca-

pitalurile sait înmulţit,

dar nu și-a luat cursul lor regalat de a

deveni reproductive, ci aii cădut în mâinile acelora, cari neobicănuiţi cu nisce capitaluri însemnate, le-ai risipit fără folos. Când
ne-am vădut cu ele, în loc de a le da întreprinderilor care să ne

asigure un venit, le-am aruncat pe ferâstră, le-am

du-ne

şi

cari

trebuințe,

ne-aii

pe

cari în urmă

adus

în stare

nu

am

avut

cu

de astădi.

Aşă

dar,

risipit;
ce

creân-

le satisface,

domnilor,

am

convicţiunea tare, că acei bani cari “ar intră în ţâră, vor fi în-

trebuinţaţi tot ast-fel; pămînturile vor trece în mâna străinilor,
banii în mâna risipitorilor, şi vom fi reduși a rămânea şi tără pă-

|

mînt şi fără bani.
Mi

se va

observă

că nu

e cestiunea

pentru

o transacţiune

a

unor particulari, ci e de a deschide fruntariele nostre tuturor capitalurilor, străinilor cară ar voi să le verse în ţâra românescă.
Socotiţi, domnilor, că dacă capitalurile străine nu vin a se schimbă
pe moşiile nâstre, e că străinii nu aă dreptul a cumpără în
ţâră?
Nu, domnilor, pentru că străinii aii găsit tot-deauna mijl6ce
indi-

recte de a cumpără. Nu e greutatea dea cumpără, care îi face să
nu vie, ci e reaua administrate, e incertitudinea instituţiunilor din
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Ei,

Domnilor, am fost în străinătate, am vorbit

cu capitalişti,

tratat chiar cu dînșii, punându-le înainte de a desființă acestă

lege

restrictivă

vom

av6 instituţiuni, care

a drepturilor

străinilor,

să deă

şi

mi-ati

dis

că până

garanţii transacţiunilor,

nu

ei nu

vor veni să-și verse capitalurile aci, chiar de am abrogă legea cea
restrânsă ce avem astădi în privința străinilor, căci capitalurile nu
cunosc simpatia, n'aii inimă, ci înainte de tote, caută siguranţă.

Așă dar, prin propunerea
nu

veţi face

nimic;

de față, sunt

pentru

că, după

încredinţat,

cum

dovedim,

domnilor,
nu

vor

că

fi ca-

pitalurile personale cari să vie la noi, ci acelea ale asociaţiunii de
colonisare, care caută interese politice. Cestiunea, ast-fel, devine
politică ; dar las pe acâsta de o cam dată, și mă ocup tot de cea,
economică, şi dic; care e omul acela care să nu caute a nu cumpără

mai eftin? Răul
Ghica,

provine

cumpără

ce bântue țâra n6stră, după
de

cum

dice d. Dimitrie

acolo că sunt numai doi, trei capitaliști

cari pot

moșii, şi cari, făcând coaliţii, daii preţul ce vor. Dar nici

odată nu mă voii convinge că capitalurile personale se vor expune a veni la noi, pe cât timp vom fi în starea în care ne aflăm

astădi, fără legi, fără instituţiuni şi fără Bancă naţională
In ţ6ra n6stră, chiar d-vâstră aţi dis-o, nu e numerariul,

creditul

care

ne lipsesce,

şi

ori câte

schimbă întru nimic starea de adi.

capitaluri

vor

veni,

Nu sunt comercianţi

nu

ci
vor

particu-

lari cari vor exploată moşiile n6stre, ci vor veni societăţi
coloniste din Germania, care în puterea asociaţiunii şi
protecţiunilor

ce aii, vor speculă aceste moșii. Acâstă asociaţiune e una,
deşi
împărțită în mai multe fracțiuni, şi aceia cari vor
veni, se vor
coalisă

cu

capitaliştii

de

aci,

și vor

cumpără

moșii

cu un

preţ

forte scădut, profitând de crisa de care suferim, şi
ast-fel coalițiunea tot va există. Cei trei saii patru cari aă astădi
monopolul

îl vor

păstră

atunci,

și se

nu vor fi chiar de acum.
moșiilor

va

rămân

vor

face

şi

Dasfiinţând

pe loc,

și

singura

bancherii

asociațiunii,

de

chiar de tot art. 319, preţul
care

are să

profite

va

fi

asociaţiunea colonisat6re.
Aci, domnilor, nu este o cestiune de exclusivism,— eii
însă une-

ori am fost tratat de cosmopoli— t,
dar sunt cestiuni cari trebue să
predomine peste tâte cele-lalte şi, între aceste,
cea d'întâiă, pentru

o naţiune, este aceea a existenței sale.
Revin însă tot la cestiunea de care d-v. vă arătaţi
mai preocupaţi, la îmbunătăţirea stării nostre financiare,
şi vă asigur că
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av6 o Bancă naţională; fără o Bancă naţională, să intre miliarde, ua se 19.
nu ne folosesc nimic. Acea Bancă dacă se pote întemeia cu acele 6

miline de francă, cît fac acei 500.000 galbeni, ţâra 6re nu-i pote
găsi fără a-şi impune un sacrificii atât de mare? D-l Catargiu a
dis Guvernului

că nu

va găsi

să efectueze

împrumutul

de

6 mi-

lidne de francă; dar eii sunt încredinţat că, nu dacă Ministerul, ci
dacă

onor.

Adunare

ar fi voit o Bancă

cu mai

multă tărie, ea eră

astădi înfiinţată. Da, Domnilor, dacă nu s'a făcut împrumutul, causa
e că nu ne-am pătruns de ajuns de trebuinţa unei Bănci, şi n'am
voit-o îndestul.
Răspunderea unui fapt pote cădeă asupra Ministerului; când
însă

acest

fapt

dăinuesce

în timp

de

doi ani, culpa este a ndstră;

fiind-că dacă Ministerul este în contra Adunării, cade saii disolvă
Adunarea. Am aşteptat luni întregi până a venit Guvernul cu propunerea

împrumutului;

Ministerul
în

acele

am

suferit

doi ani, şi când

cu proectul împrumutului,

condițiuni, care propuneri

în fine a venit

Camera n'a cercetat să vadă

ne

eraii mai favorabile. Și dacă

Adunarea aveă convingerea că împrumutul nu va reuşi, trebuiă să
nu-l voteze, ca să nu expue ţera a se descredită în fața Europei
la cel d'întâiii pas ce făceă în operaţiuni financiare. Am convingerea că Banca n'are trebuinţă de acea mare sumă de 60 miliâne, şi sunt încredinţat că un Minister care ar fi sciut să voiască, şi care ar fi lucrat ast-fel cum să inspire încredere în ţsră
şi în străinătate, în 6 luni Banca ar fi fost înfiinţată. Dar dacă n'am

făcut acâsta, dacă n'am încercat
gi6se

de

cari putem

dispune,

a alergă la acea extremitate
Viii acum

nici unul

cum

din

dar ne-am

de a ne vinde

mijlâcele
put

crede

pămîntul

avantanevoiţi

străinilor?

la cestiunea colonisării. Voesc s'o tratez din punctul

de vedere naţional, şi cred că pe acest tărâm sarcina mea devine
mult mai ușdră, chiar dacă după acel economic nu am avut fericirea a convinge pe onor. preopinenţi ce aii susţinut propunerea.
Subt acest punt de vedere, am puţine de dis, căci ceștiunea

a fost tratată, nu de pigmei cari, cum dice d-l Catargiu, se urcă
pe străşini

ca să pară

uriași, ci de

țiuni miserabile şi personale,
acestă

cestiune,

ci de 6meni

cari

inimi

cară simt;

şi-ai

făcut

întradevăr

un

de merit,

nu

de ambi-

piedestal
căci cred

din
că şi

la noi sunt Gmeni cari pot s'o trateze, de şi pote nu cu acele calităţi ce dă o educaţiune fârte desvoltată, dar cu focul patriotismului

ce-l dă pericolul.

250
i 24.

Să vedem

1861

ianuarie 0, Pentru

dacă aceştia aii avut sai nu drep
tate. Sunt,

concurenţa

absolută,

dar

tenţa și vi6ţa chiar a celor ce

până

acolo

unde

n'atinge

d-lor
exis-

sunt în luptă, nu pentru o concurență între două pers6ne, din
care una are tâtă puterea şi
cealaltă tâtă slăbiciunea, pentru
că atunci ar trebui ca una să
m6ră
Şi cea-l

altă să se înalțe pe ruinele acesteia,
şi tocmai în acâstă
posiţiune ne aflăm noi în faţa elem
entului german. Nu vedeţi că
în trecut străbunii noştri ai avut
imprudenţa să aducă străini,
săi numâscă căpitani, vătaşi la curţi
, credend că îi vor servi cu
mai multă fidelitate, dar ei le-ai
luat locurile lor şi familiile cele
vechi deveniră clăcași veneticilor ?
Dar

acel

răii a putut

să se

nefiind de religiune eterogenă,

drepturile

n6stre.

Când

dar

repare,

mai

pentru

că

acei

putut înfluență

venetici,

aşă

mult

în

avem exemplul străbunilor noştri,
cari

din sînul mormintelor Şi-aii vădut, urma
șii trăgând la plugurile
străinilor, trebue noi adi să comitem
aceeași greștlă lăsând pe
străi

ni să se substitue poporului româ
n?
Acâsta a simţit-o un bărbat care
nu are simpatiile mele, Principel

e Știrbey, care a făcut ŞeOlă de arte
şi meşteşuguri ca să aducă pe Români în stare a face conc
urență industriaşilor străini,

cari aii populat orașele n6stre.
Aceea ce se face în oraşe pe picio
r
mic, populându-se numai cu indu
striaşi, s'ar face pe un picior mult
mai mare în ţâra, întrâgă, populând
u-se câmpiile cu coloni,

Dacă Traian nu aducea, colonii, Daci
a nu eră să fie romană,
Aducând pe coloniștii germani, îi pune
ţi în faţă a concură cu țăranii noştri cară sunt în cea maj mare
. miserie şi lipsă de cultură.
Ba nu le lăsați Românilor nici chiar
dreptul de concurenţă, căci
străinii aceia vor veni sub nisce prot
ecţiuni tari ale asociaţiunii
lor, și afară de acesta vor veni ca prop
rietari, iar nu chiriaşi ca
Românii,
Sunt încredinţat că nu veți face acâst
a, pentru că de veţi
face-o, vor r&mân6 copiii noștri şi chiar
noi, cari nu suntem
obicinuiţi cu speculaţiunile, precum aii
rămas strănepoţii eroilor
noştri clăcași Saşilor, ca nisce paria ai Germ
anilor, cari pretind
a domină de la Rhin până la Marea, Nâgr
ă. Sunt încredințat, cu
tot rîsul sceptic al unora, că Adunarea nu va
face o alt-fel de lege,
cel puţin mai înainte de a pune pe Români
în stare a se luptă

cu

elementele

ce se aduc

în țeră.
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cea mare

a

reconsti-

tuirii României sait independenţei naţionale, este învederat că nu
puteă să-şi al6gă mandatarii, cărora trebuiă să le încrâză lucrarea,
regenerării, după faptele lor, ci mai mult după făgăduinţele lor,
după

spusele

mai puţin

lor, şi chiar

temeinice.

după

6re-cari presupuneri mai

Deși recunâsce

mult sait

ori-cine pericolul unei

ase-

menea procedări, nu se pote însă negă că acest mare r&ii este
nedeslipit. de ori-care început, este inerent tuturor epocelor de re-

nascere și care se pot numi, în ceea ce se atinge de individi, timpii
încercărilor.

Credem

însă

că acum

timpul

încercărilor, care negre-

şit a fost destul de dureros pentru Români, ai ajuns la capătul
săii, şi că ţâra nu mai este nevoită a merge pipăind, ci în cunoscinţă

esactă

de lucruri

şi de

şi apreţui, nu subt impunerea
voinţă,

ci după

faptele

6meni,

pe cari acum

îi

pote judecă,

unei situaţiuni neatârnate de a lor»

lor săvîrşite,

şi în deplina

exercitare a

li-

berului lor arbitru. Ac6stă convingere ne impune datoria şi nouă,
cară avurăm ondrea de a fi însărcinaţi cu conducerea și veghiarea
intereselor naţiunii, a-i dă socotâlă naţiunii întregi, de întrebuințarea

ce

făcurăm,

de partea

de

suveranitate

ce

ne-a

încredin-

ţat-o, ca ast fel alegătorii noştrii să potă în cunoscință de lucru,
să-şi deă verdictul de încuviinţare saii de condemnare.
Cele şspte mari Puteri ale Europei, adunate în Congresul de
la Paris, încheiară un tratat, prin care, recunoscând drepturile na-

țiunii Române, Principatele de dincolo şi dincâce de Milcov reintrară
în deplina

lor

antonomiă,

ce le eră încă

garantată

prin

vechile

lor stipulări cu Înalta Portă. Ori-care fură formele şi cuvintele oficiale ce fură impuse de împrejurările de atunci, națiunea Română
din aceste două Principate fu chemată, ca prin mandatarii săi să
reintre în posesiunea autonomiei ei şi să-şi deschidă singură calea viitorului săii. Ast-fel înţeleserăm unii din noi situaţiunea n6stră
politică, şi acesta credurăm că eră misiunea ce aveam a îndeplini
ca

deputaţi în Divanul ad-hoc.
In curând însă ne convinserăm,

în Adunările

pregătitâre,

că

majoritatea acelei Adunări nu împărtăşă opiniunile nostre şi furăm siliţi a ne resemnă ca, în loc de a decretă în puterea suvera-
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nităţii

naţionale,

acele

patru

punte,

adecă:

Autonomia,

Unirea,

Principe străin şi Guvernămînt constituţional, ce deveniseră o cre-

dinţă

naţională, să le reclamăm iar de la străini.
După acest act, ce fu cel mai principal al Divanului ad-hoc,

în care arătarăm

care fu atitudinea nostră în acea ocasiune,

şi

mai

vin alte două împrejurări care încheiă t6tă lucrarea Divanului
ad-hoc.
Acea Adunare fusese chemată pe clase. Ori-cari vor fi fost,
diferitele intenţiuni ale autorilor acelei stipulări, este învederat
că unii voiră să profite de-acea convocare pe clase ca să facă cestiunea română din politică şi naţională să devie socială Şi, complicându-se ast-fel, să se compromită.
Partidul naţional se munci din tâte puterile sale a menţine
cestiunea la înălțimea sa, şi ast-fel vădurăm că tote clasele, tâte
interesele abdicară, pe altarul patriei, tote
pretenţiunile, tote
drepturile ce credeai că ai. Acei, cari neputând combate partidul

naţional cu faptele sale, ait căutat să-l înegrâscă cu cestiunea pro-

prietăţii, n'aii voit să lase a se publică procesele-verbale ale Divanului ad-hoc, căci atunci națiunea ar fi vădut dacă în adevăr
Smenii partidului naţional sunt acei cari se servă cu proprietatea,

ca de-o armă
acea

armă

pentru triumful ambiţiunilor, fie chiar cu pericolul ca.

să se sfărame

cari aruncă acâstă acuzare
A
vanul

în mâna

lor, şi nu

din contră chiar acei

asupra partidului naţional.

doua cestiune întracâstă
ad-hoc a fost aceea chiar

ordine de lucruri
a dăinuirii sale.

ce a agitat Di-

Partidul naţional independent —căci de-atunci încă eraii o mână

de 6meni cari, sub mantaua moderaţiunii şi a înţelepciunii, îşi acoperiaii complăcinţele concesiuni ce făceaii acelora de la cari
aş-

teptaii fol6se personale, -— partidul naţional independent, care
simţise că Divanul ad-hoc, comiţând greşla d'a nu se declara Adu-

nare naţională suverană, abdica ast-fel el însuși de la suveranitatea.
naţională şi o compromiteă, repunând

sârta

Principatelor iar la dis-

posiţiunea străinilor, se munci a face pe Adunare să îndrepteze acum

cel puţin acea mare şi pericul6să greşâlă, declarând în numele
națiunii că ea nu se va disolvă până ce Puterile garante
nu vor dă,
răspuns la cererile naţiunii, şi până când nu va face o lege
electorală,

ca ast-fel să nu mai lase străinilor dreptul

tonomia

n6stră.

de a călcă din noii au-

Interese străine, servindu-se de ambiţiunile din năuntru, făcură
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ca silinţele partidului naţional să fie deşarte, şi un firman turcesc
veni şi încoronă opera celor cari eraii mai cu grije de interesele
lor de di, decât de-a asigură suveranitatea naţională. Ast-fel dar,
desfiinţându-se Adunările naţionale din Iaşi şi din Bucurescă, viersul
României fi din noii sugrumat şi în timpul Conferinţelor de la
Paris, ne mai r&mâind cu puterea d'a vorbi decât inimicii independenţei n6stre, abiă puturăm dobândi Convenţiunea de la Paris, aşă

precum este, cu legea electorală cea mai strîmtă şi cu Căimăcămia
de trei, ce îi chemată să facă întâia aplicare a noului act constitutiv.

Condiţiunile, în care născii Adunarea de la 20 Ianuarie 1859,
nu puteai lăsă nici o bănuială că tendinţele majorităţii membrilor
ei vor fi o protestare contra principielor exprese de Divanul ad-hoc.
Cel dintâiii act la care eră chemată acea adunare, eră numirea Capului Statului. Partidul naţional independent, credincios
celor patru punte votate de Adunarea ad-hoc, deşi se afla acum
în cea mai mică minoritate, nu se sfii însă de-a pune cestiunea
alegerii Domnului tot pe tărîmul Unirii. Dar fiind-că Adunarea din
laşi procedase acum singură în lucrările sale şi numise pe Dom-

nitorul Moldovei, Unirea, ne mai putându-se face într'un Principe
străin, Alesul Moldovei trebui să fie şi Alesul nostru. Ac6stă necesitate fu atât de învederată, încât deveni voinţa naţională şi
atunci tote partidele se închinară ei şi o decretară.
Ce

înțelegeai

în

adevăr

Românii

prin

Principe

străin

din-

truna din dinastiile occidentale? Nimic alt decât independenţa
naţională şi ridicarea puterii executive la o înălţime care, făcând
să tacă tote ambiţiunile, să liniştâscă societatea şi să lucreze la
a ei renascere. De la 24 Ianuarie, acâstă misiune precum şi deplina Unire, a devenit; apanagiul Domnitorului Românilor.
Ac6stă mare greutate fiind învinsă, partidul naţional nu se
mai îndoi că trebuinţele legitime ale naţiunii, adecă acele ce sunt
neapă&rate pentru ridicarea şi întărirea edificiului naţional, aii a se

realisă fără întârdiere şi încă acum fără luptă. Din nenorocire, aceste

speranțe

fură

înşelate

și partidul

timpul întâei legislaturi, a luptă
mai

bine

contra

unei hotărîri

din

energice de-a

verbale sunt de faţă spre a constată cu
spre

a ne

creă

o putere

naţional

armată,

care

fu silit,

în

tot

noii contra unei inerţii saii
stă

în loc. Procesele-

câtă stăruinţă

luptarăm

să fie în stare de a pune în

fapt principiele de căpetenie din Convenţiune; spre a face un budget
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pe base cari să reguleze şi să asigure finanţele n6stre; spre a se
aşeză imposite drepte şi moderate cari, asigurând serviciile publice,
să nu smintâscă interesele particulare ; spre a se concentră în mâ-

nile Guvernului tote veniturile aşezămintelor de bine-faceri, închi-

nate şi neînchinate, singurul miiloc de a nu alergă la contribuţiuni grele într'o epocă, în care sunt atâtea trebuinţe de împlinit,
atâtea creaţiuni de făcut; spre a se modifică legea pensiunilor
atât de nedrâptă şi atât de împovărătore pentru tesaurul public;
spre a se desființă taxele de exportare, cari pun adesea producţiunile nostre în trista posițiune de a nu pute face concurenţă
productelor străine pe pieţele europene ; şi în sfîrşit, spre a se
stîrpi feluritele abusuri, din cari încă relatarăm adesea pe cele
mai însemnate înaintea Camerei.

Acestea sunt reformele și îmbunătățirile
a cerut

în timpul

celei d'întâiii sesiuni,

ce partidul naţional

celei

d'intâii

legislaturi.

Și daca n'a reușit, sperăm că este învederat că pricina n'a fost fiind
că i-a lipsit
acâstă ideie

stăruința, ci fiind-că numărul acelora, cari împărtăşiait
eră fârte restrîns.

În noua legislatură din 1860,
nal

eră

mai

numeros,

în

deși in aparenţă partidul naţio-

realitate

unii din cei cari combătuseră

însă

sub

nu

câştigase

stindardul

nimic,

naţional,

când

căci

eră

lupta pentru a înlătură de la putere partidul cel vechii, nu numai
că nu se mai îngrijiră în urmă de triumful principiilor ce eraii
scrise pe acel stindard, dar încă păreă că ele i-ar şi supără
în noua lor posiţiune. Acei însă cari, prin tăria convingerilor
lor, rămăseseră independenţi ; acei cari n'avuseseră în vedere schimbarea Gmenilor de la putere, ci a iustituţiunilor ce susţineaii
acei Gmeni, reîncepură lupta întreruptă prin disolvarea celei dîntâiit

legislaturi, pentru dobândirea acelor îmbunătăţiri şi reforme,
atât de tare cerute de trebuinţele timpului, şi din care nici una
nu

se făcuse.

Partidul

naţional

propuse

dar

mai

tte

câte le sus:

ținuse în cea dîntâiii legislatură și reveni, şi cu mai multă energie,
asupra organisării armatei, voind a o ved6 reformată după sistema
Prusiei saii a Elveţiei, care costă puţin şi dă resultate mari, asupra

înfiinţării Curţii de casaţiune și a Curţii de conturi, fără de care
nu

se

pote

asigură

moralitatea

în

administraţinnea

finanţelor;

asupra organisării consiliilor municipale, de judeţe şi de plăşi, fără
de cari nu se pâte face aşezarea impositelor şi administraţiunea
va fi neîndestulătâre

şi arbitrară;

a organisării

Băncei naţionale,
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fără de care crisa comercială Și financiară se

va perpetuă

Şi de

multe ori va cresce, şi agricultura se va,
periclită și proprietarii
vor fi expropriaţi; a reorganisării magis
traturii, ca judecătorii să

nu mai fie jocul fluctuării politicei şi a voinţe
i miniştrilor; a con-

centrării, în mânile Guvernului, a tutur
or bunurilor
telor de bine-faceri, ce nimeni nu pote
negă că sunt

stabilimenproprietăţi

naționale generale. şi cari printr'o administrare
inteligentă şi onestă
ar deveni

sorgintea

cea mai

însemnată,

a visteriei.

Cerurăm, în desbaterea legilor asupra impos
itelor,

nume de personale sai bir, asupra
contopirea tuturor acestor imposite

puse

sub

patentelor, asupra rachiului,
într?o singură contribuţiune

asupra venitului. Se înlătură în sfirșit aceea asupr
a rachiului din

pometuri,

dar

îmbunătățirile

pentru

cele-lalte,

nu

puturăm

dobândi

nică măcar

neapărate. Cu votarea budgetelor căutarăm

a face

să se desbată pe larg, într'un moq consciinţios
, fie-care budget în
parte, ca, să se pâtă face reducerile ce nu
eraii de neapărată tre-

buință şi să se pâtă veni ast-fel într'un mod
eficace în ajutorul
acelor servicii şi lucrări, fără cari nu numai că
nu putem face un

pas

înainte,

dar tote interesele ai să se pericliteze din ce
în ce maj

mult. Cerurăm dar ca bugetul înaltului cler să se împuţ
ineze, spre
a se put6 îmbunătăţi acela al instrucţiunii
publice, fără să se
crâscă cheltuelile în total.
Cerurăm

ca staturile-majore

se amâie, ca uniformele
ţionarea

lor să se caute

să nu

se sporâscă,

ca zidirile să

nu numai să se simplifice, dar în confecmijloce

mai

economice

decât acelea

de-a

se aduce de la Paris, ca ast-fel să putem mări oștirea
și îmbunătăţi
armele, fără ca contribuabilii să se însărcineze.
Dacă în sesiunea
trecută primiserăm să se facă o diurnă funcţionar
ilor celor mici,
furăm

însă

de părere

că, pentru

a celor superiori

ar trebui

S'aş-

teptăm până când finanţele ţării ar fi mai prosp
ere; căci este
ridicul, este absurd, este vătămător ca într'o ț6ră unde
societatea
întrâgă este sechestrată, amorţită şâse luni ale anului
, din lipsa

căilor de comunicare, funcţionarii cei înalți să aibă cinci mii
de

lei pe lună. Cerurăm

pe lângă

înfiinţarea căilor şi stârpirea

abu-

surilor ce se fac cu lucrarea lor, şi alte îmbunătăţiri, cari însă
maă

tote fură reclamate fără succes. Dreptatea cere însă s'aducem
aminte

şi să ţinem s6mă că tote aceste lucrări, Adunarea

a fost silită a

le face întrun timp atât de înaintat al anului, în cât grăbirea
ce
eră nevoită

să pună

în împlinirea

datoriilor

ci, a împedicat

pote
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convinge

de

oportunitatea

lor şi mai cu deosebire de curăţia

inten-

ţiunilor cu care eraii cerute,
Nu

putem

sfîrşi

cu

cestiunea

budgetelor,

fără

să răspundem

la acuzarea ce ni s'a făcut, că suntem causa crescerii budgetului
instrucţiunii publice; că am votat retribuţiuni prea mari profesorilor. Primim tOtă răspunderea actului ce ni se impută, şi începem
prin a mărturisi că s'aii strecurat multe greşeli, ca la ori-ce lucru
ce se face în pripă, și încă putem adăogă, ca la ori-ce lucru ce se
dobândesce prin asalt.
Intrebăm însă pe onorabilii noştri adversari, dacă lucrările

celor-lalte părţi din Cameră

sunt scutite de

oră-ce

greşeli,

chiar

din puntul d-lor de vedere? Acâstă
reservă făcută, luăm cum
diserăm, t6tă răspunderea îmbunătăţirilor ce s'a făcut pentru instruețiunea publică şi, ca să nu fie cea mai mică surprindere, spunem din nainte că, de câte ori va fi cestiunea de instrucţiune pu-

blică şi de armare, de căi de comunicare şi de înfiinţarea Băncilor
naţionale, vom votă fondurile necesare pentru a lor realisare,
pentru a lor desvoltare. Care este Românul ce nu simte că slăbiciunea instrucţiunii publice este prima causă a slăbiciunii n6stre

naţionale, şi că, până nu vom

ridică acâstă instituţiune

sirea în care aii ţinut-o regimurile vechi, nu vom putâ
curăm ce-vă serios pentru renascerea României ?

Vorbirăm
tru

mai întâi

că din lucrările

din înjodice

că fă-

de legile de imposite şi de budgete, pen-

cele mai

importante

ale

Camerii,

ele

numai

aii fost aplicate și prin urmare simţite de ţ6ră; să nu uităm însă
legea Curţii de casaţiune şi aceea pentru drumul de fier, cari deşi
aii rămas până astădi în cartânele Guvernului, sunt însă de o mare
însemnătate

şi ai

avut

încă

rarul

Camerii la votarea lor. Ac6stă
legea

privilegii de a uni

unanimitate

ar

tote

fi avut-o

părţile

pote

şi

împrumutului, saii cel puţin ar fi avut tote voturile partidului

naţional independent, dacă Guvernul ar fi înfăţişat Camerii t6te
documentele atingătâre de acest împrumut şi dacă Camera ar fi fost
pusă în stare să ieă tote garanţiile, ca acel împrumut de 60 mili6ne franci să nu pâtă fi, în oriă-ce condițiuni sar află ţ6ra, distras din destinarea sa de a servi de fond Băncilor naţionale.
Ajunserăm cu darea n6stră de s6mă, la a doua şi cea din urmă
sesiune a legislaturii a doua. Aci sarcina n6stră devine greă, atingem
chiar actualitatea, fiind-că mai totă lucrarea acestei din urmă se-

25%
siuni

n'a fost, n'a putut

şi cum Camera
omnipotenţa,

fi decât o

luptă între

Minister şi Cameră,

sa disolvat, iar Ministerul a rămas

ordonanţelor

şi a puternicei

sale voinţi,

înarmat
pote

cu

să gă-

s6scă că preă cutezăm de a face chiar necrologul Camerei disolvate. Cu tote acestea, vom usă de dreptul constituţional şi ne vom
îndeplini

datoria

către

alegătorii

noştri, dându-le socotâlă de nisce

acte ce astădi aii devenit capete de acuzare în contra n6stră.
S'a imputat Camerei că în timp de două luni n'a produs mai
nimica şi a pierdut timpul în discuţiuni, în lupte, în agitaţiuni fără

folos pentru ţâră. Pentru ca Adunarea să fi fost scutită de acâstă
pierdere de timp, îi trebuia două condițiuni. Întâii, ca Ministerul
să guverneze întrun spirit, care să nu facă o îndatorire tuturor
partidelor independente de-a-l combate, al doilea, ca ea, să aibă dreptul
de-a propune legi. Acest drept însă lipsindu-i, şi Ministerul administrând întrun mod, pe care Camera îl socotiă vătămător ţării, eră de
datoria ei de a-l obligă să mârgă pe
Pe s6ma cui dar rămâne răspunderea
dice, două luni în luptă, de nu pe-a
se hotărască de la început sai de-a se
mera îndată, căci se cuvine să scie şi

alt drum sai să se retragă
dacă s'aii perdut, cum se
Ministerului, care trebuiă să
retrage, saii de-a disolvă Casă vadă că, pe cât timp eră

în Cameră un număr destul de considerabil de
denţi, oră cât de mare ar fi dibăcia Gmenilor de la
face Adunarea să transigă cu convicţiunile şi cu
dar o consideraţie destul de tare spre a înlătură

deputaţi indepenputere, n'o să pâtă
datoriile sale. lacă
de-asupra Camerii

oră-ce

acestea,

răspundere

de timpul

pierdut.

Cu

tâte

cari sunt

proiectele de legi ce Guvernul a înfățișat Camerei şi ea le-a înlăturat,
ocupându-se numai de a luptă contra relei administrări a Ministerului 2 Căci afară de proiectul de lege pentru instituirea unei Bănci

şi acela al budgetelor, date în ajunul închiderii, ast-fel încă ma fost
timp nică să se tipărescă și.să se împartă la deputați ca să polă întră
în studiul lor, Ministerul nu s'a înfăţişat înaintea Camerei decât cu

cereri de natura aceleia a d-lui Ciocan (1), a contracciilor poştelor, a
(1) Ciocan,
torite

prin

antreprenorul

contract,

rămăsese

vîndării sării, neţinîndu-se de angajamentele stadator

cu

sume

considerabile.

Comisiunea

Adu-

nărei, instituită pentru cercetarea afacerei, propuse acordarea unei prelungiri a
termenului de plată și majoritatea primi propunerea, în contra părerii lui

1. Brătianu de a se respectă cu stricteţă contractul
Bratianu

se declară,

Brătianu,

cu acâstă

ocasie, pentru

(Şed.

de la 3 Dec.

1860).

exploatarea în regie a salinelor.
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desființării

Ministerului

Controlului,

a înmulţirii

jandarmilor

din

capitală şi a întrebuinţării economiilor tuturor Ministerelor după
simpla

sa voinţă.

Eă bine,

cât despre

noi, declarăm

şi

astădi

că,

ori de câte ori se vor înfăţişă asemenea cereri, ce noile credem
vătămătore din puntul de vedere fiscal, şi mai cu osebire moral,
le vom combate din tâte puterile n6stre, având încă şi convinge-

rea, că timpul întrebuințat într'o asemenea, luptă, nu este perdut,
ci câştigat pentru ţsră. Singura cerere tolositore pentru ţ6ră, ce

a făcut Ministerul Adunării, a fost înfiinţarea unui Minister al lucrărilor publice. Acesta refuzatu-i-s'a, sai datu-i-s'a mai mult de
cât a cerut, adecă un singur Minister al lucrărilor publice pentru
amândouă Principatele? Şi dacă nu s'a făcut acest pas spre Unire,

cine alt s'a opus decât Ministrul acela care cu vre-o câte-vă dile înainte ne promisese la tribună unirea completă a amândorur țări? (1)
Nu! ţera pote fi încredinţată că dacă Ministerul se înfăţişă
înaintea Camerii cu cereri de acelea care aii devenit o necesitate
absolută pentru prosperitatea, pentru întărirea, şi pacea României,
nică o parte din Adunare, chiar dacă i sar presupune o rea voință, mar fi avut însă curagiul de a le refuză. Iar dacă sar fi gă-

sit o majoritate ce ar fi cutezat să se opună, atunci am fi fost
cei dintâi cari am fi cerut disolvarea Camerii, siguri fiind, că națiunea, în cunoscinţă de lucru, ar fi trimis o majoritate mai demnă
de încrederea

ei. Astădi

însă, pe

ce acte

pote judecă şi pronunţă

națiunea între Guvern şi fosta Adunare ? Căci în ondrea alegătorilor
sperăm că simplul titlu de amic al Ministerului nu va fi de ajuns
pentru dumnslor spre a învesti pe cine-vă cu demnitatea de man:

datar al naţiunii. Ministerul, nu numai cum diserăm şi cum procesele-verbale o pot dovedi, nu a produs nimie mare, nimic folosi-

tor, dar s'a opus

chiar

la cererile

ce i s'a

făcut.

Cine în adevăr,

nu-și aduce aminte cu ce înverșunare s'a opus de a face să înceteze regimul ordonanţelor, adecă al arbitrariului în privinţa Presei, şi cu ce stăruinţă s'a refusat; de a aduce înaintea Camerii cestiunea mănăstirilor dise închinate Și care se compromite din ce

în ce mai mult, târându-se pe la Constantinopole, şi compromit
e
cu dînsa şi chiar autonomia n6stră? Dar să lăsăm aceste
cestiuni

V. şi articolul săi: „Exploatarea, sării înaintea Camerei“ publicat în „Românui“
No. 45, din 10 Decemvrie, 1860, precum și remareabilu-i „Raport asupra vămilor și exploatării salinelort, în „Românul“, No. 137, din acelaş an. (Nota edit.)
(1) Barbu Katargiu, în șed. de la 22 Dec. 1860. V. Mon. O[. din 13 Ian. 1861.
(Nota edit.).
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atât de cunoscute de ţ6ră şi asupra cărora opiniunea publică este
formată, și să venim la actul principal, pe care se întemeiază Guvernul de a disolvă Camera, adecă răspunsul la cuvîntul Tronului,
Cea dîntâiii acusare ce face, este că Adunarea ar fi pus un timp
de două luni. ca să facă răspunsul la discursul Tronului. Ca partid în minoritate în Cameră, am puteă fi scutiţi de solidaritatea

acestei întârdieri. Aci însă este o cestiune de echitate în privinţa
Adunării întregi, care ne obligă de a aduce aminte că ţâra se afla,
în împrejurări atât de grele, că ea fusese prada unor întîmplări
atât de fatale, în cât Camera nu puteă să nu facă o amintire seriosă în privinţa lor, în aprecierea ce eră chemată să dea în r&s-

punsul săă la discursul Tronului, despre tote nevoile, tote trebuinţele şi t6te dorințele naţiunii; şi că pentru ca să le potă face,
în totă cunoscinţa lucrurilor, Camera aveă trebuinţă de desluşiri
din

partea Guvernului

şi chiar

de documente.

Dacă

dar Ministerul

sar fi arătat voios de la început, dacă anchetele de la Craiova şi
de la Ploesci ar fi fost depuse îndată pe biuroul Camerei, dacă în
cestiunea

scădămîntului

arendaşilor,

ridicării contribuţiunilor, a așezării
n'ar fi ridicat

discuţiuni

atât

a aplicării legii patentelor,

listelor

de îndelungate

rilor şi libertăţilor constituţionale,

a

electorale, Ministerul
şi pericul6se

dacă nu sar

dreptu-

fi arătat atât de

opus spiritului Adunării, dacă n'ar fi venit să-i conteste drepturile
sale cele mai esenţiale, precum acelea de a face cercetări parlamentare, negreşit că desbaterea adresei ar fi fost uşră, şi votarea eă s'ar fi făcut din cele dintâi dile ale sesiunii. Ministerul sia,
arătat în tote opus Adunării şi, precum mai diserăm, de şi vădu
îndată că ea descuviinţeză cu deplin modul săi de administrare,

el nu se hotărâ nici a declară că se va conformă dorințelor ei,
nică a o disolvă, şi prin urmare t6tă răspunderea acelor desbateri,
din

ori-ce

punt

se va pune

cine-vă,

nu

pâte

cădeă

decât

asupra

Ministerului. Cu tte acestea însă, nu putem sfîrşi fără a aduce
aminte că Adunarea, în desbaterea adresei, n'a pus decât patru şedințe ; şi că pe

cât timp

lucrarea

adresei

a fost în comisiunea
ei,

acâsta, nu puteă aduce şi nu a adus nică o piedică lucrărilor Camerii, care a şi lucraţ; tâte proiectele ce eraii în posesiunea, sa,
A doua acuzare este că Adunarea, deplorând evenimentele de

la Craiova și Ploesci (1) şi declarând cu fericire că ele nu sunt re(1)

E

vorba

de răscâlele

iscate, la începutul lui Noemvrie

Ploești, şi provocate de noua lege asupra
19 Noemvrie 1860. (Nota edit.)

patentelor.

1860, la Craiova

V, „Românul“

şi

dela 18 şi
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sultatul

spiritului

de

revoluțiune

şi de

anarhiă,

ar fi prejudecat

1861

„Fevr. 21. O cestiune ce nu se judecase încă de Inalta Curte, s'ar fi trecut
ast-fel peste competinţa sa, ba încă ar fi călcat şi Convenţiunea.
Este de trebuinţă aducem aci aminte că Adunarea a fost provocată în acâstă cestiune prin cuvîntul Tronului, şi că-i era prin
urmare peste putinţă a păstră tăcerea mai cu s$mă când eveni-

mentele din Craiova şi Ploesci sguduiseră
chiar atenţiunea Europei întregi. S'aducem
cursul desbaterilor, Ministerul n'a susţinut,
mente aii fost o revoluţiune. Camera dar,
dreptul şi datoria de-a se pronunţă asupra
pe de-oparte, atât; prin cele întimplate

t6tă ţera şi atrăseseră
încă aminte că în tot
că acele triste eveniîn acâstă posiţiune, av6
acelor evenimente, cari

cât şi prin

misterul în care

le învăluiă Guvernul, compromiteaii şi siguranţa nostră din năuntru
şi situaţiunea nostră politică în ochii străinilor, şi cari încă, prin
refusul Guvernului de-a da desluşirile ce-i cereai, loviă şi drepturile
cele mai sacre, cele mai vitale ale unei Adunări Naţionale. Tăcerea Adunării ar fi fost dar, o repetim, o adevărată sinucidere şi
negreşit că nu suntem noi cari vom put sfătui o asemenea umilire, o asemenea, sinucidere, iar cât pentru cestiunea că acea aprețuire a Adunării ar fi fost de natură a înriîuri magistratura nostră,
acâsta

ar fi a prejudecă

de

consciinţa

ce judecătorii

pun

în înde-

plinirea sacrei lor misiuni.“ Şi dacă o asemenea bănuială a Guvernului, ar fi drâptă, întrebări dacă atitudinea, limbagiul şi chiar
actele Guvernului nu sunt de natură a înrîuri pe judecători cu o
eficacitate de o mie de ori mai mare? Camera însă a prejudecat și alte cestiuni în adresa către Tron, precum modificarea legi-

lor împositelor şi economia de introdus în budgete, şi deşi Ministerul sa arătat în Cameră tot așă de revoltat, că Adunarea prejudecă asemenea cestiuni, ce atingea Ministerul atât de-aprâpe,
însă în raportul către Capul Statului, în care motivâză disolvarea
Camerei,

nu

face

nici o amintire

despre

este cea mai mare greşâlă a nstră,
de-a displăcea d-lor miniştri.

acâsta,

care,

după

unii,

dacă se pâte privi ca greșâlă

Acestea sunt cestiunile în cari, amicii cu ori-ce preţ ai Ministerului ne acuză că ne-am dat mâna cu partea drâptă din Cameră. Dar, întraceste cestiuni toţi Omenii independenţi din Cameră,

fără excepţiune de drapel, ai votat împreună, şi acâsta fără păituire (tocmâlă), fără învoială, fără ca să-şi deă mâna, tot aşă cum
făcurăm şi la 24 Ianuarie, când toți împreună votarăm pentru
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Domnitorul
împrumutul

Guvernul

Moldovei; cum făcurăm în anul
de 8 miliâne, pentru trebuinţele

întru

întărirea

edificiului

1859 când votarăm
ce credeam că aveă

naţional,

ale

cărui
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Fevr,

21,

temelii

le aruncaserăm la 24 Januarie; cum făcurăm în anul trecut
votând cinci miliâne pentru cumpărătârea de arme; şi cum am
fi făcut, suntem siguri, dacă Ministerul ne-ar fi propus desrobirea
mănăstirilor închinate ; cum am fi făcut dacă ne-ar fi propus Unirea
deplină a Principatelor şi cum vom face ori cu cine ne vom în-

tâlni pe tărîmul

naţional și ne va da mâna înaintea naţiunii, pen-

tru apărarea drepturilor şi libertăţilor ei. Urmând
naţional independent deserteză re drapelul săi,

principiele
fost

sale,

faţă, judece,

face

transacţiune

și suntem

ast-fel, partidul
se abate de la

cu consciinţa sa?

siguri

de verdictul

Națiunea a

săii, când

însă

se

va put6 pronunţa în t6tă libertatea.

26.—AJUTĂ-TE

ŞI DUMNEDEU

TE VA AJUTA.

No.

26.

1862

(Articol publicat

Am

terminat

în „ftomânul“

articolul

din

1—3

precedinte

pe Tronul României un Domnitor

(13—15) Ianuarie

lan. 1—3,

1862).

cu întrebarea dacă, înălțând

cu inima de Român, ne eră per-

mis

să băgăm mânile în sîn așteptând tot de la dînsul.
Trebuiă o sclavie de două secole, sclavia greco-rusă care striviă
mai mult suiletul de cât corpul, ca Românii să ajungă să-şi facă,
o întrebare atât de absurdă, saii mai bine să aibă o credință atât

de fatală. Christ

a dis Apostolilor:

ciunea timpurilor

moderne

„Cutezaţi, luptaţi !“; înţelep-

a, înscris pe deapelul civilisaţiunii : Aju-

tă-te şi Dumnedeii te va ajută. Ceea-ce dar un Dumnedeii nu promite decât cu condiţiunea să dăm şi noi din mâni, noi o pretindem
de la un

om

fără

ca noi să-i dăm

cel mai

mic

concurs.

Din nenorocire Istoria, acest tabloii al înțelepciunii n6mului
omenesc, a fost închisă pentru noi, ca tâte cele-lalte sciinţe şi n'am
putut ved6 că nici o naţiune, nică o societate n'a putut fi mântuită,
n'a putut fi condusă la mărire şi la fericire de un om, fie cel mai mare

geniii din lume, decât dacă el a avut puternicul concurs al naţiunii
întregi. Când Grecii ajunseră în scăderea aceea morală, în acel punt,
de

egoism

dih care omul nu mai vede legătura

interesele individuale

de

tâte

dilele

și

cele

strânsă

generale,

ceste între

cele

na-
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ţionale, şi ast-fel să nu mai pâtă ave devotament pentru binele
public, să nu mai potă ajunge la o acţiune comună şi dăinuitâre,

putură 6re pe Grecii aşă decăduţi să-i scape cele mai mari genii cu
cari se fălesc încă până astădi nâmul omenesc? Asemenea, ce le
servi Romanilor mişeliți un Marcu Aureliu, un Iulian, un Diocleţian, un Teodosiu şi chiar un Constantin, decât ca să se împlin6scă cuvintul Evangeliei că acei ce nu voesc să se mântuscă
prin faptele lor, vor peri.
Dar la ce să ne afundăm aşă departe în Istoria nâmurilor?
N'avem înaintea n6stră tablouri vii cari să ne servâscă de exemplu şi să ne

convingă

că ceea ce facem este răii şi ne compromite

viitorul ? Franţa, națiunea care printr'o activitate de mai multe
secole a ajuns la resultatul cel mai splendid, națiunea care a ajuns a fi astădi cea mai tare constituită, şi cu o organisaţiune ce
este admirată de lumea întrâgă, când o mare crisă o făcii să
aclame pe un Napoleon de Impărat, se socoti ea scutită cu acest

act de ori-ce altă acţiune? Incrucişă ea mâinile pretindând de la
Capul săi mai mult decât ce este în drept de-a așteptă chiar de
la Providenţă, ca adecă el singur să facă, să realiseze ceea-ce nu
pote să se facă decât cu concursul naţiunii întregi? Din diua
Wintâii a dictaturei sale, când eră în capul a cinci sute de mii
de soldaţi fanatisaţi de numele Bonaparte, națiunea făcu pe Na-

poleon să simtă că Constituţiunea ce o octroiase în numele ei nu
eră cea mai nemerită cu dorinţele și trebuinţele Franţei, şi tot în
acea di arbitrul Franţei o modifică declarând că sa înşelat. Până
a nu

se începe

răsboiul

contra

Austriei,

Impăratul deşi aveă

t6tă

dorinţa, t6tă aplicarea de-a liberă Italia, se îndoiă, căci tâtă lumea
oficială, ce-l înconjură eră contra, Englitera murmură şi totă Germania amenință; când însă națiunea se pronunţă cu atâta tărie
pentru răsboiii, Napoleon plecă, purtat pe braţele poporului întreg.
In urma acestui răsboiii, reacţiunea cu clerul se credură destul de
tari ca, să ridice capul contra Impăratului ; națiunea nu lipsi însă a
se manifestă contra lor şi Napoleon, găsind tot sprijinul în opiniu-

nea publică, îi smeri.
Guvernului

In

sfârşit nu este

lui Napoleon, la care națiunea

de acţiune.
Dacă trecem în Italia
derată ; Capul

Statului

un singur
să nu

act mare

fi avut

al

partea sa

imaginea este şi mai vie şi mai înve-

adecă,

ori-care

ar

fi, atunci

face tot, când este ajutat, îinpins de naţiune.

numai

Victor Emanuel

pote

nu
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este

dintre aceia pe a căror

el a avut

frunte

se vede degetul lui Dumnedeii

inimă de Italian și nimic mai mult;

cu tote acestea

;

el

este eroul dilei, şi pagina Istoriei lui a să fie din cele mai frumâse
ce a putut ave un Rege. Şi tote acestea pentru că a avut noro-

cirea să se afle în capul unei naţiuni care simte cu tărie, lucrâză
cu bărbăţie,

fără preget; şi cu cutezare,

unei naţiuni în sfârşit care

a pus în lucrare devisalui Dantonț: de Paudace et toujours de Paudace! Dar chiar să fi fost Victor Emanuel cel mai mare genii,
cel mai mare om de Stat şi cel mai mare căpitan, die că nu
puteă să facă ce a făcut; poporul italian, căci a luptă cu succes
contra unui asemenea om, mormîntul de la St. Elena este destul
ca să îmbărbăteze pe ori-cine, dar a atacă cu succes un popor
ce voesce cu tărie a fi, este un ce periculos în timpii de astădi.
Dar la ce să ne ostenim privirea plimbând-o peste orizonturi

depărtate? Navem

pe bravii noştri vecini

sârbi în fața n6stră ca

să convingă pe cei mai bănuitori şi pe cei mai puţin deprinşi cu
speculele politice? Din diua resurecţiunii lor şi până astădi, fost-aii
Gre conduşi de genii, de Gmeni de Stat, de mari căpitani? Bă-

trînul Caragheorghe, care ridică stindarlul naţional şi sfărâmă lanțurile sclaviei turcesci, nu aveă mai multe cunoscinţe militare decât

ce are un

sergent

austriac.

Bătrînul

Miloș,

care

asigură

indepen-

denţa naţională şi constitui Ttatul sârb, fusese păstor, și de atunci
până astădi, toți aceia cari se succeseră pe Tronul Serbiei nu sati
însemnat nici prin inteligenţa lor, nică prin talentele lor ca 6meni

de Stat, ba nică chiar prin cunoscinţele lor ; cu tote acestea Serbia

a mers desvoltându-se, întărindu-se, şi la tote ocasiunile cele mari
a desvăluit o bărbăţie care a ridicat-o în. opiniunea publică euro-

peană şi a scutit-o chiar de loviturile Puterilor ce aveaii dorinţa
de a o cuceri.
Serbia lucreză

Şi cum puteă fi întralt fel? La opera naţională în
opt sute de mii de suflete, cu inima şi cu sufletul,

cu inteligența şi cu braţele, fără ca ţarinele lor să fie mai răi cultivate

decât

ale n6stre, fără

ca comerţul

să fie mai puţin prosper,

ba pot dice că e mai asigurat. A ! mi se rupe inima, fraţi Români, când

cuget la ce înălțime, la ce mărime, la ce fericire am fi ridicat; noi
patria n6stră dacă cinci mili6ne

braţe,

de

cari dispune

astădi

de inteligenţe şi dece

România,

ar fi consacrat

miline de
binelui pu-

blic, sai mai bine causei comune orele lor neocupate, ce le perd
în tîmpirea minţii şi în trândăvirea corpului.
Exemplele ce dedei, şi exemplele luate după fapte cunoscute
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de t6tă

lumea,

sper

că

aii dovedit într'un chip necontestabil

că

faptul nostru de la 24 Ianuarie, ori cât de bărbatesc, oră cât de
înţelept a fost, nu eră destul: el eră un început norocit, ne dasem un Domnitor, un Cap român, trebuiă dar cu atât mai mult

să ne punem

la lucru, să mergem

înainte ca Domnitorul să

aibă

ce conduce, pe când noi dimpotrivă ne-am dat lenevirii, nepăsării de
binele comun şi, înfășurându-ne într'un egoism ce ne a poprit
de a mai ved6 legătura ce este între interesele n6stre particulare
şi cele naţionale, am pretins ca Domnitorul să-şi împlinâscă nu

numai misiunea

sa, ci şi pe a n6stră, să ne ducă şi sarcina n6stră

de tote dilele; într'alte cuvinte am pretins de la un om ce un Dumnedeii nu ne permite să aşteptăm chiar de la dînsul.

Ori câtă amărăciune

aş simţi ca Român

de timpul

cel

priin-

cios ce am perdut aceşti trei ani, de când suntem domnitori pe
destinele n6stre, departe de mine însă cugetarea de a voi să încriminez sati să scua pe ori-cine. Rolul meii se mărginesce a căută,

ca, oră-ce cetăţen ce voiesce să-şi facă datoria, cari sunt greşâlele
ce am făcut noi cetăţenii; căci, numai atunci când fie-care îşi va
cun6sce

greşelele,

cine-vă lumină
cem

dar

România

va pute

păşi

înainte. Şi unde îşi pote

consciinţa, decât în Istoria contimporană. Să ne adu-

aminte,

în vre-o

câte-vă

cuvinte, cele petrecute

de

la 24

Ianuarie până astădi şi ne vom convinge că nu am exagerat dicând că culpa este și a n6stră, și mai cu osebire a nostră, dacă
lucrurile de trei ani de dile merg mai tot aşă de răi ca în trecut.
Când Alesul Românilor trecu pentru întâia 6ră Milcovul, poporul de aci se înfăţişă ca o mare peste care a trecut o furtună
și ale cărei talazuri băteaii încă țărmurile ; spectacoluleră măreț,
eră sublim, îmbărbătător pentru aceia cari erait familiarisaţă cu
dînsul ; pentru

Acela

însă

care

vedeă

pentru

întâia

dată

poporul

român întruna din acele manifestări, care fac să se sgudue pă:
mîntul şi să tresalte şi țărîna eroilor străbuni, impresiunea a trebuit să fie amestecată cu fericire şi mai cu osebire cu grijă. Acâstă
impresiune fu exploatată cu multă dibăcie de inimicii, atât cei de

afară cât şi cei din năuntru ai principiului ce triumfase la 24 Ianuarie în pers6na Domnitorului Alexandru I6n |, mai cu vsebire
că ei găsiră un concurs activ în stîrpiturile, în schil6dele politice,
cari de câte ori poporul îşi ieă pasul luă, neputând a-l urmă,
aruncă ţipete de alarmă, şi reuşiră să acrediteze ideea că națiunea

română

este un vulg fără o idee a ei, fără un simţimînt propriii,
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pe care o pune în mişcare după voinţa lor, o mână de Gmeni
exaltaţi saii ambiţioşi. Ac6stă idee acreditată fu fatală, ea făcu ca
Guvernele să cadă în mâni inimice principiilor nouă saii slabe şi
necutezătâre.
Intrebăm acum dacă, după ce agitarea de la 24 Ianuarie se
potoli, principiile ar fi rămas în picidre, vii, manifestate cu tă-

rie, de şi în mod

pacific şi regulat;

dacă,

după

ce

cetăţenii

îşi

reluară ocupaţiunile lor de tâte dilele, nu ar fi neglijat și rolul
lor politic, nu ar fi considerat afacerile publice, interesele generale ca o sarcină numai a Guveruului, ci ar fi consacrat o parte
din timpul lor ca să le discute, să le afirme şi să le comunice Gu-

vernului cu stăruința şi cu curagiul ce-l dă consciinţa datoriei?
Întralte cuvinte, întrebăm dacă, după ce se potoli agitareă mişcării de la 24 Ianuarie, sufletul României în loc să se ascundă,
să recadă din noii în stare latentă, rămâneă vii, într'o manifestare

perpetuă,

arătând

tătore, cu o voinţă
mai

fi putut

lumii

poporul

nestrămutată

să se acrediteze

şi

român,

cu

ca

o personă

cuge-

o hotărire puternică, ar

o opiniune atât de înjositâre, atât de

defăimătâre și pericul6să pentru națiunea română ? Intrebăm încă
dacă în faţa unei asemenea energice atitudini a unei naţiuni întregi,
un

Cap

de Stat,

oră-care

ar fi, simțind

pe o stâncă de pistră, ar put

ast-fel

picidrele

să se amăgâscă,

lui înfipte

să şovăâscă, să se

smerâscă de amenințările din afară, să-i trâcă chiar prin gând putinţa
de a intră pe altă cale decât pe cea pe care se află națiunea? Nu!

ŞI, ca să ne

încredinţăm

mai

mult, n'avem

decât să

ne

aducem

aminte că de câte ori slujitorii Hospodarilor, adoratorii regimului
vechii aii credut momentul propriii de a cuteză, o singură mur-

mură a naţiunii a, fost; destul ca să-i smerâscă; n'avem decât să ne
aducem aminte că, atunci când Unirea se păreă mai compromisă
la Constantinopole de intrigile şi calomniile adversarilor ei, o singură manifestare în câmpul libertăţii a fost destul ca să le nimicâscă și să deă Domnitorului puterea ca s'o dobândâscă.
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(Articol

publicat în „Românul!

In cei din urmă
triumful

No.

opt

prudenţilor,

RĂSBOLUL
204 şi 205, din 23—24

ani ai

al dibacilor,

domniei
al

Iulie (4—5

August),

regelui

1862),

Ludovic

doctrinarilor,

cum

Filip,

îi numiaii

în Franţa, al acelor cari, fiind iscusiți în a face treburi, se cred
că concentreză întrînșii tâtă înţelepciunea omenâscă, păreă a fi
definitiv, şi omenirea condemnată a se târî pe potecuţa ce o trăseseră

ei. Intr'acest

timp,

alăturea

credinţe ce se concepeaii în
infiltra

în spiritele

cu înaltele

marele

şi inimele

teorii,

laboratoriit

popbrelor,

ca să

cu sublimele

al

omenirii și se

le

pregătâscă

la

nouă şi glori6se destinări, se acredită, în gercul 6menilor a cărora
busolă este succesul, ca trecut „vel6tul“ răsboiului, cum dice Românul pentru tot ce este condemnat de puterea lucrurilor a pieri.
Se socotea răsboiul, ca fiind numai un joc crud al popârelor în copilărie, sait mai bine o manifestare 6rbă a unei activităţi, care nefiind
luminată de sciinţă, împingeă pe 6meni a se distruge între dînşii,

şi că lumina făcându-se,

arta militară are să trâcă

lăturea,

oştenii pe

cu alchimia,

iar

în

arhive, a-

lângă rolul de-a împodobi

Cur-

țile Şuveranilor nu ar putea av6 altul decât acela de-a face poliţia
din năuntru a Statelor.
In epoca despre care vorbesc, eram
stituţiune eră de natură negreşit să mă

la Paris. Slaha mea conîmpingă în rîndurile de-

tractorilor răsboiului, dar sufletu-mi se revolta contra unei asemenea teorii şi, fără ca atunci să-mi fac reflexiunea: cum omenirea a putut să se înşele atâtea mii de ani glorificând răsboiul
sub t6te formele şi în tote împrejurările,—reflexiune ce unul din
cei dintâi publicişti ai Europei o face astă-qi,
— fără să-mi fac,

dic, asemenea, reflexiuni, de câte ori însă

intram

în

museul

qu-

celui d'Orl6ans mă simţiam atras de-un tabloii, ce n'aveă negreșşit
mai mult d'un metru pătrat, şi care eră rătăcit, perdut în mijlocul capetelor d'operă ale artiştilor moderni, din cari unele cu-

prindeaă
Gmeni

un

zid

cu gurile

întreg al

galeriei

dînsul, este al celebrului Descamps
(1) Guillaume

şi ţineaii înainte-le sute

de

căscate. Acel mic tabloiă, ce mă țineă pironit lângă

Descamps

(1779—1858),

(1) şi represintă bătălia Cimpictor și gravor frances (Nota ediţ.)
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brilor; el este mai mult decât un tabloiă, este apoteosa lui Mariu

n ue

care scăpă Republica romană de una din cele mai teribile furtună junie 2324,
*
ce se năpusti asupră-i, este glorificarea legiunilor romane care se

luptă pentru

>

.

-

.

pă

*

.

-

.

o îdee, pentru patrie şi libertate. Ce minune!

O păn-

zuliță, pe care nu se vede decât mii de cadavre şi un vîrtejii,
nu de pulbere, ci de 6meni ce-şi daii mârtea, aruncă în jur o lumină ce cuprindea omenirea întrâgă şi-o înconjură cu cea mai fru-

m6să

aureolă

a ei. Inundat

reînălţat în demnitatea

acei cari se omoraii,
în juru-mă

o mulţime,

mea

şi eii de acea

şi respiram
venită

aureolă,

mă simţiam

de om, renăsceam pentru nemurire ca

liber în acea năbușâlă ce o făcea

să se desfăteze,

acolo

să se închine. Tot ast-fel şi astădi, înăbuşit de
domnesce la noi, înămolit-în miseriile în cari ne
ne strâng atât în cât ameninţă de-a ne sugrumă,
răsufle, ca să trăi6scă, sboră, se înalţă, străbate

unde

trebuiă

pâcla morală ce
afundăm şi cară
sufletu-mi, ca să
spaţiurile făcând

câte o pausă ori unde vede bravii luptându-se pentru patrie şi
libertate şi chiar de-asupra acelor cari îşi încârcă armele pentru
lupta, viitore, până ce ajunge în sfîrşit pe malurile Potomacului (1).
Sciţi voi, iubiţi oşteni români, vi se spune re tot ce se petrece
pe țărmurile Potomacului, tot ast-fel precum vi se spuneă ce se
petreceă în apărarea Gaetei, (2) în tabăra fostului rege al Neapolii ?

Nu

sciii dacă sciți, căcă mărturisesc,

deşi pote voiii trece în ochii

voştri de răi Român, că nu cetese Monitorul

Oastei Române ; aştept,

să-mi dai acâstă plăcere într'o altă epocă pe care negreșit; o aștep-

taţi, cu mai multă nerăbdare decât mine, voi cară cei dintâi sunteţi
chemaţi să degajaţi sufletul României, să arătaţi lumei în faptă că
România este și va fi. Căci voi cel puțin sciți că o naţiune, care n'are
a serbă cel puţin pentru fie-care generaţiune mai multe bătălii, mai
multe biruinţe, națiunea aceea vegetează iar nu trăesce, de 6re-ce
ea nu mai este decât o adunătură de Gmeni, ce nu aii un ideal

şi nu sunt gată a muri pentru dîusul. Românul
să moră,

nu

este

dice: „Cine nu scie

demn să trăiescă“, căci el scie că viţa şi mortea

sunt inelele, ce compun lanţul pe care-l desfășură omenirea în
spaţii şi în timp.
De la 1848, de când domnia 6menilor ce sciait să facă treburi
(1) Fluvii în Statele-Unite ;; în r&sboiul secesiunii, malurile lui fură
disputate cu îndirjire, de la 1862—1865. (Nota edit),
(2) Port la Marea Tyrrheniană ; în 1860 ultima cetate a Regatului Neapolei, ce resistă în favârea Bourbonilor (Nota edit).
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cu atâta iscusinţă,

cădi ca un castel

de

cărţi

sub

suflarea unui

copil, opiniunea acelora ce susţineaii că răsboiul a fost o fasă nenorocită, prin care omenirea fu obligată să trecă, condusă de ins-

tinctele
liile din
ghiară
luptele

sale barbare, primi o mare şi generală desminţire. Bătă48 şi 49 ale Maghiarilor aiă înobilat din noii națiunea mași i-ai cucerit în drept un loc între naţiunile europene;
Croaților şi Sirbilor contra Ungurilor ai făcut ca numele

lor, ce până ieri sgâriîiă urechile lumii civilisate, să aibă acum totă
simpatia ei; şi să n'ascundem că eroismul Iancului, al lui Aacenti

și al altora, cu bravii lor din munţii Abrudilor,
pompierilor din d6lul Spirii, pe care urmaşii
delul pompierilor, ai tăcut mal mult pentru
tote scrierile nostre, decât tote jalbele n6stre
toți puternicii şi Împărații. Crimeea, Magenta
prospătat

valdrea

Franţei,

a

Engliterei

şi

a

şi o oră de eroism a
noştri îl vor numi
causa română decât
date în proţap pe la
şi Solferino, aii îmPiemontului,

şi

pot

afirmă, cu siguranță că chiar poporul rus, prin luptele ce a susţinut în Crimeea, deşi umilit în fapt, a fost reînălţat moralicesce.
Am vădut generali muscali în Franţa după răsboiul din Crimeea
purtând

epoletele

lor cu

mai

multă

mândrie decât

să le pârte acei cari maii fost nică odată bătuți.
" Garibaldi

din

Sicilia

şi Neapole a ridicat

ar av6

dreptul

Expediţiunea

pe Italia, —pe

lui

biata Italie

aceea ce până mai deunădi întrevedeă surîsul dispreţului chiar
pe buzele cele mai compătimitâre pentru nenorocita ei sârtă,
— la o
înălţime, pe care lumea n'o dă în genere decât naţiunilor ce nu mai
trăesc decât în Istorie. Faptul, însă, ce confusionâză mai mult pe

cei cari nu sunt; la înălțime de-a înţelege marile manifestări ale
omenirii şi dispreţuesc răsboiul, este ceea-ce se petrece astădi în
America. O poporaţiune de 25 mili6ne de suflete, având de proprietate mai un continent întreg, de-o fertilitate prodigi6să, cu
rîurile cele mai maiestose ce şerpuesc printr'însa, cu două oceane
ce o pun

în comunicare

cu lumea

întrâgă,

cu o industriă

tot atât

de înaintată ca a Engliterei, cu o agricultură care a realisat, ceea-ce
sciința abiă a conceput în alte pârţi, cu un comerţ în proporţiune
cu aceste resorginți, cu o literatură strălucită ce i-a venit de moştenire din Englitera, cu o cantitate de aur, atât de mare în cât
copleşesce pieţele Europei, într'o posiţiune în fine care făcu pe tote
cele-lalte popâre s'o menajeze, căci aii trebuinţă de productele
sale, pe

care

Regina

mărilor chiar o curtenesce ;— dacă

saii națiunea nu este decât o maşină, care de ce consumă

dar

omul

şi pro-
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duce mai mult, de aceea are o val6re mai mare, de aceea este mai
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fericită, ce mai lipsiă Republicei Statelor-Unite, ce acces de ne- Lania ză _24,
buniă veni s'o isbâscă în înţelepciunea, în positivismul săi ca să-şi
poprâscă maşinele, să-şi părăsâscă ţarinele, să-şi golâscă navele

de mărfuri şi să le armeze cu tunuri, să-şi golâscă pivnițele de
butoiele cu aur şi să le schimbe pe nisce bucăţi de fer ce se numesc carabine şi să se arunce într'o di unii asupra altora, ca să se
ucidă între dînşii cu aceeaşi turbare cu care se exterminaii Vandalii
şi Goţii? Ce este acea nebuniă, ce cuprinse pe cei mai culţi din
lume,

pe

acei cari ai în Statul

lor înstrucţiunea

publică

mai

în-

tinsă decât în t6tă Europa, ast-fel în cât cel din urmă cetăţean
scie mai mult decât mai mulți Omeni de Stat din România? Este
nebunia aceea ce nu-şi are representantul săii decât în Christ, care
respinse tdte ispitele Satanei şi preferi mârtea pe cruce ; este gră-

untele de divinitate ce Dumnedeii a pus în creaţiunea sa şi care
face ca, saţiul bunurilor materiale, în loc să-i dea omului beatitudinea, îi dă desgustul, şi omul nu pote găsi adevărata fericire decât

ridicându-se în regiunile lumii intelectuale şi morale, acolo unde
el nu-şi mai tocmesce vi6ța, unde mortea este un sacrificii plăcut,
o răpire

în infinit!

Potomacul
de mii

de

oşteni

cercul lumii

este

astădi

Golgota

vin şi afirmă

lumii celei nouă. Acolo

cu sângele

morale şi intelectuale;

lor ideia

acolo se vede

ce are

sute
a lărgi

sublimul

olo-

caust, de unde se înalţă, se emanâză către ceruri mii de suflete,
a cărora nemurire este negreşit mai asigurată decât a celora ce

mor nămoliţi în egoismul personal.
Răsboiul dar este prerogativa cea mai înaltă, cea mai sublimă
a omenirii,

căci este expresiunea

cea

[tă de ce nu este fiinţă omenâscă
unui răsboiă, şi să nu se înamoreze
la bătălie.
Am vădut cu întristare bărbaţi
boiului şi a oşt6nului până a insultă
aii mai sublim, în adoraţiunea lor
într'înşii forţa, pe când ei nu adoră
derea cuvîntului.

mai

completă a sacrificiului.

care să nu se esalte în fața
de soldatul ce se întârce de
iluştrii amăgiţi în privinţa, răspe popor şi pe femee în ceea-ce
pentru oşteni, dicând că adoră
decât sacrificiul în tâtă întin-

Înţelegeţi acum, Români, de ce dorim răsboiul şi pentru noi?
Înţelegeţă de ce credem că numai atunci Dumnedeul României se
va scobori 6răşi între noi, că numai resboiul va da României au-
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Către sfârşitul lui Iunie 1862, constituindu-se Ministerul de sub preşedinţa
lui Nicolae Creţulescu, compus din |. Gr. Ghica, A. Florescu, T. Ghica, D. Cornea, G. Creţeanu şi M. St. Catargiu, o puternică opoziţinne se formă înpotriva
acestui Guvern personal al Domnului. Ea îşi dete pe faţă multiplele motive ale
nemulțumirilor sale cu prilejul desbaterilor asupra răspunsului la adresa Tronului: anume, la proiectul redactat de comisiunea Camerei și citit de rapotorul
Barbu Bellu, în ședința de la 22 Ianuarie, Anastasie Panu presintă următoru
amendament, semnat de 32 deputaţi:

„Măria

Ta!

„Adunarea vădând că a fost convocată cu o lună înaintea terme„nului prescris de legea organică a ţării, şi fiind pe deplin pătrunsă
„de marele şi urgentele trebuinţi ale naţiunii, atât de imperios re„clamate de starea n6stră socială şi de situaţiunea n6stră politică,

„a răspuns

cu cea mai vie bucurie la chemarea ce i s'a făcut. Ea

„a răspuns cu fericire chiar, având şi hotărîrea şi credinţa că va
„put să deă dovedi nouă şi mai pipăite despre. devotamentul ei
„pentru menţinerea şi desvoltarea principiilor dătătore de visţă con„tinute în Convenţiune, și pentru ridicarea și consolidarea naţiunii

„române,
„Cu cât însă simţimintele n6stre aii fost mai sincere şi mai
„căldurse, cu atât Guvernul Măriei Tale a fost mai departe de-a
„răspunde la aşteptarea n6stră prin atitudinea ce a luat,
„dintâi dile în faţa Representaţiunii naţionale.

din

cele

„Nu numai că, dela deschiderea Camerei şi până acum, nu ne-a
„dat în nimic s6mă despre starea afacerilor, atât din năntru cât şi
„din afară, nu ne-a spus un singur cuvînt despre calea pe care cu„getă a merge, dar nu ne-arată nică însuşi starea nostră financiară,
„despre care țâra eră tare îngrijată, mai înainte chiar de-a fi pe
„deplin spăimîntată prin propria declarare a Ministrulul de finanţe,
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„că

„ea

este în cea mai mare desordine;“ şi pe lângă tâte acestea,

„el ne n6gă, şi încă în două rînduri, şi cu tonul cel mai amenin-

„țător, cel mai neaudit în analele parlamentare, drepturile de că„petenie ale Representaţiunii naţionale; el merse până a o declară
„0 vatră de conspiraţiune, lovind ast-fel națiunea întrâgă, lovind-o
„Chiar în suveranitatea, ei, compromiţând-o înaintea Europei, şi
„acâsta tocmai în ajunul unor evenimente exteridre prin care pâte

„însăşi sârta României are să fie pusă în joc.

„Acestea tâte ne impun o îndatorire şi mai imperi6să, de-a ex„pune Măriei Tale, ca representanţi ai naţiunii, cu cea mai întregă

„sinceritate şi cel mai absolut devotament. situaţiunea 'Țării.
„Când tâte Puterile cele mari recunoscură şi constatară înaintea

„Europei, prin tratatul de la Paris, drepturile n6stre ca naţiune au„tonomă, şi ne asigurară independenţa acţiunii n6stre, declarând

„neutralitatea, teritoriului Principatelor, Românii dovediră îndată
„lumii, prin spontaneele lor manifestări şi prin Adunările ad-hoc,

„puterea vitalităţii, lor ca naţiune, Şi aptitudinea lor politică, ca corp

„social, ca Stat european. Din nenorocire deplina încredere ce aveam
„în buna voinţă a Puterilor garante ne opri de a şi pune în lucrare
„Vointa expresă în unanimitate de către naţiune.
„În faţa acestei atitudini, ce nu eră decât o prudenţă din partea
„Românilor, Puterile garante credură, prin acâsta chiar, că a tre„buinţă a se asigură că vigdrea n6stră n'a fost resultatul unei săl„tări momentane,

şi ne

supuseră la nouă încercări.

Ast-fel,

în ioe

„de-a recunâsce îndată dorinţele naţiunii exprese şi de-a dreptul şi

„prin Representaţiunile ei legale, ele ne creară, prin Convenţiunea
„de la Paris, un noii organism politic, care, în loc de-a înlesni func-

„tionarea vieţii naţionale, o împedică. Națiunea înţelese îndată pe„Tricolul, şi, constrînsă din întâia, Qi de-a luptă în contra lui, reintră
„în vechea, ei credință română, se întruni, redeveni unanimitate şi

„anunţă intrarea ei în luptă prin faptul cel măreț; de la 24 Ianuarie
„1859 şi acest fapt făcu că Europa o recunoscii din noi demnă

„de solicitudinea acelor Puteri, cari ai susţinut-o.
„Cu tte acestea, adevărata Unire tot nu fu împlinită ; trun„chiurile create prin organismul politic ne împedicaii, şi națiunea,
„deşi vedeă cu îngrijire că în curgere de trei ani Guvernul Măriei
„Tale nu puneă neapărata stăruinţă şi vigore în lucrările sale, spre

„a înlesni

opera

de renascere

şi reconstituire ce eră menit a face,

pea suferi cu cea mai mare răbdare şi linişte, atribuind tot răul
„lipsei de unitate în Guvern, stării provisorie a situajțiunii n6stre
„Politice. Când însă Unirea fu proclamată, când un singur Minister
„fu chemat a administră România, când un singur Tron fu înfipt;
„de-asupra edificiului nostru politic, inimile Românilor fură domnite
„de-o încredere absolută că orizontul politic ale României are să
„fie limpede de-aci înainte, că în sfârşit tote puterile publice ai să
„rivaliseze pentru reedificarea, şi consolidarea Statului Român, spre
„ă redeveni, cum a fost, declarat Impăratul Napoleon înaintea Cor-
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„purilor Legiuitâre ale Franţei, „un bulevard de asigurare pentru
„Occident.“
„Măria Ta! Vorbind de împlinirea uneia din cele mai mari do„rinţe ale naţiunii, noi, representanţii ei, avem imperiosa datorie a
„nu

lăsă să trâcă

acâstă

solemnă

ocasiune,

fără

a declară

că,

de

„câte ori se pronunţă în acâstă Adunare cuvîntul de o Românie, una
„Și nedespărţită, inimile nâstre nu se pot opri de-a repurtă recu„noscinţa lor eternă la picidrele Tronului augustului Suveran al

„Franţei, care a contribuit mai cu osebire la constituirea Statului
„român, şi care prin memorabilele sale cuvinte, dise chiar în luna
„acâsta către Corpurile Legiuit6re, ne asigură încă odată de nestră„mutata sa solicititudine pentru triumful definitiv al causei române.
„Unirea

dar

proclamată,

națiunea uită, cum

diserăm,

t6te

su-

„ferinţele ei trecute spre a se da, şi cu inima şi cu mintea, spre
„viitorul cel frumos ce se deschideă acum cu atâta siguranţă nainte-i.
„Din nenorocire însă, ea fu amăgită în speranţele şi în credinţa sa.
„Ea vede că după ce în cursde un an, de când avem în sfârşit de„plina Unire, nu numai n'a făcut un singur pas înainte, dar vine
„acum Guvernul şi se încercă a spulberă chiar basele guvernămîntului
„constituțional, a lovi însă-şi representaţiunea naţională şi a pune
„ast-fel în cestiune t6te beneficiile dobândite după atâţia secoli de
„lupte şi suferinţe; şi în acestă critică posiţiune ea se întrâbă cu

„durere şi spaimă, care este causa ce o paralis6ză şi-i mistue tote pu-

„terile până a o face să piardă chiar din încrederea ce aveă într'însa ?
„Causa

este, Măria Ta, că regimul

constituţional

nu

pâte pro-

„duce nică întrun Stat vre-un bine dacă Guvernul nu-l îmbrăţișeză
„cu sinceritate. Din contră, dacă Guvernul îi este ostil, şi chiar dacă
„nu-l înţelege bine şi pe deplin, acest regim nu pote conduce decât
„la anarhie sait la despotism.
„Acesta este, din nenorocire, şi situaţiunea în care se află Statul
„nostru. De patru ani, Guvernul Măriei Tale nu şi-a aplicat pu-

„terile

sale

legale

spre

a

înlesni

sincera

funcţionare

a

meca-.

„nismului constituţional, şi ast-fel acest regim n'a putut da r6„dele ce cu drept cuvînt așteptaii de la dînsul şi ţâra şi Europa.
„Dacă Guvernul ar fi pus în serviciul regimului constituţional ac„tiunea ce a desvoltat de patru ani, disolvând de cinci ori Adună„rile nostre legiuitore, acţiune ce une-ori a mers până a călcă le„galitatea

la facerea

listelor şi la alegerea

deputaţilor, de ar fi pus

„t6tă acţiunea sa pentru desvoltarea și consolidarea lui şi-a liber„tăţilor publice, iar nu pentru periclitarea lui, ar fi dat tâte râdele

„ce conţine într'însul, mai cu s6măla noi unde nu este o plantă
„străină, ci din contră un regim tradiţional, unde, precum scii bine
„Măria 'Ta, alegerea a fost sorgintea puterilor publice, tot-deauna

„când națiunea n'a fost, sub opresiunea din afară.
„Nică

concursul

6menilor

n'a putut

lipsi

Măriei

Tale,

căci

în

„ŞEI-spre-dece Ministere, ce saii succes de patru ani, aii intrat toți
„bărbaţii cari aii o valre politică în ţâră, fără osebire de opiniuni
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„politice, şi toţi aii eşit de la putere fără a lăsă nimic în urmă-le,
„de nu pote, unii, reputaţiunea lor politică.
„În acâstă necontenită şi tot deauna stârpă frămîntare, cău-

ptându-se

de către toţi causele

ei, s'a atribuit

de unii răul

spiri-

„tului Camerilor ca provenite dintr'o lege electorală defectudsă.
„Dar 6re la ce ocasiune mare, la care apel al Guvernului Măriei

„Tale n'aii răspuns aceste Camere ? Alegerea unanimă a Măriei Tale,
„fost-a ea productul unui spirit reacţionar? Creditele acordate în-

„dată, două de cinci şi unul de opt miliâne, pentru cumpărătore
„de arme, nouăle creaţiuni ale armatei, tâte sacrificiile făcute de
„către Camere pentru oştire, şi manifestările, făcute adesea şi prin

„propria

lor iniţiativă,

ca oştirea să se organiseze

ast-fel încât să

„devie un scut puternic al independenţei nostre naţionale, fost-aii
„6re voturi şi manifestări anti-naţionale ? Budgetele, pe cari de la 60
„de mili6ne le-am suit la 120 mili6ne, suire ne audită încă în ana„lele parlamentare ale altor State, nu sunt 6re o dovadă că nu
„cruțăm nici un fel de sacrificii pentru a netedi calea puterii
executive? Unirea cerută cu o necontenită stăruinţă, votată chiar

„de mai multe ori, entusiasmul cu care primirăm proclamarea, ei
„Şi grăbirea ce aii pus Camerile de a se întruni, tote acestea sunt
„Ore pentru tOtă lumea semne de spirit de reacțiune saii din contră

„dovedi netăgăduibile, că ori când Guvernul s'a întors cu faţa spre
„calea naţională, ori-când a făcut cereri cari răspundeaii la trebu„intele şi la dorințele naţiunii, Camerile nu numai că n'ati respins
„nici una, dar încă ai răspuns la t6te şi cu cel mai învederat de„votament?
„Cu aceste repedi amintiri, nu voim să ne facem apărătorii
„legii electorale, astădi mai cu s6mă, când nu venim ca represeiuptamță ai unei opiniuni politice, nică chiar ai unei majorităţi, ci ai
„Camerei întregi, ai naţiunii. Din contra, declarăm din noii, precum

„tot în unanimitate am declarat Măriei Tale, încă de acum doi ani,

„că şi noi suntem atât de convinși de defectele acestei legi, încât
„luarăm în desbatere un anex al Consituţiunii elaborate. de Comi„siunea Centrală, şi care Constituţiune, cu întristare suntem datori
„a constată, că nu s'a trimis încă Adunării cu t6tă clara pres„scriere a Convenţiunei. Acest tapt este nu numai o dovadă pipăită
„că voim toţi reforma, legii electorale, ci încă o deplină convingere

„pentru Măria Ta că încercările făcute la Constantinopole ca străinii
„să ne octroeze o lege electorală aii fost o violare a automomici
„nostre, fără ca cel puţin să fie scusată
— de sar put6 scusă—
„de o îndărătnicire neclintităa Camerelor.
|
„Nu, Măria Ta, nu este regimul constituţional, ci din contră,
„nesincera lui aplicare, care a făcut ca suferințele ţării să crâscă
„în proporţiune cu sacrificiile contribuitorilor. Nu este regimul
„constituţional care a făcut ca legea proprietăţii, votată de
Ca„meră şi nesancţionată, să steă în mâna Guvernului Măriei 'Tale
„atârnată pe capul naţiunii ca o sabie a lui Damocles, în loc de
Brătianu.

18

-

No. 28,
1863
Fever. 11.

214
No. 28.
1863
Fevr. M.

pă 0 întorce Camerei cu observările sale, pe care ea, care
n'a avut
„pretențiunea de a face o lucrare perfectă. să le potă
apreciă şi
„aplică în tot ce vor av6 bun. Nu este regimul constit
uţional care
„a făcut ca lucrările publice precum și instrucţiunea
să fie fârte
„departe de ce trebuiaii a fi în comparaţiune cu miliâne
le ce le a„cordăm pe tot anul; ca armata să fie în lipsă; ca
funcţionarii

»publici

să fie neplătiță

la timp; ca sumele votate de Cameră să fie

„distrase de la destinarea lor; ca, finanţele ţării
„sordine atât de spăimîntătâre, încât mandatele
„la timp şi să se vîngă cu scădămînt de 25'/,;
„fie cercetate şi votate de la 1860, şi sumele pe

să fie într'o desă nu fie plătite
ca budgetele să nu
mai mulţi ani ne-

„presentate Camerei, violare veghiată a Convenţiunii
; ca legea

presiă
„să fie aplicată fără juraţi; ca libertatea individuală
să nu fie res„pectată ; ca funcţionarii publici să fie pe t6te dilele
cernuţi şi des„tituiţi, și nu după interesul public, ci după un
capricit fără frâă,
„care făcu ca însăși magistratura să devie mai elătină
tore decât ori„când, să deviă un instrument în loc de edificiul,
solul prescris de
„Convenţiune; ca administraţiunea să fie arbitrară
şi prevaricatore
„şi România de peste Milcov să rămâe părăsită bunului
plac al func„ţionarilor subalterni.
„Măria Ta! A fost şi greii şi dureros pentru noi să
ne hotărîm
„a pune înaintea Măriei Tale şi a lumii, desvălite
în tâtă goliciunea
„lor, ranele ce bîntue națiunea şi o fac să sufere
amar. Dar am
„credut că este o datorie imperi6să pentru noi,
representanţi aă
„naţiunii, să aducem nevoile, păsurile și suferin
ţele ei până la Tronul
„Alesului nostru, ca încredinţându-te şi Măria Ta
ca şi noi, ca Şi
„totă ţera, că răul este în culmea sa, să faci ca
Guvernul Măriei
„Tale să iasă după drumul rătăcit şi vătămător
intereselor ţărei,
„pe care merge.

„Atunci, Măria Ta, tote puterile Statului fiind în
acord, se vor
„pune la lucru cu bărbăţie şi vor aduce în curând
Statul Român
„în posiţiune de a puteă trece cu avantagiii crisa,
ce se pregătesce
„în juru-ne şi care este pote menită a schimbă
faţa Orientului.
„Să trăesci Măria Ta!
„Trăiască Națiunea Română, una Şi nedespărţită
!
Subseriși : A. Panu, C A. Rosetti, Stefan Golescu
, G. B. Știrbey, Bibescu
Basarabă de Brancovianu, Gr. Arghiropolo, A.
Arion, A. Mavrocordat, Gr. c.
Şuţu, D. Culoglu, Ioan Cantacuzin, G. M. Sturdza
, Al. C. Golescu, |. Brătianu,
Gr. Busoiceanu, D, Ghica, Ioan Petrescu, C. Grig.
Ghica, C. 7. Grigorescu,
Cesianu, Arsachi, Nicolescu, G. Văleanu, N. Moscu,
P. Rosetti, Gherman, N.
C. Isvoranu, [. Ghica, Pană Olănescu, G, Cantacu
zino, C. M, Brăiloiu, 'Teodor
Brătianu.

În ședința de la 25 Tanuarie, propunerea de-a
se luă mai întâiii în desbatere proiectul de răspuns al comisiunei și,
dacă va cădeă acesta, să se numâscă
o nouă comisiune, care să elaboreze un alt
proiect, se adoptă cu 53 votură
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contra

82, Ştefan Golescu declarând că din greșâlă a pus ambele bile într'o
urnă, Pun6ndu-se apoi la vot proiectul comisiunii, se respinge cu 54 voturi
contra 19. Se decide deci a se alege o nouă comisiune. Se aleg în ședință de

secțiuni unite:

A. Romalo, G, Apostoleanu. I. Bălăceanu, A. Panu şi I. Ghica.

Primii trei fac un proiect, citit de G. Apostoleanu în ședința de la 1 Fevruarie; cei-lalți doi alcătuese un contra-proiect, care nu eră decât o repetare a
amendamentului.
Discuţiunea proiectului majorităţii se începe în ședința de la 5 Fevruarie
şi dur6ză până la 11 Fevruarie. Vorbesc pentru proiect, pe lângă Preşedintele Consiliului: G. Apostoleanu, G. Costaforu, B. Boerescu, M. Costache, P.
Casimir, A. A. Florescu, G. Vernescu,
Gr. Cozadini, M. Kogălniceanu, ete.
și contra, în afară de I. Brătianu, D. Ghica, A. Panu, L. Catargiu, Pr. Gr.
Sturdza, Pr. Știrbey, Pr. Brâncoveanu, I6n Ghica. În urma acestei discuțiuni,
proiectul de răspuns al minorităţii e luat în considerare cu 63 voturi contra 48.
E votat apoi în total în şedinţa de la 18 Fevruarie, cu 52 voturi contra 5, abţin6ndu-se 50 deputaţi (M. Kogălniceanu, G. Vernescu, N. Creţulescu, G. Costaforu,
V. Boerescu, G. Apostoleanu, B. Belu, etc.)
Domnitorul primesce la 21 Fevruarie deputuțiunea însărcinață a presentă,
răspunsul la Adresă (A. Golescu, D. Brătianu, 1. Oteteleșanu, etc.). Domnitorul
îl refuză, dicând că-l cunâsce. In urma unei discuţiuni aprinse, în ședința de la 22
Fevruarie, Camera, după ce ascultă pe L. Catargiu, președintele Adunării, M. Kogălniceanu, Gr. Florescu și ÎI. Brătianu, care declară că Ministerul a comis o
necuviință, făcând ca deputațiunea „să se afle în fața puterii executive, intr'o
posițiune în care ea nu sar fi aflat într'o stare normală“, primesce, aprope cu
unanimitate, propunerea acestuia din urmă, de cuprinsul „Camera trece la ordinea qilei, invitând pe d-l președinte Lascar Catargiu a-și relua locul,“

1. Brătianu. Domnii mei, am vădut de 'mai multe-oră în acestă
Cameră, luându-se exemple după ce se petrece în alte ţări străine,
după istoria vechiă. Din nefericire am vădut că se ieaii numai exemplele cele rele, cari fac nefericirea acelor State. Ast-fel cu ocasiunea
legii presei, d-l lepureanu a. venit şi, spre a susţine acestă lege, ne-a

adus aminte timpurile de calamităţi ale Franţei, timpurile de
persecuțiuni pentru libertate, timpul despotismului, când presa eră
supusă legilor celor mai draconice şi a dis că așă trebue să fie şi la
noi. Să aud pe d-l lepureanu dicând asemenea cuvinte, luând asemenea exemple, nu m'am mirat de loc. Când însă avenit una din
capacităţile, din autorităţile cele mari ale ţării mele, ale Româ-

niei, şi a imitat în acestă Cameră pe
Adunarea

ateniană

cânelui

săi

Alkibiade, care da drumul în

ca să distrază

pe popor, m'am în-

tristat f0rte şi am făcut reflexiunea ce a făcut și d-l Sihleanu,—
şi-mi

pare

bine

că d-sa a expres-o

vingă acel ilustru orator,

că nu

înaintea

este

mea,

ca

o impresiune

să

se

con-

isolată, ci a
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fost impresiunea generală (1). Nu, să nu imităm pe Alkibia
de ci pe
Perikles, care, când avea să vorbâscă înaintea poporului atenian,
îşi
diceă: „Să-mi aduc aminte că vorbesc unui popor liber,
poporului
atenian“, şi mai adăugea: „O zei, apăraţi-mă să nu-mi scape
vre-un

cuvînt care să ofenseze urechea, delicată a Atenienilor.“«
Să dicem şi

noi: „Să ne aducem aminte că vorbim unui popor, care
şi-a plămădit
naționalitatea cu rîuri de sânge și nefericiri, că vorbim
unui popor,
care, prin mai multe secole de calamităţi, prin
lupte necontenite,

ce fac din Istoria lui o adevărată martirologie,
a sciut să-şi
păstreze personalitatea naţionalităţii sale.“ Să dicem:
„Să ne ferâscă
Dumnedeii de-a scăpă vre-un cuvînt, care să arunce
şovăirea, neîncrederea în inima lui, în marea operă ce România
e chemată a
îndeplini, în marea luptă ce are a înfruntă, pentru
ca să ajungă la tii-

umful definitiv al causei române.“ Onor. d-l hogălni
ceanu a dis: „Să
mă fulgere Dumnedeii de nu voiii apără libertatea
tribunei!“ Şi ei
dic: „Să ne fulgere dacă vom încetă un moment
de-a o ţine la
înălţimea moralității şi-a demnităţii naţionale.“ Liberta
tea este con.
diţiunea

ce trebue demnității omului spre

fără demnitate
se rostogoli

a se put6 face respectat;

nu este libertate ; şi nu este libertate

prin

noroii,

aceea de-a

A tost t6mă multora, şi mulţi ai sperat că,
suindu-mă la acestă tribună, voiii fi violent. Insă, mulțămită onorabi
lului Ministeriiă,
dacă am avut acest defect în caracterul mei,
recunosc că m'a vindecat de dînsul. Am vădut cât de mult se compro
mite o cauză

prin

violență

Mă

voiii

păzi

dar

de-a împrumută,

dicţionarul

mi-

care a găsit aci imitatori.

Lu-

nisterial, de-a pronunţă, cuvintele de calomniator,
criminal, îndrăsneţ,
și altele, Ar trebui să se ferâscă și Guvernul
de-a căd6 în greşela,

în care

a cădut

dovic al XIV-lea

Ludovic al XIV-lea,

erâ moștenitorul lui

Robert-cel-Tare,

al S-tului

(1) Alusiune la Kogălniceanu, despre care
Al. Sihleanu spusese tot în șed din
11 Fevruarie: „Cât pentru d-l Kogălniceanu
, voii dice că l'am admirat tot-d'auna ca talent, ca cunoscință profundă, ca
genii. L'am vădut în trei ocasiuni
mari și am plâns cu lacrimi din inimă:
așă la Iași, când s'a primit alegerea
de deputat a principelui Moruzi plângea
chiar și d-l K., plângem și eu; apoi
la legea, rurală, în urmă, când s'a dat putere
a discreţionară Guvernului, iarăşi
am plâns,

— ei bine, d-lor, am plâns cu lacrime de bucuri
e atunci.

Simbătă însă
am plâns cu lacrimi amare. Nu mă aștept
am să văd pe d-l K. să riză în valea
plângerilor, căci suntem în valea plânge
rilor, d-lor, și noi cântăm, jucăm,
riîdem de la acâstă tribună, de unde
ţâra aștâptă salutea ei. Lumea piere
și noi
ridem.“ („Românul“ din 17 Fevr, 1863)
.
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Ludovic, al lui Ludovic al XI lea, al lui Enric al IV-lea, al lui Francisc
I
şialaltora. Când Ludovic al XIV-lea aintrat în Parlament cu bi-

ciuşca în mână, cu cisme lungi, se coborise porumbiţa din cer şi-l
unsese cu untul sfint şi el şi-a putut permite să dică: „Aţi îndrăsnit!

Dar Ludovic al XIV lea, după cea
ridicat aşă de sus numele Frantei, după ce, prin biruinţele sale strălucite, a suit la nemurire
gloria militară a ţării sale, după ce a înălţat la culme gloria ei
literară şi artistică, după ce a făcut din Franţa Domnit6rea lumii,
Ludovic al XIV-lea a seiut; să fie mai modest.
Până a nu începe, ca să nu fac şi eii să scadă creditul pe
piaţă, vream să plătesc două poliţe ce a tras asupra mea d-l Manolaki Costaki lepureanu şi nu mai seiii încă cine. Dacă aş fi
luat cuvîntul îndată, pâte aş fi făcut acestă, imprudenţă ; cugetând
însă, am vădut cât de adevărate sunt acele cuvinte, ce se află scrise
de un celebru prizonier pe zidurile uneia din temniţele Veneţiei,

de nu mă înșel. „Păzeşte-mă, Dâmne, de amicii mei, că de inimici
mă păzesc eii singur.“ D-l Manolaki Costaki lepureanu m'a provocat,
— dumnâlui, amic intim, consilier, „sfetnic“ al Domnitorului, — m'a
provocat să fac o indiserețiune, să lipsesc de la caracterul de ondre,
care impune a se tace lucrurile dise în intimitate; de- -aşi îi plătit
polița onorabilului d-n Manolaki Costaki, nu eră spre folosul ace-

luia pe care d-lor pretind a-l servi. Sci însă să respectez mai
mult pe suveranul României decât consilierii săi, chiar când vin de
mă lovesc pieziş. Rămân dar şi eii răii platnic, nu plătesc poliţa (1).
Vii la cestiunea în discuţiune.
S'a dis că sunt două proiecte de adresă, unul al minorităţii şi
altul al majorităţii. Nu este așă. Sunt trei, saii mă înşel, tot două

sunt; să vă explic însă cum se fac trei. Spre a vă explică minunea

ce sa întîmplat cu acest proiect, trebue să mă raportez la începutul
chreştinismului, când Divinitatea, se presinta sub trei feţe, cu nume

de Troiță. Proiectul nostru s'a făcut doiţă; el a fost împărţit
unii în două:

cuvînt

şi spirit. Noi,

de

cari l-am subseris, represintăm

cuvîntul și Guvernnl și partizanii săi, spiritul. 1] voiă discută întâi
din puntul de vedere al celor ce l-aă făcut, Și numai acolo unde
adversarii noştri în trâcăt i-ai găsit greşeli, — greșeli pipăite, pe

(1) „Xe pare răi că d-l Brătianu n'a vorbit de a doua poliţă3 şi că nimenea
so
nu l-a interpelat spre a i-o aduce aminte“ (Nota red. „Rom.“),

Ne i
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care

le-am

putut

face

noi

ca

propuitori

ai

amendamentului.

Mai întâi este ce a dis d-l Manolaki Costaki asupra finanţelor.
Incep cu finanțele, a dis d-lui, căci aci sunt tare. D-l Știrbey

i-a r&spuns asupra
punde, lăsându-mă

tăriei şi mă dispenseză pe mine de a-i mai răsast-fel a fi curtenitor. A dis că a făcut o gre-

Ș6lă dicând că s'au îndoit budgetele, o greşâlă de 30 mili6ne. Şi sciți ce
a făcut dlui prin acâsta? A întrebuințat o tactică parlamentară,
o tactică financiară— și o asemenea tactică când nu este neleală,
nare nici de cum un înţeles răii, ci este un lucru forte obicinuit,
căci v'aduceţi aminte că sub Ludovic XVI, în timpul lui Necker

și al abatelui
0 expunere a
de miliâne, pe
în tactica sa,
acest, budget

ce a urmat după dînsul, fie-care ministru făceă câte
stării finanţelor, însă unul presintă un deficit de sute
când altul prezintă un excedent. D-l Manolaki Costaki,
a luat anul 1859 drept termen, de comparaţiune. Însă
este făcut de Camera de atunci, al6să după Conven-

țiune. Noi l-am făcut, noi l-am crescut ca să îndestulăm serviciile

publice. Ca să arate erdrea, trebuia d-l Manolaki Costaki să ieă
budgetul din 1858, fiind-că anul 1859 intră în aceşti patru ani.
lacă
bugetul din 1858; nu voit să vă citesc articol cu articol,
dar ve-

deți că el se urcă Ia suma
publică,

cu

cultele

de 38 milione în total, cu instrucţiunea

cu tot; și în

1860

s'a suit la 79 miline,

adecă

mai mult de îndoit. D-l Manolaki

Costaki

niturile

ei. Este impositul fonciar, care

adăogate?

Să

vi le număr

nu există înainte de Convenţiune,
—se
prietăţilor

ca să se plătescă

datoriile

dice însă: cari sunt ve-

pusese

o taxă asupra pro

contractate

cu ocupaţinnea-

oştirilor străine, dar acea taxă eră numai provizorie. Impositul fonciar n'a existat; l-a votat Camera în 1859. Este impositul caselor
Şi clădirilor, care nu există şi care s'a votat în 1860. Supunerea
la contribuţiunea personală a privilegiaţilor, şi erai forte mulţi acei
privilegiați, căci numai dincâce de Milcov, darea lor se sue la

2.500.000 lei. Impositul asupra podurilor Şi şoselelor, care eră de 6 lei,
S'a suit la 12 lei, şi s'aii supus la el toţi privilegiaţii şi patentarii.
S'a urcat impositul patentelor, supunându-se la dînsul toiă străinii

şi privilegiaţii şi sub numele acesta erai mii, —tâtă lumea căta
să profite de acest privilegii și găsiă mijlce. Este impositul de

mână-mortă. Rezervele din casa centrală și din tote cele-lalte case

sai făcut venituri ale Statului. lată cum din 38 milione s'a urcat
la 79. Nam făcut dar nicio erdre când am spus că s'a îndoit bud-

getul, și în adevăr s'a îndoit. Dar voiţi să diceţi că nu s'a îndoit?
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Ei bine, fără să vorbim de crescerea veniturilor, aveam impositul
asupra exportaţiunii cerealelor, care mai înainte eră destinat nu-

maj la

gratificări

şi care s'a adaos la veniturile statului, desfiin-

țându-se numai din anul trecut. Imprumuturile, cari s'a contractat,
dar cari nu sati plătit, s'aii făcut şi ele venituri, adecă s'aii chel-

tuit. Cum vedeţi, am fost fârte modeşti, când am dis că s'a îndoit.
Dar, domnilor, cestiunea budgetului este menţionată numai în
trecăt în adresă. Am dis de o mie de ori în acâstă Cameră, că
de se plătesce o pară fără folos pentru țâră, pentru contribuitoră
este o pară aruncată, risipită, delapidată; şi din contra, de vom
plăti sute de miline, întrebuințate în lucrări reproducătâre, folositore pentru ţ6ră, tâtă ţera se va simţi mulțumită, căci folosul
indirect ne vine iarăşi nouă, şi încă de multe oră cu dobândă. Dar
re,

întrebuinţatu-aii

veniturile

spre a răspunde

la trebuinţele

rii şi contribuitorii cari aii plătit îndoit sunt 6re mulţumiţi?
Dacă

d-vâstră

nu

audiţi opiniunea

deţi urechea; şi cine închide
închid. Dar nu este numai
află în finanţe. Cheltuelile,
desordine. Desordine însă
lione,

ce propuneă

generală,

causa

ţă-

Nu.

e că vă închi-

urechea, va pătimi ca toţi aceea ce o
aci cestiunea. Este desordinea ce se
deficitul, datoria chiar nu se chiamă
este un împrumut ca acel de 60 mi-

d-l Manolaki

Costaki,

pe

când

se află la Mini-

ster. Fac apel la d-nii deputaţi, cari aii fost în Comisiunea, Centrală
şi la d-nii Kogălniceanu

şi Alcaz, cari eraii în Ministerul

de peste

Milcov, să arăte cu ce condițiuni se cereă acel împrumut, condițiuni pe care le-am modificat apoi împreună ! (Afirmără în Cameră.)
D-l Manolaki Costaki angajă tâte veniturile Statului pe 48 de ani;
zălogeă ţ6ra mai tare de cum o zălogise Împăratul Nicolae cu
200.000 de baionete. De acestea am scăpat lesne, căci s'aii găsit
Puteri, cari eraii solidare cu interesele n6stre şi ne-aii venit în
ajutor ; Franţa, Englitera, Italia şi chiar Austria ai ajutat spre a
se luă zălogul îndărăt. Din

mâna

capitaliştilor

străini

însă, la care

eră să se contracteze împrumutul angajând ţâra pe 48 ani, nu scăpam aşă de lesne, căcă tâte Puterile i-ar fi susţinut fiind solidare
cu

interesele

lor. Ast-fel

d-i

Manolaki

Costaki

ne

zălogiă

ca în

timp de 48 de ani să nu mai putem face nici un împrumut, decât cu
condiţiunile ce ne-ar fi impus acei capitalişti. lată ce se chiamă.
desordine financiară. Puteam chiar să facem împrumuturi de 60
mili6ne,

şi dacă

ele sar

fi întrebuințat

în creare de o Bancă naţi-.

onală, de institute de credit, de căi de comunicaţiune,

ele nu sar
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fi putut

numi

desordine. Desordinea,

este

când

nu

scie cine-vă

să

mai dea socotâlă de întrebuinţarea banilor.
Şi dovadă că este desordine, este că nu puteţi da socoteli; este când
se fură dosarele.

din Minister, când se pierd pe drum, cum v'a
spus d-l Lascar Catargiu. Desordine este ce ne-a spus d-l Mini
stru—o
, constat cu in-

dignare, și sciii că d-l Creţulescu va lovi ca și noi
un fapt desonest, — că din 2.000 de liste ce s'aii trimis pentru
împrumutul național, numai vre-o 200 s'aii înapoiat. Duceţi-vă 1a
fie-care casierie,
la fie-care sub-prefect şi va fi silit să mărturis6scă,
că regulamentul financiar a fost aplicat ast-fel, în cât nu mai scie
nimeni cum
să i6să din desordine. Acesta e un fapt nu al d-lui
Creţulescu
anume,

ci al Guvernului

ce l-a aplicat și persistă

a-l aplică într'un

mod viţios. Când d-l. Manolaki Costaki a cerut străin
i ca să organiseze finanţele n6stre, i-am dis încă de atunci să
nu câră instruc-

tori de-a dreptul de la Guvernul Franţei, căci
pote capul personalului îi va da 6meni de care n'are nevoe, a
cărora carieră le

este închisă acolo, şi cărora ar vol să le-o deschidă
aici. Aceia o
să vie aici cu pretenţiunea că sunt funcţionari ai Împăr
atului
Napoleon, o să fie Ministrul la ordinele lor, în.loc să fie
la ordinele d-v. Şi de i se va da chiar „carte albă“ — cum dice
Fran-

cezul,
— ca

să facă

tot

ce

va voi,

nu

cun6sce

Ce

reforme, ce organisare pote

nici

condiţiunile. ţării,
face

ce voiţi

nică

să facă

un

tradiţiunile,

el?

Puteaţi

om

care

nică limba?

să-l aduceţi spre

a-l consultă numai, ca pe un om teoretic, la îmbunătățirile şi reformele ce aţi voi a face. D-v. aţi dat însă pe mâna unui străin,
care

nu

scie

nici chiar

limba

spre

a se înţelege

cu funcţionarii,

t6tă reorganisarea, direcţiunea finanţelor. Am mers
comisiunea financiară la Ministerul de finance, mi
d-l Bălcescu,

şi ni s'a arătat

nisce

fraze

forte

explicit,

un

proiect de lege, în care

ce nu se înţelegeaii.
dar

eră

vorba

într'o di cu
se pare sub
am

găsit

S'a cerut textul frances ; el eră

de

o

cestiune

țelege la noi, eră vorba despre

cultura

trebat, cum

s'a făcut asemenea

greșâlă. D-lui

dat în ajun

sâra,

ce

dugilor,

nu

cum

se

puteă

în-

face

în

se

alte părți. Dl Ministru a chiemat atunci pe d-l Iliescu şi l-a în-

a doua

ca să-l traducă

di. lată cum

instrucţiunile

s'a tradus și sa

financiare;

acâsta

a răspuns

Şi că a trebuit

aplicat

a turburat

şi

apa,

că

i l-a

să fie gata până

regulamentul
aşă în cât

aii voit să pescui6scă în apă turbure, aii pescuit; în larg.

şi

cei ce
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nâstră

s'a pus

cesti-

No. 2.

unea generală la înălțimea cea mai mare, nu de dărîmarea Tronulu
i, Pe
cum s'a dis, ci de existența naţională, şi acâsta primâză pe tote

cele-Valte. Viii la observările

aduse

acelora ce aii făcut proiectul

de

adresă al nostru, nu ai Ministerului, nici al majorităţii. S'a dis că noi
dicem că de ce nu s'a întărit legea rurală. Am audit că şi d-l

Kogălniceanu

a qis-o. Nici

odată

n'a fost dovadă mai mare despre

înțelepciunea disei din timpurile Grecilor vechi, că cine apără adevărul e profet şi cine cade în robie îşi pierde mintea, Dumnedeii
Îl ieă inteligența. D 1 Sturdza (1) a vorbit de o sută de ori in acestă
Cameră; d-lui eră plăcut de majoritatea Camerii. Dl Sturdza a
vorbit mai mult decât ori-care din noi, de când Camera a devenit
Parlamentul român. Talentul d-lui Sturdza l-am admirat toţi. Asemenea am admirat şi talentul onor, d-lui Panu. Dar re în
Şe-

dinţele

trecute

dl

acesta, ar fi cum
Nu.

Eră

poporul

Panu

și d-l Sturdza aii vorbit? Nu.

am dice
român,

că

vidra

eră geniul

lui Paganini
României

De am dice

cântă

singură

care se introdusese,

în d-lor şi vorbiă prin gura lor; d-l Costaforu s'a speriat
de
talia cea mare a d-lui Sturdza la acâstă tribună. Mărimea d-lui
Sturdza și a d-lui Panu nu eră a d-lor. D-l Sturdza e un om
eminent, d-l Panu asemenea. Dar dacă ne-ati părut de o talie
gigantică, causa e că erati inspirață de geniul României,
şi, pe
când vorbiaii d-lor, am audit poporul român deşteptându-se
,
n6ptea,
ducând
vădend

la sgomotul carelor ce treceaii peste pămîntul Românie
i,
arme în o ț6ră străină. Am audit poporul român, care
că tâte ţările se arm6ză, că tote se pregătesc
a ocupă

un loc în marea luptă
de vi6ță, să arate lumii
biţa, care să anunţe că
toria. Acea trîmbiţă ait

ce se pregătesce, a voit să deă semne
că nu e mort şi a tăcut să răsune trîmşi poporul român este gata a-și face dafost d-nii Sturdza, şi Panu. Nu e dar me-

ritul d-lor. Cu t6tă admiraţiunea

ce am pentru talentul

acestor

bărbaţi, nici odată n'am pus mai pre jos talentul d-lui Kogălniceanu.
D:sa are resurse mari, pe care nică un om în Ţâra Românsâscă nu le
are, şi cu t6te acestea d-l Cogălniceanu a făcut pe d-l Sihleanu să
plângă de milă. Dl Sturdza diceă mai deunăqi Ministerului: Cum
n'ață înţeles atâta lucru, cum dar veţi înțelege atâtea afaceri de
Stat cu care sunteți însărcinaţi? Ast-fel voit dice şi eii: Cum, d-le
()

Principele

Gr. M. Sturdza.

(Nota

edit.)
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Kogălnicene, d-ta, inteligenţa care conduce de 22 ani
afacerile României, ai putut face errea d'a crede că noi
imputăm Guvernului că n'a întărit legea rurală? Nam dis nici
de ce n'a întărit,
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nică de cea întărit. Ceea ce am dis, sciți bine d-v..
este scris în litere desluşite în adresa n6stră. Am dis că dacă
aii fost partide cari
S'ail servit de cestiunea proprietăţii ca deo armă
; dacă acâsta afost
o crimă pentru nisce partide, cu cât mai mare trebue
să fie greşla
pentru un Guvern, care ţine suspensă acâstă cestiun
e ca o sabie a lui
Damocles

nunțe

pe

capul

naţiunii.

Dar 6re Guvernul

venit-a

să se

pro-

în fața unei

legi

asupra fondului cestiunii? Nu. D-l Nicolae Creţulescu
n'a de-

clarat că legea

nu

e bună,

n'a dis că

se găsesce

care nu e perfectă, ci s'a mărginit; a dice că nu există
instituţiunile

necesare spre a o aplică, Ei bine, domnii mei,
noi ne-am pronunțat neted, cum să potă tâtă națiunea a ne
înţelege: am dis că
legea nu e perfectă, şi să ni se întârcă
spre a o reface. D-l

Ministru însă, cum vă mai spuseii, n'a dis nimic
în fond, nu s'a
pronunțat dacă acestă lege este un bine sait un
r&ii ; dar a dis că

spre

a o pute

aplică, îi trebuesc nisce instituţiuni ce nu i s'a
dat.

Sciţă cari sunt acele instituţiuni? S'a aruncat asupra dreptei
: legea de presă, dictatura, puterea discreţionară votată de
dînsa; i

S'aii dis lucrură

necuviincidse

de la acâstă tribună, când i se puteaii

dice lucruri folositâre. Pentru mine,

om

din

stânga,

n'am

nevoe

a mai face profesiune de credinţă, ttă lumea o cunbsce
. Am com-=
bătut pe drâpta, am fost unul din acei ce făceaii
ura majorităţii

ca să nu dic mai mult. Dar am fost tot-deauna

just.— Am

fost

tot-deauna puţini la număr aici, dreptatea însă
a făcut puterea
n6stră. Sunt just, mai ales pentru adversarii
mei. Drâpta are

destule
fost de

asupra ei, să nu-i
cât un instrument

imputăm deci și lucruri în cari n'a
al unei sisteme ce tinde a sfărâmă

tote libertăţile. Greşâla este a altora.
— D-l lepureanu ne-ar put6,
pote, spune, cum s'a votat acea putere discreţionară.
Greșsla

este a celor cari şi astădi vin a da proiectului de adresă un
spirit

al

lor, cari vin

de

scoboră

pe Domnitor

în arena

luptelor.

Dacă

însă pers6na Domnitorului este inviolabilă, sacră, o
ficţiune, cum
a dis d-l Kogălniceanu, acea persână sacră, acea ficţiun
e nu trebuiă

să

atingă

pe nimenea,

va atinge, nu
atinge, nu vom

nu

trebuiă

să ieă un

corp,

căcă îndată

ce

mai este ficţiune, ese din legile ei. Noi nu vom
pune în discuţiune acea personalitate, căci acâsta

nu este permis, o dic şi eti. Adevărul e însă că ori-ce Guvern
își
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are un spirit al săi, care-l insuflă în t6te lucrările sale, care îl
predomină. Ac6sta mi-a explicat-o d-l Benedetti (1), fostul ambasador
frances în Italia, care atunci eră director al Ministerului de externe al Franţei. Discutam întro di cu d-sa despre cestiunea
română. „Ce vrei, mi-a dis el, aveam cu totul alte idei asupra
cestiunii d-v., înainte de-a intră în Minister; cum am intrat aici,
m'a înhățat spiritul acestui Minister, care predomină într'însul şi
mă duce pe drumul săii“.—Dacă dar, domnilor, un singur minister
are un spirit al săii, căci alt-fel n'ar puts guvernă, cu atât mai mult

un Guvern are un spirit al săi, care-l conduce şi care se numesce
sistemă. Şi în Franţa aii fost; aceleaşi discuţiuni ; aceleaşi contestări
de o parte, aceleaşi afirmări de alta. S'a contestat autoritatea d-lui
Thiers şi s'a arătat că a fost combătut de Proudhon. Sciţi însă,
domnii mei, că forţa lui Proudhon este de-a arătă contradicțiunea ;
el n'a făcut decât a arătă contradicţiunile teoriilor d-lui Thiers, prin

urmare, nu trebue să ne referim la disele lui Proudhon. Dar pe
lângă Thiers, mai sunt şi alţă scriitori, alte autorităţă cară aii susţinut
teoriile n6stre constituţionale, este de Mol, Billault şi chiar de
Guizot, care a fost la Guvern în timpul lui Ludovic-Filip. Citiţi şi

veţi vede. Ce s'a discutat atunci în Franţa în timp de trei ani de
dile ? Sistema, spiritul ce predomină Guvernul dinastiei de Orlâans.
S'a dis că are un spirit viţios, răi, mişel şi despre cine s'a dis
acesta ? Despre acei ce fundaseră dinastia acâsta, despre stâlpii,
despre temeliile ei. Discuţiunea a ţinut mult. Unii apăraii, alţii

atacaii acea, sistemă. Aii mers

va,

spus

d-l Sturdza,

şi mai departe: s'a vorbit, precum

de Guvernul personal, s'a discutat în tâtă în-

tinderea cuvîntului acest Guvern personal, contra căruia Franţa pro-

testă. Mai voiţi alte exemple? Vi s'a dat Belgia, Italia. Vă voit
aduce chiar pe Franeisc-losef, Împăratul Împărăției vecine. Şi el
intră tot în categoria acâsta; dinastia sa a făcut Imperiul Austriei

şi încă cu mare greutate, căci el este compus din elemente, din naționalităţi eterogene. Dinastia Habsburgilor are drept tradițiune
absolutismul cel mai incarnat; Casa lor represintă absolutismul în
Europa ; și cu tote acestea, după mari lupte, după vărsări de
sânge, a fost silită să-și schimbe sistema, spiritul. Francise-losef
a lăsat spiritul cel vechiii şi a fost nevoit să intre în sistema, în

spiritul în care voim noi să intre Guvernul nostru. Unii din apărătorii Guvernului ne-aii dis că şi în Austria finanţele eraii în rea

(1) Benedetti, ca director al afacerilor politice la Ministerul de Externe, fusese
şi secretar al Congresului din Paris. (Nota edit.).
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stare, dar că atunci Camera deputaţilor a numit o comisiune, care
sa înțeles cu Guvernul Împăratului şi ast-fel s'a făcut îndreptarea.
Aşa este, domnii mei; însă causa este că Împăratul a vădut că cu
Guvernul personal nu mai pote av6 finanţe, nu mai pote merge.
De aceea a gonit spiritul cel vechiii din palat şi a deschis uşile

spiritului celui noi şi ast-fel s'aii deschis inimile Și, cu inimile, şi

pungile locuitorilor imperiali și creditul s'a intemeiat. Acâsta voim
să se facă şi la noi, nimic mai mult, nimic mai puţin. Voim să
se înceteze sistema întrodusă, acea sistemă, acel spirit infernal,
care av6 de scop să profite de tote patimile, de tâte mizeriile, de
t6te slăbiciunile naturii Gmenilor, ca săi facă să voteze aceea ce

a voit acel spirit. D-l 1. Marghiloman,

nu scie 6re

cum

sa votat,

legea de presă? Nu scie că dacă s'a votat acea lege, este că sa
presintat maiorităţii ca una din instituţiunile necesare pentru
a
se put6 aplică legea rurală?

1. Marghiloman.

Fericiţi cei ce a

votat-o|.

1. Brătianu. Nu sunt pentru blesteme ca d Vernescu,
căci
atunci te-aşi rugă să-i blestemi; dar scuza lor este c'aii
fost exploatați cu o cestiune mare, —nu vorbesc de cei cari aii fost
exploataţi alt-fel, — mulţi din ei ati votat legea presei contra, conştiinţei
lor. Drâpta a putut face multe greșeli şi înţeleg forte bine
acâsta,—
îi veniă grei să se desfacă de vechile sale privilegii; când
însă,
vede că nu mai pâte aveă pentru dînsa privilegiile, monopolurile, nică chiar monopolul libertăţii, trebue să se hotărască
a cere
libertatea, presei şi cele-lalte libertăţi pentru toţi. Niminea
nu are
mai multă trebuinţă de libertăţi decât clasele inteligente; poporul
nu are atâta nevoe de libertate, lui îi trebuesce mai mult egalitatea

și dreptatea. Inţeleg forte bine că multora

din partidul cel vechiii

să le fi părut răi de boerie şi să fi dorit menţinerea vechiului
absolutism. EI este în natura lucrurilor. Naţi vădut la Paris, câţi
ați fost în şedla de Drept, un bătrin care purtă în cap o perucă
cu e6dă şi ciorapi lungi ridicaţi până la genunchi, în mijlocul iernei
?
'Tremură ca varga. Eră ridicul. Nu-i veniă însă să lepede
acele
haine; eraii legate de nisce suveniri, le purtase ca tînăr, când
erit
Ia, modă, făcuse conchiste cu ele; eră ridicul, dar le conservă,
Tot
asemenea este în firea lucrurilor ca partidul cel vechiii să fi
luptat
pentru regimul care-i da cel diinţâiii loc la putere. Când
însă a început să se încredinţeze că nu mai pote aveă acel monopol
; când a
vădut că nu imai pâte avâ despotismul, arbitrariul decât pentru
un
om saii pentru câță-vă Omeni, iar nu mai mult, pentru o clasă
în-
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tregă, atuncă ei şi-aii dis că mai bine libertatea pentru t6tă lumea
decât sclavia pentru toţă, decât să se tăvălâscă cu toţii în noroi
înaintea unui tiran. Chiar legea proprietăţii, sunt încredinţat că

mulță aii votat-o fiindu-le temă. Ei aă avut convicţiunea că nu
e perfectă, dar cine scie ce li s'a dis că sar face pe urmă? Sunt
Gmeni cari caută să exploateze totul. Câţi din noi n'a putut dormi
nopţi întregi, cu ideia
dumnlor, — deşi pote

că aii să fie exterminați ! Şi de câte ori
mai bravi de cât noi, — aii avut ideia că noi

voim să-i exterminăm. A venit un om din drâpta și ne-a întrebat
curat, pe faţă: Voiţi să ne exterminați, şi puteţi?
O voce. Şi ce aţi răspuns?

Î. Brătianu. Am răspuns că avem o vi6ţă politică de două-deci
de ani, şi să ne arate un singur. fapt, un singur cuvînt în tot acest
timp, care să nu fi fost consacrat la ridicarea şi întărirea naţionalităţii n6stre; că prin urmare nu putem voi distrucţiunea nici
uneia din puterile ce pot concurge la acest scop, dar că le vom

opri cu vi6ţa n6stră când vor voi să facă răă țării.

Dacă drâpta vine şi dice că legea rurală nu este perfectă şi cere
să i se întârcă să o discute din noă, să o îmbunătăţâscă, d-vâstră
vă

pare r&ii? Ce voiţi dar? Să se sancţioneze? Nu. Să se ție ast-fel
în mâna Guvernului ? Pentru ce? Când ne făceaii d-l Kogălniceanu

şi alţii din Moldova imputarea că de ce nu discutăm cestiunea
proprietăţii, noi răspundeam că există în ambele părți litiginte prejudecăţi; că cestiunea nu o să se discute în t6tă liniştea, cu
tot
sângele rece ce trebue în asemenea, cestiune; că trebue să aşteptăm încă până ce spiritele să se liniştâscă, până ce vor ved6

proprietarii

că

modul

proprietăţii

de

astădi

nu

este modul

cel

mai profitabil pentru dînşii, să vadă că aii alte resurse mai bune
de cât acelea ce le dă legea existentă. Să începem, diceam noi,
cu alte reforme, cu moralisarea funcţionarilor, cu garanţiile comerului, cu institute de credit, să deschidem mijloce de a face comerţ tuturor, ca să vadă că tot răul nu este în cestiunea proprietăţii numai ci şi în alte multe lipse. A intrat în capul ţăranului ideea, că t6tă causa răului de care sufere tera este
proprietarul. Dacă bate pistra. dacă plouă brosce, causa e că proprietarii aii proprietate. De aceea am dis şi Capului Statului, pe
când

eram
mai

la Guvern:

întâiă

Să nu atingem

a înfrăţi spiritele,

cestiunea, proprietăţii; să căutăm

a lumină pe

ambele părţi; să ne tra-

tăm, cel puţin pe tărîmul naţional, de fraţi, iar nu unii de Mus-
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cali, de Turci, de Austriaci,

alţii

de

r&sturnători;

să

facem

mai

întâi institutele necesare şi când vom resolvă legea proprietății, s'o
rezolvăm ast-fel în cât să aducă regenerarea României, iar nu să,
punem în pericol existenţa n6stră naţională, căci un răsboiit civil
este nenorocirea cea mai mare şi numai el ne-ar put6 duce în po-

siţiune, în cât să cădem în starea Drusilor şi a Maroniţilor şi să
ni se trimită din afară un Paşă armean, — cum diceă d-l Kogălniceanu, — care să ne guverneze. Dar pe cât timp vom stă pe tărîmul
naţionalităţii și al libertăţilor» publice, pe cât timp vom discută
sesui

dea

cap

în

gărgăuni

nu-i vor intră

ambițios

nică vre-unui

av6 nici Paşă armean,

nu, vom

liniștiți, iar nu cu sabia în mână,

pe Tronul lui Mihaiii şi al lui Ştefan.
Dar diceţi că de ce n'am pus în adresa nâstră că voim încetarea jurisdicţiunii consulare. D-l G. Florescu v'a spus forte
bine de ce n'am pus-o. V'a arătat că justiţia este într'o stare mizerabilă, că nu este capabilă
presinte justiţia ţării.

D-l
de

a

Vernescu

îndreptă

a mers

de-a

da

și mai

corupțiunea

ce

tote

departe.
ne-a

garanţiile

A

dis că

lăsat trecutul,

ce trebue să

-

nu e mijloc
pe

care

d-lui

l-a blestemat de tot. Să-mi deă voe a protestă. Am părinţi şi moşă
cari aii trăit în acel trecut. Recunosc că aii făcut greşeli; însă
luptăm de dou&-deci de ani ca să spălăm memoria lor, să o

facem

să se“ împace

cu

națiunea.

Nu

voim

a-i blestemă,

pen-

tra că mulţi dintrnşii ati plătit cu capul lor aceea ce avem astăi. E! d-lor, să nu mergem mai departe: Cine ne-a împins pe
calea

de progres

când îl vedem
coperi

capul

pe care

ne

aflăm?

Omul

acela,

trecând pe uliţi, tot Românul
şi a se închină,

Câmpineanu.

înaintea

căruia,

este dator a-și des-

Este

Grigore

Cauntacu-

zino şi alţii. Imi pare răi că d-l Oteteleşianu este aci, căci ași fi
avut a dice ce-vă şi despre d-lui;

măgulesc.

Mai sunt şi Văcărescii,

nu voiii însă să pară că aş voi să-l

Creţulescii, Cantacuzinescii,

Go-

lescii, cari aii luptat de două-decă de ani pe acâstă cale şi străbunii
lor nu trebue a fi blestemaţi. Imi pare r&ii că am vădut pe unii din

d-nii deputaţi,
teme;

aş voi

îmbrăţişând
să-l

întreb

pe

pe d-l Vernescu
acel

domn,

în urma

dacă

d-sa

acelor blesn'are

părinţi,

străbuni în astă ţâră.
Dacă,

d-lor,

n'am

pus

jurisdicţiunea

consulară,

este

că

noi

suntem meniţi a o desfiinţă, nu consulii; şi când se va îndreptă
justiţia, n'o să avem nevoe a o desființă; d-nii consuli înşişi se
PI ce
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vor lepădă de dînsa atunci, căci nu este de loc o plăcere pentru
d-lor, ci o sarcină fârte greă. Dar nu vor voi toţi să renunţe
la,
dinsa? E! când consulii Franţei, Engliterii, Italiei se vor desbrăcă

de ea, fiți sigură că şi ceilalți vor fi obligaţi să renunţe,
având

pretexte

ca să se opue.

Să îndreptăm

justiţia

dar,

ne mai
iar

nu

să dicem că nu sunt mijlâce de îndreptare, căci atunci am rămâne
etern sub jurisdicţiunea consulară. Când am aruncă îndoinţa în
inimile Românilor despre virtuțile și instituţiunile lor născânde,
când k-am face să şovăiască în credința, lor, am înjosi în adevăr
Statul român atât, în cât ne mai voind nici un Principe străin
nică
chiar român a domni aici, am fi espuşi întradevăr a av6 pe un Daud-

Paşa, Armânul. Ori cât de mare să fie însă talentul acelor ce ait venit
S'arunce defăimarea

în

sufletul

Românilor,

îi pot

încredință

că,

cu cel dintâi Paşă, care ar cuteză să vină cu un firman turcesc
în ţ6ră, t6tă România, ar fi în picidre. Mai mult încă, dacă Pute-

rile garante ar numi d'adreptul un Principe, fie pămîntân, fie
străin,
țâra întrâgă, s'ar sculă, ar protestă; ea ar răspunde că nu recunosce nimănui dreptul de-a dispune de Tronul României, decât nu-

mai națiunei însăşi.

Acum viă la mânăstirile închinate.
Ni s'aii făcut imputări că de ce n'am vorbit de mânăstirile
închinate. In comisiunea budgetară, d-l Kogălniceanu a luptat
din tâte
puterile sale, ca veniturile acelor mânastiri să nu trâcă în
budget,

să nu se facă menţiune de ele; acâsta a susţinut-o şi Guvernul,
ba

încă

S'a dis chiar să se întorcă

călugărilor. D-l Kogălnicânu a lup-

tat cu mult talent, dar chiar talentul cel mai mare

în serviciul

unei

cause

rele se sfărîmă

(aplause).

când este pus

Cu t6tă prudenţa

acelor ce se opunea, Camera, asupra căreia a suflat spiritul
Româ-

niei, a votat odată cu trecerea în budget şi o propune
re ca Guvernul să presinte o lege spre resolvirea acestei cestiuni
şi budgetul de

cheltuelile mânăstirilor acelora. Acel vot al Cameriia fost unanim
(1),
Şi d-v. voiţi astădi să mai revenim asupra acestei cestiuni,
s'o trecem

în adresă? Și pentru ce acâsta, când este un vot dat, un
vot definitiv

în acâstă privinţă? Să vă spun eiă pentru ce? Aţi fi voit s'o punem
în
adresă, pentru că de va trece, să trâcă numai cu vre-o 54 de
voturi sait

să nu tr6că nici decum; şi ast-fel aţi vroii, să desfacem ce
am făcut.

(1) Comisiunea, bugetară trecână la venituri suma de
20.000.000 lei de la mănăstirile închinate, Camera, cu tâtă opunerea Minister
ului, votase aprâpe în unanimitate, în şed. de la 22 Decemvrie 1862, înscrier
ea venitului averilor mănăstirilor închinate în budgetul Țării, (Nota edit.)
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Noi n'am pus-o însă şi nu o vom pune; nu vom căd în acestă greȘ6lă (aplause). Cestiunea mănăstirilor este dejă votată, judecată şi

hotărită de ţsră şi ori-care Guvern care n'ar veni s'o deslege, adecă să-i facă formalităţile cerute, va fi stărâmat, nu va mai pute
ședeă pe aceste bănci. (aplause),
Nu mai văd nimic, nici o observare din partea celor ce ai
discutat proiectul nostru de adresă, asupra vre-unei alte omiteri.
Vii dar la fasa a doua a acestei adrese, la fasa spiritului ce i-aii
dat

apărătorii

Guvernului,

cari ai

dis că are

de

svop

resturnare!

Cuvînt mare, d-lor! Sciţi că în religiune se spune că Duhul
sfint, când se întâlniaii doi apostoli, eră între dînşii şi îi uniă.
Nu

se întîmplă

tot așă însă cu acei ce combat

adresa

nâstră;

se

vede că Duhul ce voiţi a-i da d-vâstră nu e sfint, nu e românesc,
căci altmintrelea aţi fi uniţi toţi, nu aţi fi fost puşi în contradicţiune, ast-fel în cât să vă luptaţi între d-vâstră, mai mult decât
în contra n6stră. D-l Costaforu ne-a spus că sunt evenimente cari
fac chiar pe nebuni să se înțelepţescă. Nu voiii vorbi de nebuni;

cuvîntul este al d-lui Costaforu şi îi rămâne tâtă răspunderea. Sunt
însă condițiuni cari fac de se smeresc cei mai — nu dic îndrăsneță, cuvîntul este al d-lui Ministru de răsboiit — dar cei mai ageri. Ministerul luase în acâstă Cameră o atitudine ce spăimîntă,—
nu pe noi, pe noi nu ne spăimîntă nimic. Nu ne-a spăimîntat Îm-

păratul Nicolae cu 200.000 de baionete; am luptat pe faţă şi cu
bărbăţie, cât puterea n6stră morală, nu cea materială, ne-a ertat;
am luptat faţă în faţă
ci cu puterile nâstre

Rusiei;

cum

credeţi

nu cu arme, căci din nefericire nu le aveam,
morale contra amenințărilor Monarehului

dar

că

ne vom

spăimîntă

de amenințările

d-vâstre? Ameninţările Împăratului Nicolae eraii sprijinită de 200.000

de oșteni, eraii deci mai cu
ne-a

spus

efect decât

că are să atârne capetele pe

ale

ulițe. Am

d-lui Vernescu

care

audit multe vorbe

de acestea. S'a discă or să se.aresteze cinci saii şease inşi.
D-l Kogălniceanu ne-a spus că de vom votă adresa, o să avem
dictatura. D-l Boerescu ne-a împărţit în două tabere ca pe oi, cum ne
împărţiaii Turcii la 13 Septemvre

la Cotroceni,

de o parte acei cari

aveati să fie spînzuraţi, exilați, de cea-laltă parte acei ce eraii să fie
grațiaţi. Aşă şi d-l Vernescu a dis că d-l Ion Ghica, — ba încă i sa
făcut

ondrea

de

a-l numi şi principe,—că d-l Ghica şi alţii n'aii avut

ideia de răsturnare şi li saii dat sauf-conduil, i-ai ertat. Dar d-l
Sturdza, d-l Panu este altceva; d-lor aii avut acea idee. Şi d-nii
Sturdza

şi Panu

acoperiaii

pe

alţii,

cari

erai

mult

mai

dinainte
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osîndiţi a-și luă pedâpsa, după culpa lor de răsturnători ai Tronului
.

Cuvintele d-lor însă m'aii făcut alt. cevă, decât ca aceia
chiar,
cari pote n'ar fi fost cu noi, fiind trataţi de laşi, să vie
să desvolte
o tărie, pe care pâte marfi avut- -0, dacă nu s'ar fi pronunţ
at acele
cuvinte imprudente. Nu, Domnilor, fiţă încredinţaţă, că atunci
când veţi
pune cestiunea pe tărîmul acela, o să se deştepte i6te simţimâî
ntele
nobile ale Românilor, și nu vor mai suferi, nu vor mai primi
despotismul acela urîcios (aplause). Aceia cari sunt contra n6străas
tădi,
vor fi cu noi mâine, fiind-că vor fi cu națiunea întrâgă, (bravo).

D-l Costaforu avea, drept, m'am încredinţat, să spună că s'a făcut
cuminte tâtă lumea, căci înainte de presintarea adresei nostre,
Ministerul veniă împintenat, călare pe un armăsar ca să dea 1uUruş,
gata-gata, prin Adunare. Peste vre-o două—trei dile însă, le-a făcut

tote muşamă. Domnii mei, suntem apărătorii cei mai mari ai dreptului, ondreă şi demnităţii acestui Parlament. Am vădut şi pe d-l Costaloru venind aci şi declarându-se cel mai mare apărător al regimului

parlamentar
fericit

când

închină
simțită.

am

înaintea
Am

personal,

al Guvernului

şi inimic
vădut,

cele

că aspiraţiunile

voinţii

aci, d-nii mei,

naţionale,

când

discursurile

fost

şi am

mai

acâstă

forte
se

estravagante

voinţă

pronunţate

de

d-l

se

face
Costa-

foru şi cei-lalți înaintea Curţii de Casaţie, — îmi pare răi că
vorbesc de Curtea de Casaţie fiind-că naş voi să supăr pe nimenea, — discursurile

sunt

aci;

ele nu sunt nisce pledsrii, ci nisce

acte de acuzaţiune contra Camerii (1). Se schimbase, d-nii mei, rolul
la Curtea, de Casaţie! Şi să înveţe minte Camera, ca să nu mai trimită
altă dată pe Miniştri înaintea Curţii fără acuzatori, căci în cele din
urmă va ved6 că dînsa va fi acuzată. D-l Costaforu spune curat în
discursul săi, că puterea executivă este mai presus pote de cât pu-

terea legiuitore; că parlamentul român e o Don-Quichotadă şi altele
asemeni ; las însă t6te aceste graţiozităţi în gura acelor ce le-aii pro-

nunţat. Fiind-că națiunea română

se arată adormită,

d-l Manolaki

Costaki a dis, și mi se pare că aii mai dis şi alţii, că poporul român
nu e blând de cât când este apăsat. Nu este aşă însă; poporul român
a dat dovedi că dacă e blând, dacă recunâsce autoritatea, n'o face
decât din simţimînt de moralitate, din ideile de dreptate şi naţiona(1) Ministerul de la 13 Iulie 1860, compus din Costaforu, V. Boerescu, I. Filipescu, Col. Adrian şi B. Vlădoianu, subt președința lui Manolaki Costaki, fusese trimis, în urma unei propuneri făcute în şed. de la 14 Apr. 1861, în judecata Curţii de Casaţie. V. Supl. Mon. Of. No. 95, a. 1861. (Nota edit.)
Brătianu.
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litate. Ori-ce Guvern va veni, fie nu ca acela al răposat
ului Grigore
Vodă-Ghica, cu topuzul Și cu puterea de-a pecetlui, precum
a dis d-l
Costaforu, dar vie chiar cu puterea Moruzilor, a Mavroghenilo
r şi a
altora cari sburaă capetele, nu credeţi că acel Guvern
o să fie maj

mult respectat decât astăgi;

din contră,

o să fie

mai

despreţuit

Şi dovadă, d-lor, e 1848. Atunci sa făcut o revoluţiune ; Domni-

torul din nefericire n'a credut că trebue să se pue în
capul
acelei mișcări naţionale. Poporul a rămas atunci fără Guvern
şi nici cea mai mică neorânduială nu s'a făcut. D-l Manola
ki
Costaki, amintind acestă revoluţiune, a dis că a ars Regulamen-

tul. Da,

d-lor,

l-am

ars

şi

că în acel Regulament
Şi noi

nu

mai

voiam

ne

facem

o glorie

din

acâsta,

fiind-

eră protectoralul şi dominațiunea rus6scă,
acel protectorat.

L'am

ars

şi

fumul

lui s'a

dus ca un olocaust la ceruri şi Dumnedeii ne-a ascultat;
şi aii
venit mai în urmă ş6pte Puteri şi ne-ai dat Convenţiunea,
şi
a ridicat de de-asupră-ne acea protecţiune. La 48, Domnilor,
nu

eră

Guvern,

nu

mai

eră

putere,

nu

mai

eră

nimica;

poporul

român eră fără nici-un frîă, fără biciii. Fac apel la onor. drâptă,
acei cari erai contra revoluţiunii, să spună dacă sa mișcat,

vre-un

fir de păr

din

capul

vre-unuia,

dacă

s'a

casă sai magazie a cui-vă şi dacă s'a furat ce-vă,
raculos; lumea totă dicea: „pare că şi hoţii sai
sfinţiseră în adevăr, Domnilor! Îi sfințise credinţa în
tate. Credeaii toţi că în flne națiunea română are
gul s&ă în concertul Puterilor europene şi fie-care
se arate demn de acâstă sârtă,
Ridicaţi

dar

drapelul

României

sus,

faceţi

incendiat

vre-o

Eră un ce misfințit.“ Şi se
viitor, în drepsă-și ieă ranRomân voiă să

ca

Guvernul

să

fie adevărata expresiune a viitorului, a. măririi naţionale, şi
nu o

să mai vedeţi, cum vă spuneă d-l Costaforu, că cine
întinde mâna,
Guvernului e disprețuit. Nu, Domnilor ! Protestez contra
acestei idei;
nu dispreţuesce nimeni pe acei cari întind mâna
Guvernului. Dar

pentru

ca Guvernul

iubirea

prin

fapte

să fie respectat,

trebue

naţionale, prin legalitate,

să

scie

a-și

atrage

prin respectul dreptu-

rilor și libertăţilor publice, şi atunci nu numai că Guvernu
l Sar
ridică, dar ar ridică autoritatea sa mult mai mult decâţ
prin pecetluit, topuz, mazdrac, chepiuri şi altele; ar av6 o autorit
ate a-

devărată

în t6tă puterea

cuvîntului.

Atunci

sar

realisă

ceea

ce

diceă d-l Kogălniceanu, că un funcţionar al poliţiei nare
decât, să
arate în Franţa o eşarpă şi în Londra un beţişor, şi tâtă
lumea, i se
supune. Pentru ce însă acâsta? Pentru că tot Francezul
și tot En-
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glezul vede într'însul garanția libertăţii
sale, proprietăţii, ondrei,
viitorului copiilor să Și al ţării sale. Iată
pentru ce se supune.
Nicăeri nu e respectată autoritatea mai
mult decât în Anglia şi

cu tote

acestea

nicăieri nu

e oştire

mai

puţină

ca

acolo,

putem

dice că n'are oştire, n'are nici măcar genda
rmi. Ast-fel este şi în
Elveţia. V'aţi plimbat toți pe acolo şi n'aţă
vădut nici un singur

chipiă, nică un tricorn. Pentru acâsta autor
itatea este 6re mai puţin

respectată în Elveţia? Nu, Domnilor, şi cuget
aţă că în Elveţia sunt
trei naţionalităţi. Cu tote acestea, acest popor
de o mână de 6meni
s'a făcut să fie respectat nu de Turcia ci
de Prusia în afacerea,

de la Neuchatel, a făcut să nu i se ating
ă suveranitatea sa naţională. Prusia a pus sute de mii de Gmeni
sub arme, sub baionete,

şi tot n'a cutezat să atace, fiind-că poporul elveţ
ian s'a ridicat în
picidre şi a dis: „Pâte să vie să ne ombre
pe toţi, dar nu va,
domni decât când cel din urmă dintre noi
va muri!“ Și astădi,
D-lor, un popor nu se mai omoră; şi sper că
Românii vor sci,—
dovadă este că Adunarea a și început, — de
astădi înainte să-şi
apere drepturile lor cetăţenesci și cu atât mai mult
naționalitatea
contra or-cărui apăsător din năuntru şi din afară,
D-1 Costaforu a venit, D-lor, şi a apărat regimul parla
mentar,
însă a adăogat: regimul parlamentar convențional. Aci
este tâtă
lupta, cum a spus dl Kogălnicânu, fără însă a deslu
şi bine. Sunt
două tabere: unii vor Guvern constituţional şi alţii
Guvern personal, adecă Guvern convenţional.
G. Costaforu. N'am dis acesta, am dis Guvern constituţi
onal.
I. Brătianu. N'ai dis-o dumnsta ? Fie, însă a dis-o d-l
Vernescu.
G. Vernescu. N'am dis nici eii.
1. Brătianu Mă ertaţi, n'a dis nică d-l Costaforu, nici d-l
Kogălnic6nu, nici d-l Vernescu, nici d-l Tell, adecă Guvernul;
va să dică
nu e nimeni care să voiască Guvern convenţional,
Mai mulle voci. Nu. Guvern constituţional.
I. Brătianu. Bine, D-lor, va să dică, este înţeles că cu toţii
voim regimul cu adevărat constituţional; nu mai stă ruese dar
asupra acestui punt. D-l Costaforu v'a spus că înaintea unui
eveniment puternic, suprem, ideile cele mai estravagante se în-

țelepțesc, că chiar nebunii se înţelepțesc. Prea bine, D-lor,. să
audă dar ţ6ra întrâgă că nu se mai găsesce un singur om care
voesce Guvern convenţional, adecă Guvern personal, ci cu toţii voim
adevăratul regim constituţional.
V. Boerescu.

Regim

constituţional

după

Convenţiune.
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larăşi se fac rezerve! Incă opiniunea publică în
nu s'a manifestat cu destulă tărie şi d-vâstre

veniţi să faceţi rezerve. Guvern

constituţional

după Convenţiune?

Aş dori ca d-l Costaforu, care e unul dintre cei dintâi legişti în
România,

care

a scris

asupra

dreptului

constituţional,

să ne

facă

din

două

o nouă teorie, ca să comenteze acea Convenţiune şi să ne spună
până unde acea Convenţiune iârtă Guvern personal. Ni s'a vorbit
de-un articol care dice că Domnitorul guvernâză cu Miniştrii săi.

Aci

e singurul

punt

care

dă loc de joc.

Ei

bine,

d-lor,

una: saii Capul Statului e o ficţiune, sai e o persână. Dacăe
o ficţiune, cum a dis d-l Kogălniceanu, atunci esacră. Dacă însă

e o pers6nă, nu pâte fi sacră; un om nu este sacru. Dacă
este
pers6nă sacră, ridicată pe de-asupra tuturor valurilor, cum, s'a
dis
aci în Adunare, atunci, Domnilor, 6 asemenea personă
nu admi-

nistr6ză ; fiind-că aceia cari

sunt o ficţiune,

cari ai

sanetitatea,

inviolalabilitatea, aceia cari, cum v'a spus d-l Kogălniceanu,
n'aii
nică chiar sex, adecă nu mai sînt persâne, nu pot guvernă.
EX
aii o putere superidră te plan€ză, ce nu se simte
nicăiri decât

prin agenţii săi, cari sînt răspundători.
tr6ză Domnitorul, ci Miniştrii săi.
Teoria

făcut t6tă
țiunea dă
valma cu
este însă

contrară,

d-lor,

este după

nenorocirea acâstei țări.
dreptul Capului Statului
Miniştrii, fără ca acâsta
așă; şi eti mă mir de ce

loiii, când

va

spus

că Convenţiunea

Prin urmare
părerea

mea

cuprinde

prinde

parlamentar

consecinţele

regimului

Brăiloiii, unde

singura care a

nisee

ci numai

tâte

adminis-

Unii ai credinţa că Convende a administra împreună, deasă-i ridice inviolabilitatea. Nu
ați strigat contra d-lui Brăi-

scurte, şi că nu e o Constituţiune
a regimului constituţional,

nu

articole

Sai

e

sai de nu, atunci, precum

e neresponsabilitatea,

forte

o programă, care cuprogramă

v'a dis d-l

unde e inviolabilitatea,

unde

este articolul ce o prescrie? Când se dice curat că
Miniştrii sunt
răspundători, se înțelege că Domnitorul nu guvernză şi
prin urmare

nu e răspundător; căci cine administrâză, acela
este şi trebue să fie
răspundător. Împăratul Napoleon, v'a spus
d-l Kogălniceanu, gu-

vern6ză, administrăză ; aşă este; însă el este ră&spund
ător înaintea
naţiunii franceze. Şi Împăratul Napoleon, nepotul
lui Napoleon
cel mare care a dat Franţei stabilitatea, gloria,
totul şi chiar

religiunea,

Biserica,

care

sciți

lumea întregă domniei Franţei;

că

se

desființase ; care

a supus

Napoleon III, nepotul lui Napoleon
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I, ales cu opt milione de voturi, care i-ai dat în mână dictatura, puterea absolută ca să scape Franţa din anarhie ; Napoleon III, care

a dat Franţei autoritatea în lumea întrâgă, este răspundător, D-lor,
şi el n'a așteptat ca națiunea să-i facă acea rezervă, ci şi-a făcut-o el.
A dis: „leai puterea, ieaii administraţiunea, dar ieaii şi responsabilitatea“. S'a
moral, căci e de
responsabilitatea
fie de sus, fie de

descărcat de inviolabilitate; şi acâsta este leal,
ondrea fie căruia, când face un fapt, să iea şi
acelui fapt, şi nu socotesc că va fi un Român,
jos, care să facă un fapt şi să nu iea respon-

sabilitatea (aplause). Nu mai diceţi dar că
dicem că Domnitorul nu guvern€ză şi numai
D-l Kogălniceanu a venit şi ne-a făcut
dință, de constituţionalism în totă puterea

înjosim Tronul, când
de-aceea este inviolabil.
profesiunea sa de crecuvîntului. A făcut din

Şeful Statului o ficţiune,

care-i păstreză inviola-

singura

posițiune

bilitatea, care-i dă sanctitatea ce trebue să aibă Şeful Statului ; şi
ne-a spus că dacă Guvernul merge pe drumul cel răi, dacă Guvernul voesce să facă guvern personal, t5tă răspunderea e a Mi-

nisterului. D-lui a mai adaos că și d-sa a fost Ministru, şi dacă
n'a voit să deă Constituţiunea, causa e că credeă că Constituţiunea,
trebue să se deă de către Domnitor (1). Aci mi se cam pare că vedem

regim

convenţional.

O cestiune

nu pote fi de

atribuţiunea

Dom-

nitorului fiind-că este mai mare saii mai mică; tote sunt de domeniul Ministerului, care este răspundător. Când eram la Comisiunea Centrală, a dis d-l Kogălniceanu, toţi amicii noștri politici
erati contra Constituţiunii. Da, d-lor, eram toţă contra, fiind-că credeam că e o cursă din partea partidului conservator; însă noi toți

eram
fiind-că

nu

contra acelei Constituţiuni, ci contra Principelui străin,
se credeă că, până ce nu se va face definitiva

Unire,

a cere

Principele străin, ar fi a periclită Unirea şi a servi o causă anti-naţională. Ei unul nu fac o culpă că nu s'a dat atunci Constituţiunea cu
anexul;

trebuiă însă să se deă fără anex. De ce nu s'a dat fără anex?

V'a spus 4-l Panu şi mulţi alţii că nu s'a găsit acea constituţiune.
O voce. Este, D-le.
ÎI. Brătianu. Nu este, Domnilor, tot aşă precum nu este nică
ordinul d-lui Kogălniceanu, care s'a dat în cestiunea armelor ita(1) Kogălniceanu, în şed. de la 9 Fevruarie: „... Datoria mea era să înfăţişez Camerei numai legi organice întemeiate pe Convenţiune. Era dar un drept
exclusiv al Domnitorului de a presenta Camerei Constituţiunea când va voi,
adecă cu facerea Unirej.“ Supl. Mon. Of. No. 57, a. 1863. (Nota edit.).
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liene, ca să se îmbarce sub stin
dardul Domnitorului Român
şi să
Se trimită la Genova. În Minister
ul din năuntru al Moldovei nu
se
află nică o copie...

M. Cogălniceanu. Ba este.
I. Brătianu Rog dar pe d-l Kogă
lniceanu să o arate, —căci ei
ieaii răspunderea,
— ca să ridice bănuiala din spiri
tele acelora, cară
dic că nu e....
M. Cogălmniceanu. Actualul Mini
stru de finanţe, care eră atunci pârcălab
i-am

trimis-o,

la Galaţi, să vie să spună de
a primit nota pe care
sai să se aducă registrul ca
să se constate.

1. Brătianu. Nu întreb pe d-l Mini
stru de finanţe, dar fiind-că
ţii mult la autoritatea tuturor Omen
ilor, cari servesc ţera, şi fiind-că
eă am ridicat cestiunea, făcându-mă
organul acelora cari susțin că,
nu este,
aş dori ca

d-l Kogălniceanu

Panu.

n'am

să aducă

acel

ordin,

ca ast-fel
să fie t6tă lumea convinsă şi să
închidem gura acelor cară die
că lucrurile nu sunt așă. D-lor, Cons
tituţiunea nu erâ....
O voce. Eră.
An.

Bă

găsit-o,

G. Costaforu. A vădut-o Şi d-l Brătianu, când
s'a aflat la Minister.
1.
Brătianu.

că n'am

vădut

D-lor, n'am

nici e

dis în vi6ţa mea un neadevăr, şi die

și nică unul din colegii mei,

cu care

am fost
la guvern, acea Constituţiune; şi
mulți din Miniştrii de peste
Milcov maii vădut-o. Se pâte însă ca
aceia ce nu voiaii să se trimită, so fi vădut. Domnilor, d-l Mano
laki Costaki Şi d-l Kogălniceanu sunt acei cari ai administrat
mai mult, ..
M. Cogălniceanu. D-l Panu a, administ
rat mai mult de cât noi

I. Brătianu. De ce dar nu s'a
trimes? Să vă spun eii de ce nu
s'a trimes ; fiind că sistema e să
se guverneze țera, după cum se explică de Convenţiune, că adecă Domn
itorul guvernâză deavalma cu
Mini

ştrii; şi fiind-că Constituţiunea veniă
şi determină hotarul atribuţiunilor tuturor autorităților şi așez
ă fundamentul tuturor libertățil
use).

or, şi atunci nimeni nu puteă să ieasă
din marginile sale (aplaDe aceea o cerem,
— nu cu anex, căcă nu recunosc nimă
nui

dreptul ca să proclame Principe străin, nimă
nui decât numai țării (1).
(1)
proiect
şi apoi
stinga
votind

E vorba de proiectul de Constituţie, întocm
it de Comisiunea Centrală. Acest
trata şi cestiunea Principelui străin, mai
întii în chiar corpul proiectului
în anex. Acâstă cestiuna fusese însă combă
tută de membrii cari formati
Comisiunei (Kogălniceanu, St. Golescu,
Steege, ete.) și cari declarară că,
proiectul, nu înțeleg să voteze și anezul.
V. Disc. lui Kog. în Supl. Mon.

Of. No. 57, a. 1863. (Nota edit.)
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D-

Sturdza şi d-l Brâncoveanu

aii venit de aă vorbit; de Prin-

cipe străin ; ai vorbit însă pentru că s'a dis de unii că sai strius
căpitanii din partea drâptă şi ai r&mas în partidul Guvernului
cei-lalţă cari... — nu sciii cum se numesc; — |dar căpitanii sai

strîns şi conspiră cu alţi căpitani din altă parte a Camerii, pentru

răsturnarea Tronului ; şi de vor reuşi cei dintâi, o să facă pe
cei-lalţă... căpitani de poteră, pâte. Guvernul provizorii e gata
să se proclame și să deă unuia Corna lui Ștefan-cel-Mare şi altuia Cor6na lui Mihaii Vit6zul ; cu tote că d-l Kogălniceanu ne-a

spus că sămînța acestora s'a, clocit Şi că Corânele acelea omoră
pe toţi cei, cari sunt de sămînţă clocită. Ecă pentru ce d-l Brân-

coveanu şi Sturdza ai fost obligati să facă acea declarare.
D-l Kogălniceanu ne-a dis că sămînţa lui Ştefan şi Mihai
sa stins din Ţâra- Românâscă, ca sămînţa de gândaci din Italia,
şi a adăogat că pote să se mai găs6scă fundatori de asemenea
familii, de asemenea dinastii, însă în popor, dar că împrejurările cară
să-i arate n'a venit. Cum a putut d-l Kogălnicânu, care este un
om politic, un om de Stat, cum a putut, dic, să vie cu asemenea,
comparaţiuni, când vedem în tote dilele prin jurnale, că gândacii,
cari ies din sămînţa stricată, se împut; şi se aruncă pe fer6stră !

Aci e locul să repet: să mă ferâscă Dumnedeii de amicii mei, căci

de inimici mă

feresc

et

singur!

D-lui a mai dis că de ce d-l Sturdza şi d-l
vorbit

de Principe

străin.

V'am

spus

Brâncoveanu

aii

de ce : fiind-că a venit onor.

d-l Ministru al Cultelor şi aci, la tribună, a dis: »Conspiraţi!&, şi
d-l Florescu a dis: „Aveţi gărgăuni în capi “,—cu alte cuvinte: voiţi

să vă faceţi Domni. D-lui, negreşit, i-a pus în neputinţă

de-a tăceă

şi ast-fel aii venit amândoi şi aii dis: nică-odată noi nu vom

votă

pentru un Principe român; nu mai e putincios un Principe român
după Alexandru loan I. Domnilor, v "aţă speriat; 6re de declaraţiunea
d-lui Sturdza, pe care onor. 4-l Kogălniceanu, îl ridicase la o înăl-

țime, faţă de care, ză, mai că diceam toţi, unde are de gând d1
Kogălniceanu să mârgă? Căci dacă v'a spus că sămâînţa lui Mihaiă
şi Ștefan s'a stins, d-sa a găsit-o într'un om ca d-l Sturdza.
D-l Kogălniceanu scie val6rea, scie capacitatea d-lui Sturdza,
fiind-că wa spus că a mâncat de mai multe ori îngheţată cu
dînsul. E! Domnilor, d-l Sturdza a fost silit după o provocaţiune,
şi e mare norocire că a venit d-l Sturdza înaintea d-lui Kogălniceanu să declare că e pentru Principe străin, fiind-că cuvintele
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d-lui Kogălniceanu

îl duceaii pe d-l Sturdza drept la Arnot
a, de nu

mai departe. A fost silit d-l Sturdza să dică:
„Nu conspirăm, Domnilor, dar suntem hotărâți să nu mai alegem
Domn român; țâra
sa pronunţat pentru Principe străin și nu mai
voesce Principe ro-

mân,

şi până

ce ţra

nu

se va mai

pronunţă

alt-fel, acâsta

este

voinţa ci manifestată.“ Însă să ne înțelegem şi
chiar asupra, acestui
cuvînt. Proudhon, — el care eră cel mai exaltat dintre
toţ socialiștii,

care

devenise

groza

Europei întregi,

care

se diceă

că are

de

sis-

tem anarhia, a — venit şi s'a, pronunţat contra sufra
giului universal, şi când a fost acuzat pentru acâsta în public
, într'o mare adu-

nare, el a dis: Domnilor, sunt contra sufra
giului universal, de
Gre-ce, cu sufragiul universal, în condiţiunile
de needucaţiune în care
se ailă astădi poporul, acesta nu pote să răspu
ndă bine, decât atuncă

când i se pun
se consultă

cestiunile bine. De aceea, dic, că

o ţâră;

nunţe pentru

şi eii cred

că

nimenea

pentru

un

Principe

Slrigări. La ordine! .....
(Întreruperi. Președintele siăruesce
se întrerupe

1. Brătianu
dice:)

pui6

să se pro-

saii contra Principelui străin, fiind-că sa dat odată

un vot în privinţa acâsta,
cidentală de gintă latină.

nu

e fel şi fel de a

mar

Primesc

a se

dintr'o dinastie

restabili

ordinea

oratorul).

(rogă pe Preşedinte a lăsă,
tote

întreruperile,

t6te

libere

oc-

și 4

înlerpelările şi

interpelările;

sunt

pentru

libertatea absolută. (Iorgu Radu Protestă cu mari
ştrigări că acestă

dorință este respinsă maă pe urmă.
G. Radu. Nu vorbiţi, Domnilor,

Se face sgomolt în Adunare.)
de o naţiune întrâgă, ci numai

de o fracțiune. (Mai multe voci chemă, la ordine pe
G. Radu.)
1. Brătianu.

primesc

tâte

Domnilor,

întreruperile;

lăsaţi pe d-l Radu să spună ori-ce,

d-l Radu

protesi6ză şi face

(Se citesce ordinea; I. Brătianu urmeză).
1. Brătianu. D-l Sturdza şi d-l Brâncoveanu

rea ţării, consolidarea

națiunii

române

nu

pote

cred

fârte

că

eă

bine.

salva-

să se facă întrun

mod definitiv, decât prin aşezarea unei dinast
ii, care să aibă legăminte cu cele-lalte dinastii ale Europei,
ca ast-fel să nu pâtă
dintr'o di în alta să se pună în joc destinele
României. Ei unul,

declar

că am

fost cel mai mare inimic

al Principelui străin; mi-am

dis că cel mai eminent om dintr'o ț6ră
străină, care nu cun6sce
era n6stră nu pâte .....
G. Radu. Acestea ni le spuneai și la 48
(sgomot,)
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M. Kogălniceanu.

Domnule

Preşedinte, aplicaţi regulamentul.

1. Brătianu. Domnilor, protestez contra acelora ce nu permit
d-lui Radu să vorbâscă; d-l Radu are o convicţiune care îi sparge

pieptul, prin urmare lăsaţi-l să şi-l uşureze.
Reviii la cestiune. Am dis că ei am fost contra Principelui
străin, fiind-că cel mai mare om, mai cu s6mă întrun timp de
creațiune, trebue nu numai să înţelâgă, ci să și simţă o naţiune,
și un

străin

oră cât de

eminent

ar fi, nu

ar put

mic, și multe lucruri cari unui străin i se
mine

pot

să mă

exalteze

până

în

eră

mai

cer

vor

să înţelâgă

păr6

şi străinul

ridicule,

să

rîdă

ni-

pe

în faţa

acestui simţimînt al mei.
Ei, Domnilor,

acâsta

înainte

convicţiunea

mea,

dar

când s'a pus cestiunea Orientului pe tapet, când s'a consultat ţera,
opiniunea

mea

s'a schimbat.

Dacă Europa eră reorganizată pe basele sale cele adevărate, adecă după naţionalităţi, printr'o revoluţiune generală a ei; dacă
Austria, Rusia, Turcia ar fi cădut, atunci, se înţelege că stăruiam
în simțemîntul meii ; dar nu s'a întîmplat aşă. Constituirea Statului
român s'a făcut întrun moment când o parte din România eră

în

mânele

Rusiei

şi alta în

ale

Austriei;

când

aceste

State aii

rămas la porţile n6stre în tâtă puterea şi cu tâte aspiraţiunile
lor; când Turcia rămâneă în picidre şi de nu mai putea fi ame-

ninţătore
prin

în condiţiunile

dărâmarea

ei.

de astădi,

Atunci

Românii

putea totuşi fi ameninţătore
aii

căutat

care

ar fi condi-

țiunea, ce, în situaţiunea acâsta, ar putea să le facă o posiţiune
sigură în viitor. Acea condiţiune eră fundarea unei dinastii.
D-lor, ne-a spus dl Kogălniceanu că sămînța Omenilor celor
mari

s'a

stins,

că

împrejurările

Miloş şi un Cara-Gheorghe.

n'aii

venit

ca

s'avem

şi noi un

Sciţi, d-lor, cum se fundâză o dinastie.

Se fundâză de un om, care are un mare prestigiii. Napoleon a fundat o dinastie în Franţa, pentru că el devenise o legendă prin
geniul lui cel mare; ast-fel s'aii fundat tâte dinastiile în Europa,

ast-fel vedem că s'a fundat dinastia lui Miloş în Serbia.
Românii neavând un asemenea nume, şi-aii dis: să luăm un
om dintr'o familie de acelea, care are tot prestigiul şi care e legată

cu t6te

interesele

europene

şi

atunci

nu

va

mai

put

Sturdza să-l dea jos, ca să se pue d-lui în locu-i.
Ne-a

vorbit

d-l Kogălniceanu

de

a-l

ceea ce s'a întîmplat în Mol-

dova la alegere şi a dis că ne-a trimis nouă

o depeşe, prin

care
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ne aducea la cunoscinţă că a scris o
carte Și noi să-i facem abonați, şi că noi i-am răspuns că primim dacă
și acolo are abonaţi (1).
didat

Dar a uitat d-lui o alţă depeşă, prin
care ne propuneă de canpe un boier bătrân. Noi am combătut
pe Alexandru Ghica,

Caimacam, după ce s'a numit, — şi sunt
de faţă broșurile şi memoriele n6stre, — pentru că eră numit prin călca
rea autonomiei n6stre.

D-l Kogălniceanu a dis că a fost sprijinul
tuturor Guvernelor ; şi
noi am susţinut Guvernele pe cât timp
eraii pe tărîmul cel legal,

dar nu când se abăteaii. Când
Rusia să-l răstârne, noi tinerii
Muntele-de-Pietate,

ca

să facem

eră Vodă Ghica Domn şi voiă
din Paris ne-am pus cămăşile la
broşuri

spre

a-l sprijini,

fiind-că

Vodă Ghica ridicase atunci stindarulul naţional
contra Rusiei. Când
a venit Vodă Ghica Caimacam, l-am combătut
tot-deauna în cele

| rele, l-am

apărat

rudele sale,

însă în faptele

cele bune.

care aveă puterea în mână,

Este

martură

că-i diceam

una din

tot-deauna:

Pune-te în capul națiunii, pune-te în capul
Divanului ad-hoc, ca
să ne declarăm că, în puterea, tratatelor
nostre, voim să ne facem t6te legile şi să ne apărăm tâte dreptu
rile n6stre şi dacă va

veni un Turc cu firmanul, să nu-l mai primim
, să-l trecem peste
Dunăre! Şi atunci, dacă nu ne va 4ă Congresul
din Paris un Domn
străin, Domnul Ghica eră să rămâe Domni
tor.
Cu tâte acestea, când d-l Kogălniceanu ne-a
scris depeşa de

care

vă

vorbii,

i-am

răspuns

că:

bătrîn

pentru

bătriîn,

avem

şi

noi un bătrîn a-i propune, pe Alexandru Vodă
Ghica,
Aşă dar, Domnilor, vedeţi că nu eră o
mare statornicie în

ideile

capilor

Adunărilor

din laşi, cari spun

că ei ati voit să facă

Unirea şi să mârgă în Bucuresci, dar că
Guvernul provisoriti de
atunci sa împotrivit. Causa erati luptele
dintre candidaţi. Când
D-l Sturza aveă mai mulţi sorți de isbîndă, partiz
anii d-lui Alexandri
se declaraii pentru Principe străin; când d-l
Alexandri bătea pe

partizanii

d-lui Kogălniceanu... :

M. Kogălniceanu. Nu s'a pus candidatura
mea, nici a d-lui
Alexandri.
1. Brătianu. Domnilor, pentru ondrea Moldovei
dic că, negreşit,

mai mulţi dintre Moldoveni s'aii gândit şi la
d-l Kogălniceanu, fiind-că
(1) „D-1 Kogălnicernu

a explicat că, prin acea depeşe, ne întreb
a dacă Gu-

vernul d'acolo pâte veni aici să răstârne
Căimăcămia
(Nota redacţ. „Românului“)

și să proclame

Unirea“

299
nu

cred

niceanu
pe

că-i

alegeaii

aveă destule

care o parte

după

nici pe

ci după

pentru

Rusia,

să

fac

nici

o alusiune, dar cine eră

unul.
maţi avut candidaţi, atât mai bine ;
causa a fost că eraţi prudenţi şi iată
colonelul Cuza, care nu av6 să mena-

nici pe Austria,

în posiţiunea

aceea,

de

nici pe
care

că a vorbit deputatul din Muntenia,
poziţiune

a dis că acâstă

şi d-l Kogăl-

să-l al6gă.

pornit atunci la Bucuresci, cu batalionul
s'ajungem

merite,

ca să fie unul dintre aceia,

dintre Moldoveni să vrea

M. Kogălniceanu. Nu.
1. Brătianu. N'am vrut
candidatul?
M. Kogălniceanu. Nici
I. Brătianu. Diceţi că
însă nu este aşă, Domnilor;
dovada. Când aţi numit pe
geze

caftame,

merite,

alegere

nimeni,

de

ce

nu

ați

acela, şi aţi aşteptat ca
spunea

d-l

Kogălniceanu

trimis la Măria Sa, şi din care

ne-a

scăpat.

Dacă

o simţiaţi, de

ce, dic, nu plecaţi cu batalionul acela, sigură fiind că, daca aţi fi
făcut-o, chiar d-l Brăiloiu ar fi fost; silit; cel d'întâiii de nevoe să
aplaude,

cum

a

făcut-o

pe

urmă

/rîsele).

Domnilor,

sunt

încre-

dinţat că nu e Guvernul interimar de atunci, care a fost causa,
de nu aţi venit d-vâstră în Bucuresci să faceţi Unirea, ci pentru
că și d-vostră şi noi am fost prea prudenţi. D-l Kogălniceanu a
dis că d-lui a combătut; tote Guvernele şi nu a fost ca o pană, pe
care s'o sbdre vînturile. Expresiunea românâscă dice că omul fără
păcate

e uşor

ca pana,

iar

cel

cu

păcate

e

grei

şi să-l

iei de

dece ori, să-l arunci în sus, el cade iarăşi la pământ /râsete).
D-l Sturdza și d-l Brâncoveanu ai vorbit de Principe străin ;
şi e unul, dilor, lam avut în vedere....
Președintele. Domnule, mi se pare că aţi eșit din cestiune.
Î. Brătianu.

Ne-aii

acusat,

că adresa

n6stră

are

de scop

răs-

fie Principe pămîntean. În urmă a venit d-l Florescu

şi a

turnarea, şi Principe străin (1), deci sunt în cestiune. D-l Sturdza şi
d-l Brâncoveanu aii dis că nu mai cred că după Aloxandru loan
I să mai

făcut o profesiune de credinţă din partea Guvernului

și a dis că.

(1) Kogălniceanu spusese: „... Aici nu e vorba de adresă parlamentară,
ci de o doleanță răsturnătâre.... Cuvintele rostite de Pr. Brâncoveanu sunt de
ajuns spre a ridica ori-ce îndoială despre ţinta contra-proiectului: „Venim să

ridicăm un Principe străin“, a qis D. Brâncoveanu...“ Supl. Mon. Ofic. No. 58,
a. 1863. (Nota edit.).
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Domnitorul
favorea

are tot-deauna în vedere

Principelui

Ei, Domnilor,
una

din

temerile

angajamentele

străin.

aveam
cele

mari

Greşși-cară bănueli

ce-a luat în

şi vă spun

drept că

ce aveam, în acâstă mare criză în care

ne aflăm și în care se află Orientul întreg,
eră tocmai declarațiunea făcută de d-l Florescu ; eii nași fi îndrăsnit
să fac menţiune de dînsa, fiind-că mi-ar fi dis onor. d-l
Creţulescu cu vocabularul d-lui că sunt calomniator.
Noi nu am vrut în adresa nostră decât două
lucruri: unul

să dicem Guvernului că nu mai merge,
se apuce pe drumul reformelor, pe drumul

moralității;
cari se află
lucr6ză, să
și nu pote

trebue să se proprâscă și
constituţional, pe drumul

şi al doilea a fost, ideia, ca, în faţa împrejurărilor
în
Europa, când multe sai scris, multe s'aii dis
şi se
se scie că națiunea română nu e mortă, nu e
amorţită
să dispue nimeni de dînsa; că Tronul României
nu

e nici de exploatat,

nică de speculat,

(aplause prelungite).

nici

de

vîndut,

nici de

dat

Națiunea română e vie şi are dreptul să se
pos6dă în tâtă
întregimea cuvîntului; ea nu a dat nimănui dreptul
să trateze ca
să-i dea Principe străin. Noi am ales pe Alexandru
I6n I Domn al

României, nimic mai mult; şi i-am dat mandat ca, să
se facă Unirea,
Unirea care eră făcută de Români și căreia n'aveă,
decât să-i facă

formele de cancelarie, de notariat. EX. domnilor,
cum crede d-l Kogălniceanu, că d-l Sturdza, cu tâtă capacitatea,
meritul şi geniul
săi, saii d-nii Brîncoveanu, Ghica, N. Bibescu de
la Paris, saii altul pe
care ar put6 să-l trimită Puterile, cum crede că
d-l Sturdza, cu tâtă
talia sa gigantică, ar mai pute să strice Unirea,
pe care a făcut-o

odată un neam întreg, Românii, în contra voinței
Europei întregi?
(Bravo).
|
Să ne aducem aminte, D-lor, că am fost două
State deosebite,

cu o Convenţiune

şubscrisă de ș6pte Puteri, având în câstele

nostre

pe Turcia, Rusia şi Austria, cari ai tot interesul
asupra României,
şi am sfişiat Convenţiunea, am luptat contra
tuturor pasiunilor,

tuturor intrigelor şi-am făcut Unirea.
Şi ceea-ce am putut noi să
facem cu atâta luptă, o să pâtă d-l Sturdza,
Bibescu, Ghica să
desfacă? Ceea-ce Europa întrâgă nu a
putut să oprâscă, o să pâtă

d-lor să strice?
Ei, d-lor, atunci dispreţuiţi națiunea
mele

ei. (Aplause),

mea

și protestez în nu-
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muscălescă nu pot să mai despartă acâstă ț6ră,; ea pâte fi ocupată ge
dar Unirea e făcută. Pâte că acâsta nu le place multora, cum nu
le place asemenea când văd că Români cu Români își dai mâna,
în faţa evenimentelor ce ameninţă Orientul, pentru că ast fel nu-şi
mai pot face tite capriciile, fără să-şi pericliteze posiţiunea, nu
mai pot să ne dică: de la noi atîrnă unirea, putem să facem tâte

mișeliile, cu tote acestea nu puteţi să ne cereţi socotelile, nu puteţi
să ne faceţi nică măcar o adresă,

căci se periclitâză

Unirea.

Aceia

vor să facă pe lume să cr6dă că Unirea se pâte desface. Ei bine,
eii dic că Unirea nu se mai desface.
Dar, Domnilor, vam spus că am avut şi o altă grije mare.
Acea

grije nu

e a mea,

căci

atunci

n'ar

av6

nici o val6re,

grija ţării întregi. Se dice că de la o visită care s'a făcut

este

Împă-

ratului Alexandru, s'a schimbat sistema, s'a schimbat simpatiile
Guvernului. De atunci națiunea n6stră pâte bănui răul, căci este

împresurată, de n6muri cu totul eterogene şi cuceritore: Slavii de
Nord și Miagă-di ne sugrumă. In acâstă posiţiune de vi6ţă şi de
morte pentru națiunea n6stră, Românii sunt forte îngrijaţi la fie-ce
pas și fac bine; îngrijarea lor este semn de visţă naţională, de
energie. De la acea visită încâce se vede că Ministerele sunt compuse din Omeni al căror trecut este forte simpatic Rusiei; şi cel

d'întâiii act al acelei sisteme nouă, al acelui Guvern a fost desființarea şedlelor din Moldova (bravo). leă lumina unui popor şi pe
urmă i-ai luat forte lesne tot. In Moldova sai desfiinţat şcolele şi
“de cine? De acela care se subscrie Cneazul Cantacuzino.
Națiunea română este tratată de calomniatâre, când se plânge,
pentru că vede, că un Cneaz guvernează ţsra, desființâză, şcâlele. Mai
mult de cât atât, se proclamă Unirea dicendu-ni-se că ea va fi cum
veţi voi-o şi a doua di voința n6stră a fost un cuvînt deșert,
fiind-că, pre cum ne-a spus d-l Kogălniceanu, ne-a luat chiar numele
care-l avem. De ce, D-lor? Poporul din Bucurescă alege pe Ale-

xandru I6n 1, în contra Convenţiunii, în contra voinţei Guvernului de
atunci, în contra

întregei lumi oficiale şi pe urmă Camerile

mară unirea. Ei bine, cel puţin după tâte acestea trebuiă
vernul să facă ce-vă, şi ce a făcut? Națiunea fără nici un
a făcut mult, Guvernul 6re cu tote mijlcele ce aveă, nu
să facă ce promisese? De ce n'a făcut Unirea, așă precum
națiunea,

precum

a

proclamat-o

aci?

Dovadă

că

puteă

procla-

şi Gumijloc
trebuiă
o voiă,
s'o

facă
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este

că a promis-o,

căci un

Guvern

nu

promite

ce nu pâte. De ce

ma făcut-o?
Lumea a început să bănuâscă că e o influenţă
străină, care
voesce ca lucrurile în România să nu aibă stabili
tate, ca ast-fel
să potă într'o qi să-și dobîndâscă puterea sa veche.
Dar nu e numai 0 influență, d-lor; diarele străine ne vorbes
e de un duce

muscal candidat la Tronul României. Ei,
d-lor, dar când naţiunea română a pronunţat vre-o dată numel
e unui duce muscălese

ca să se deă acâstă ideie? Jurnalele vorbesc de
candidatura lui şi
e o vorbă care qice: unde nu e foc, nu ese fum. Aşă,
D-lor, s'a vorbit de abdicare, de ducele de Leuchtenberg (1). Nu sciă
dacă vă aduceţi aminte

de programa

jurnalului slav din Bruxelles

< Le

Nord».

Acea programă vorbiă de împărţirea Orientului şi peste
noi trecea,
cum atrecut tot-deauna oştirea rusâscă, ca peste o națiun
e mârtă, şi
iată ce dice şi astăi acel diar: «În diua când Împărăţia
otomană va fi
ștârsă

de pe harta

Europei,

echilibrul

nu

mai

pote

fi

conservat,

decât cu condiţiunea de a constitui în locu-i două State,
tari şi
omogene, Statul slav la Nord, Statul grecesc la Miadăqi». Şi un

diar francez adaogă: «Lucru stranii, în fie-care
din aceste combinări, România nu intervine şi nu compteză decât ca
victimă!»
Se înţelege

dar,

D-lor,

că dacă

noi vom

primi

să ne schimbe

cine-vă cum va voi, să ne deâ ducelui de Leuch
tenberg, Bulgarii
pot să proclame și ei pe acel duce ca Domnitor
al lor Şi atunci

revenim la Imperiul bulgar şi ast-fel are să se
pue programa în lucrare. Aceste dise nvaii îngrijat; forte; voesc a
menajă tâte Puterile,
mai ales pe cele vecine, cu care suntem în
relațiuni, dar declar

că i6tă temerea mea a fost şi este Puterea cea mai mare,
Rusia,
Domnilor, am vădut mai deunăzi un fapt. Guvernul
a venit
şi a îmboldit Camera de dece, de două-deci de ori, să
vorbâscă
pentru dînsul şi să-i mulţumâscă. Acest fapt a fost trecer
ea armelor din Rusia în Serbia, (2)în Orient. S'a dis că Guvernul
a ridicat autoritatea ţării, a ridicat demnitatea, naţională! Fârte
bine,

sublim!

Dar

să vedem

dacă

şi acest

sublim

e în

favârea

naţio-

(1) Se răspîndise svonul că Vodă Cuza ar fi avut de gând să abdice,
cedân-

du-și Tronul ducelui. rus de Leuchtenberg (Nota edit).
(2) E vorba de transportul de arme, expediat în luna
Noemvrie 1862 din
Tula (Rusia) pentru Serbia și făcut; prin România. Armele
a fost sechestrate
de Guvernul român, după cererea consulilor austriac
şi englez şi a delegatului ture în comisia dunăreană, dar sechestrul se ridică,
în urma intervenirei
Principelui Serbiei. (Nota edit).
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nalității nostre. Sunt, D- lor, onoruri cari sunt fatale
pentru un om
Şi pentru o ţ6ră.
S'aii trecut, sute de mii de pusci, se dice, toţi spun,
dar noi nu
scim nimic positiv; scim însă că târa întregă petrece
nopţile în

grije, când aude că, de la Noră la Miadă-di, trec

care

n6ptea

sute de

cu mii de pusci, din Rusia peste Dunăre.
Suntem, d-lor, cu toţii pentru emanciparea tuturor națiunilor;

suntem

gata

să

ne

vărsăm

sângele,

nu numai

pentru

emanciparea

Românilor, dar şi pentru toți aceia, cari sunt în posiţiunea
nOstră,
Am simpatisat cu Serbia Şi simpatisăm, şi-mi pare răi
că Guvernul n'a făcut îndestul, ca s'aşeze o legătură şi mai mare
cu acea
ț6ră ; vrem emanciparea, vrem consolidarea tuturor naţiuni
lor, dar
nu cu paguba n6stră; vrem să se înarmeze Serbia, Bulgari
a, Muntenegru, dar vrem, dacă nu mai mult, tot în acelaşi
timp şi în
aceeaşi proporţiune să fim şi noi înarmaţi ! EX bine, dlor, în Serbia tot ţăranul e oștean, tot Sârbul e înarmat; asemen
ea sunt şi

Muntenegrenii,

cele-lalte

şi acum se trec arme anume

naţiuni,
Ce facem noi
de la Miadă-di? Şi
sesci spre câmpul

pe Leuchtenberg

care sunt
în acâstă
când la
luptei, ce

ca să se înarmeze şi

sub opresiunea turcâscă.
situaţiune, între Slavii de la Nord și
primă-vară se vor porni oştirile rurol vom jucă noi? Voim 6re să avem

pe tron şi să devenim iarăşi un cartier general

al oştirii rusesci? Iată grija nâstră cea mare.
Vedem că t6tă acţiunea Guvernului este de-a trage oştirea din

partea Basarabiei spre Bucuresci şi

Dunăre.

Guvernul

are re

politică? Dacă are, ea nu pote fi decât naţională, ast-fel
o simtă şi so pric6pă națiunea întrâgă.
Ei, D-lor, când ai venit deunădi armele italienesci,

d-l Manolaki
niţiuni

cum

v
să

a venit

Costaki şi ne-a declarat aci că două corăbii cu mu-

de răsboiii S'aii descărcat pe țărmul nostru ; după tote drep-

turile, asemeni arme și muniţiuni, unde se descarcă, devin proprietatea acelui Stat. Dar la noi, ai venit acele corăbii și ce s'a făcut;
cu ele, las Istoriei să spună. Ministerul a declarat că acele arme
aii devenit proprietate naţională ; cum dar a putut; d-l Kogălniceanu
să le înapoieze, fără să ne consulte şi pe noi?
Ei cred că Italienii ar fi fost mulţumiţi, şi pre mulțumiți, să
primâscă parale — şi parale puţine — în locul acelor arme. Insă
ca

să plăcem Austriei şi Turciei, le-am dat înapoi. Bine. De ce însă
atunci ați avut o politică, şi astădi alta?
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De ce ne-aţi lipsit de atâtea arme, pe noi,

cărora, înconjurați

cum suntem, ne este forte greii a le introduce în ori-ce moment ? Cu

declararea dlui

Manolaki

Costaki

în

Cameră

se adoptase

o po-

litică; trebuiă dar, înainte de-a intră pe calea concesiunilor, să vedeţi
dacă națiunea voesce să i6să de pe tărîmul pe care o băgaserăţi

d-vâstră. De ce atunci, d-lor, nu aţi simţit

și aţi dat

armele

înapoi,

trecă prin ţ6ră pentru

şi

acum

când

demnitatea,
vin

alte naţiuni, puneţi

n6stre cu Englitera, Austria şi Turcia?

naţională

asemenea

în

pericol

arme

să

relaţiunile

Ce wa făcut de aţi schimbat,

astădi atitudinea ? Ei! D-vostră le faceţi şi noi o să plătim.
Apoi d-l Kogălniceanu
cu ce să ne împotrivim,
Bibescu saii alţii?

şi toţi aii dis

dacă

ne-ar

că

trimite

noi

n'avem

pe principele

armată
Știrbey,

Ei bine, D-lor, dacă d-v. vă simţiţă slabi şi nu cutezaţi să luaţi
disposiţiuni de înarmare, care sunt în simţimâîntul și voinţa naţională,
pentru ce aţi expus țera? Cu i6te astea eii sunt încredinţat, că,
cu t6tă slăbiciunea Guvernului, țâra n6stră va sei, într'o asemenea
împrejurare, să găs6scă energia Și chiar mijlâcele, — cum le-ai găsit

alte naţiuni, cum aii găsit Sârbii şi Grecii, cari eraii cu totul desarmaţ, cuceriță, amestecați cu Turcii şi având casă lângă casă
cu ei, şi cari cu tote acestea la asemenea împrejurări aii sciut să
se lupte, să-i deă afară şi să constituiască naționalitatea lor.
Repet dar, că şi noi vom găsi arme, când vom fi amenințață,

ca să ne apărăm naționalitatea nostră,
Dar mă pun pe tărîmul d-v.: diceţă că nu puteţi să vă apărață, că suntem chiar expuşi să avem un Paşă; atunci, vă întreb,
cum

ne

angajaţi

într'o

și Turcia în contra
punem

politică,

n6stră?

pe t6tă lumea

care

pote

Dar să

contra n6stră,

pune pe Anglia, Austria

trecem
cum

şi peste

a făcut

acâsta;

să

poporul la 24 Ia-

nuarie, când însă lăsaţi să trâcă prin ţâră 100.000 pusci, trebuia
să luaţi şi d-v. îndoit şi întreit.
D-l Ministru de răsboiii a dis, că nu am făcut nici o alusiune
de mulţumire

oştirii române,

care

s'a arătat demnă

ţionalitatea şi care cu cea mai mare
stacolele

și greutăţile

Toţi Românii
siune,

cu ocasiunea, mergerii la Gruia.

aii fost fericiţi când

ai vădut

că la întâia oca-

oștenii aii plecat cu mulțumire spre a ridică

niei și eii m'am
getară

timpului

a luat

a-şi apără na-

bucurie a înfruntat tote ob-

drapelul Româ-

întristat când d-l Kogălniceanu în comisiunea budcam

în

ridicol

Gruia.

În

actul

de

la

Gruia

sunt
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două

cestiuni:

una

d-lui Kogălniceanu,

a Guvernului,

la care

se

pote aplică

cea-laltă a naţiunii care ne-a

cuvîntul

înălțimea misiunii sale. S'a dis—şi d-l Kogălniceanu o scie,
căci a
pierdut o prinsâre în acâstă cestiune,—că Turcii ati intrat
în Ro-

mânia, că o să se armeze națiunea, că tunurile o să bubue, chemând pe fiii patriei sub arme, ca în timpul lui Danton. Noi am
rîs de aceste vorbe şi am fost trataţi de sceptici; dar d-l Kogăl-

niceanu a pierdut prins6rea, căci 'Turcii n'aii intrat.
Acâsta însă a făcut mult bine Românilor, pentru că
le-a dat
ocasiune să vadă că soldaţii români sunt tot-deauna
gata.
Noi, particulari, şi sciam că nu puteai să intre Turcii
acum,
precum nu pot intră nici Muscalii, nică Austriacii, cu
atât mai:
mult o sciă Guvernul.
Turcii nu puteai intră, căci ei sciaii bine că din diua
aceea
independenţa României eră proclamată şi acea di ar fi fost
o di
fericită pentru noi.
În acea di, națiunea română eră să se ridice la o înălțime
la
care, gândind numai, mulți din d-vâstră, d-lor Miniştri, aţi
ameţi

(aplause).

In faţa dramei celei mari ce se pregăteşce în Orient pentru primăvară, ne-am îngrijat cu toţii, vă&dând că ne ţineţi nearmaţ
i şi
în lipsă de ori-ce mijloce de apărare oficială — căci cele-lalt
e: le
vom găsi, o națiune nu piere. — Națiunea dic, sa îngrijat
şi a
voit să dică ei-însăşi: sunt; -a voit să dică Europei: nu luaţi
de
normă aceşti patru ani de nemişcare, de inerție, cară maii
compromis în ochii voştrii. Da, ne-ati compromis şi fac apel la unul
din d-nii consuli. care venind în al douilea an de la Convenţiune

mi-a dis:

„Ce aţi făcut? Aţi strigat Europei că sunteţi o naţiune,

că Rusia v'a pus genunchii pe piept, că alt-fel sunteţi o naţiune
plină de vitalitate, că puteţi constitui un Stat care să fie de mult
folos Europei! Noi vam credut, vam deslegat mâinile, vam scos
de
sub genunchii Rusiei. Ei bine, ce aţi făcut de atunci? Staţi
pe loc,
nemişcaţi ; dovadă că nu sunteţi mătură a formă un Stat.
Aveţi dar

nevoe a fi sub protecţiunea

altei puteri“

Când

dar lucrăm

ast-fel

în cât să facem ca (6ra n6stră să aibă acâstă reputaţiune,
atunci nu
e de mirare ca un Paşă să vie să ne domnâscă ; cu
tâte că astădi
Paşii nu mai vin în Europa, ci cred mai bine că or să
se ducă

în Asia, dar fie Paşă, fie Guvernator
un

Duce,
Brătianu,

pentru

mine

e tot una.

n6mţ

Fac apel

sait

Xe. 28.

arătat, că este la Fe vr,186311.

muscal,

ori chiar

şi la d-l Boerescu să- -ȘI
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aducă aminte

ce i-a dis d-lui un om

însemnat

din

Franţa,

când

se află acolo, doi ani după Convenţiune. Nu voii repeti termenii,
căcă sunt

umilitori

pentru

noi

şi pentru alţii, pe cari nu

voii să-i

scobor aici (Semn de afirmare din partea d-lui Boerescu). De atunci
sunt doi ani, de atunci națiunea română n'a făcut decât să mârgă
desconsiderându-se în ochii Europei. Am voit dar să spunem causa,
să arătăm că ne paraliseză numai sistema, spiritul, nu al naţiunii,

ci al Guvernului, că el ne ţine în loc, ne face să nu răspundem
la ce am făcut să crâdă Europa de noi, că adecă vom fi un Stat
tare,

o personalitate

puternică,

peste

care

nu

va puteă

trece

ni-

meni de cât sfărâmând-o. Şi de am voi numai a fiaşă, fiţi încredinţaţi că am fi, căci când străinii ar cercă să ne atace, numai dece
bataline dacă ar merge la hotarele României, pe unde acel străin
ar voi să intre, hotărâți să piară cu toţii, străinul nu ar intră
în ţâra, nâstră

decât

trecând

peste

corpurile

a 10.000

de

Români.

(aplause). Atunci ne-am rădică în ochii lumii ca Grecii şi Furopa ar veni în ajutorul nostru. Acâ6stă grijă ne frămîntă, frămîntă România întrâgă, cu atât mai mult, că în lași s'aii ţinut,
Adunări, s'aii subseris petiţiuni, cari sai publicat şi în jurnale
şi acestea tâte s'aii făcut tocmai de amicii spiritului, sistemei Guvernului, (aplause), de aceia despre cari d-l Kogălniceanu a dis,
cu o expresiune energică, deşi pote nu eră la locul să, că ar voi
să-i bage în sac şi să-i arunce pe apă.

Iată, d-lor, temerile ce avem; m'aţi făcut nimic ca să le risipiți. V& combat pentru acâsta, dar nu vă cred mai puţin Români
decât mine, se vede însă că acelor ce intră la Guvern, spiritul
Guvernului le seâte jumătate din inteligenţa lor şi se substitue
el în locu-i.
_D- Florescu a dis că sunt nisce gărgăuni în capul d-lor Sturdza,
Ghica şi alţii, şi că acei gărgăuni fac ca ţâra să fie în agitare.
Mărturisese mai întâiii, că asemenea gărgăune nu s'a mai vădut.
Dar d-v. vă e temă de gărgăunele d-lui Sturdza sai Ghica sai
Ştirbey şi altor două-deci de candidaţi cari n'a putere, n'aii armată,
nai administraţiune, n'aii finanțe, căci sunt simpli particulari ca şi
mine ; cum însă puteţi crede re că d-lor pot deveni periculoşi?
Waţi avut 6re dovadă de contrariul? A fost, D-lor, principele Bibescu, care avea Căimăcămia pentru dînsul, majoritatea în Cameră;

cu i6te acestea a venit spiritul naţiunii şi a luminat
făcut

Camera şi-a.

pe toţi să uite simpatiile lor personale şi-aii ales pe Alexandru
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Cuza, pe care nu-l sciaii nici cine este, nici ce este. De câte ori xo..
națiunea n'a voit ce-vă, în deşert, s'aii cercat a-i impune; voinţa ge 1863
vr. 11.
ei a triumfat. La, 1848 Principele Bibescu avea puterea în mână,
aveă prestigiul ce înconjură pe Domnii cei vechi şi cu tâte acestea
nesimţindu-se forte nici a opri, nici a se pune în capul mMiș-

cării naţionale, a plecat din ţâră. La Divanul ad- -hoc, unde eraii
candidaţii? Aci fac omagiile mele Caimacamului Alexandr. Ghica,

căci administrarea sa a arătat Europei că România n'are trebuință
nici de baionete, nică de bici spre a sta în liniște. Atunci, D- lor,
când toţi Românii eraii în picidre, când destinele națiunii, când
tote cestiunile cele mai vitale pentru dînsa se desbăteaii, —erai
puse în joc şi proprietăţi și ranguri şi posiţiuni, — Românii ai
trecut acâstă criză fără cel mai mic exces, cea mai mică desordine,
şi

aii făcut admiraţiunea

Comisarilor

Puterilor, cari naveaii nici-un

interes să ne vadă ast-fel. De ce atunci, acești pretendenți
n'aii
putut influenţă? ŞI atunci erai alţii mai periculoși: eră principel
e

Alexandru Ghica, care aveă popularitate în clasa comercianților şi
chiar în a boerilor; eră principele Ştirbey, care eşise de curând din

Domnie

şi care

aveă

ast-fel

mulţi Gmeni

alipiţi Domniei-sale, care

dăduse probe de capacitatea sa și arătase că este singurul administrator bun; eră principele Bibescu, care avusese o Domnie, ce prin
forma sa câștigase aristocrația ; — acești pretendenți aveaii şi sim-

patie în afară. De ce dar n'aii putut face nimic, şi cu toţii aii venit
să voteze Principele străin ? Fiind-că nimeni nu e în stare a luptă
contra intereselor şi voinței naţiunii, şi toţi câţi se vor încercă,
se

vor sfărîmă ca de o stâncă
tâmă

de gărgăunele

(apluuse).

d-lui Sturdza;

Diceţi,

apoi,

une, daţi-ne voe şi nouă să ne temem

Domnilor,

gărgăune

de

că vă e

pentru

gărgăunele

gărgă-

d-lui

Flo-

rescu. D-lui e un om strălucit, de familie mare, nepot și ginere
de
Domn, care a format cola militară, şi prin acâsta a făcut
ca tâtă
tinerimea ce ese de acolo, toți ofiţerii să-i fie devotați, care are
oştirea de atâta timp în mâinile sale, care, prin manierele sale,

câștigă chiar și pe inimicii săi, şi despre mine unul vă voiii spune
— nu câte îngheţate am mâncat de la d-lui — ci că am fost din
cei mai

buni

amică

ai d-lui Florescu,

Pam

iubit.

Opiniunile

poli-

tice apoi ne-aii despărţit; d-l Florescu înainte de 24 Ianuarie
eră
unul din cei mai bravi luptători ai Dreptei, şi dacă 6meni
ca d-l
Florescu erai la putere, sunt încredințat, nu că națiunea
n'ar fi

isbutit,

dar

Alexandru

că ar fi avut

I6n |.

mai

mult

de luptat

ca

să

numâscă

pe
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De ce re să cred că d-l Florescu care a
pacitate, o să lucreze numai pentru alţii, numai
De ce să cred acâsta, când d-lui pote are
decât alţii, când pote de dece oră mai mult decât
Și de ce să nu-i atribui că are gărgăunele de

dat dovedi de cadin iubire filială?
merite mai multe
principele Bibescu?
care se vorbiă şi

în capul

al d-lui

d-sale

şi, gărgăune

pentru

gărgăune,

Florescu

e

mult mai periculos decât al d-lor (arătând pe d-nii Sturdza şi
Știrbey), căci d-lui are sabia în mână, pe când aceşti d-ni nu sunt,
ca şi mine, decât nisce simpli particulari, cară, sunt încredinţat, aii
destulă înţelepciune spre a înţelege că sunt doi-spre-dece candidaţi şi
nu pot împărţi România decât în două, şi chiar de ar face şi Banatul
Oltului,

tot mar

fi de

ajuns

pentru

toţi!

Cum

ar lăsă

cei-lalţi să

se facă Principe d-l Dimitrie Ghica? Fie-care ar dice: de ce tu şi
nu ei? Puterea dumnâlor, este că sunt uniţi cu noi şi cu națiunea.
Fără ea nu pot nimic; ar fi dar o nebunie să le vină asemeni gărgăuni în cap. Când însă ai puterea în mână şi poţi dispune de
dinsa, este alt-cevă. Dacă gărgăunele acela pâte ameţi capul unui
simplu cetățen, pe care lam pune la ordine numai dece dintre noi,

cine îmi spune mie că nu o să ameţescă şi capul
e la putere

şi mai

cu

subt ordinele sale.
D-l Kogălniceanu
de

anarhie,

s6mă

al

d-lui

Florescu,

unui
care

om, care.

are

armata

ne-a vorbit de dictatură, alţii ne-ati vorbit

că or să sbore capetele

pe uliţe. Eii, d-lor, nu mă tem

nici de dictatură, nici de anarhie; pentru-că anarhie n'a fost nici
odată în țera n6stră. Anarhia aii adus-o numai străinul şi Guvernul,
iar nu națiunea, şi desfid pe uri-cine de a-mi arătă o epocă, în
care

a fost anarchie.

N'a fost

anarhie

nici în timpul

lui

Tudor,

care nu tăiă capetele boierilor, ci pe-ale străinilor, care din contra
pe Români îi chemă în tabăra sa şi-i conjură să lucreze pentru
causa română, şi dacă clasele avute n'aii conlucrat cu dînsul, pricina
a fost că nu eraii destul de inteligente ca să-l pricepă ; mai târdiii

însă ai înţeles și dovadă
care se pusese el.
|
Nu

mi-e

frică de

este că acum

anarhie,

nici de

s'aii

dictatura

pus pe

tărîmul, pe

ce ar lua-o Capul

Statului. A avut-o şi n'a întrebuinţat-o. Nu e cu tote acestea nică
un om căruia să nu-i placă puterea ; a-tot-puterea este unul din
atributele

ce-i dăm

lui Dumnedei,

şi nu

e un

om

care

să vo6scă

a-şi mărgini puterea sa. Dacă dar, Domnitorul n'a pus în lucrare
dictatura ce i se dedese pentru cât-vă timp, cauza e că a fost încre-
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dinţat că dictatura i-ar sfărîmă mâinile

(aplause).

S'a

făcut im-

No. 2.

putare Dreptei că'a dat dictatura. Răi a făcut. De- -aşi fi fost
aici, Pe
aşi fi combătut-o şi ei, însă să nu-i atribuim totă culpa, să împărțim greşla. D-l Manolaki Costaki, o repet, ar put6 să vă deă

multe

explicără despre modul

cum

s'a votat acea dictatură ; eră,

pe tapet cestiunea proprietăţii şi dictatura eră unul din instrumentele ce trebuiaii spre a se execută acea lege. —- Nu mă tem,
am dis, de dictatura lui Alexandru I6n1. Mi-e îrică numai de
acea
dictatură, care ar aduce răsturnarea lui Alexandru I6n |, spre
a

a ne aduce pe cap o pacoste, cu care ar trebui să începem o nouă

luptă. Nu mi-e frică de dictatura lui Alexandru I6n, mi-e
frică
numai ca dictatura să nu aducă pe tron un duce Ore-care,
saii
vre-un pămîntân care ar ţineă sabia în mână ; şi acea sabie
nu

0 văd nică în mâna d-lui Sturdza, nici în mâna d-lui Stirbey, nici
în mâna d-lui Dimitrie Ghica.
lată

de ce

de ce ţera voesce

națiunea

voesce

să

a intră

criză a Orientului fără nici un
pusă la catastrofe.

D-l Kogălniceanu

sai

pe

drumul

constituţional; iată

fie în pici6re, spre
a trece acâstă mare

alţii

pericol
y

pentru

Ni

dînsa,

ati gis, că de vom

fără a fi ex-

votă acest a-

mendament, r&sturnăm Tronul. Noi dicem: sunt rele mari
şi voim
3
să intre Guvernul pe calea constituţională, singura pe care
se pot
vindeca aceste rele. D-vâstră însă diceţi că Guvernul e atât
de

vițiat, în cât, nu se mai pote vindecă. Ei unul vaş forte mulțumi

de o as6menea apărare.
D-l Casimir a dis că pana, ce a scris acâstă adresă, a fost
îmmuiată în nisce materii, în nisce tinture aprindătâre. Nu, D-le
Casimir, pana n6stră nu se înmâe în acele tinture ; ea s'a înmuiat,
şi acum unde s'a înmuiat tot-deauna: în ranele României. (aplause!,
Aceste rane le simţi negreșşit şi d-ta. S'a mai dis că acâstă adresă
sa lucrat mult timp, că e o idee, o unitate şi chiar că vine
de
la laşi. Or fi venind, D-lor, de la lași şi încă mai de daparte de
laşi

alte hârtii,
menea,

alte

adresă nu

corespondențe,
pâte

veni

din

dar
Rusia

sciți bine că nici odată ase.
(aplaise).

A! este o doleanţă, s'a mai dis. Doleanţă! Am citit şi eii
în
dicţionare cuvintul de doleanţă; dară noi n'am sub-scris
nici una.

D-l Văsescu vorbind : despre memorand
să ridice mâna. Doleanţe n'am scris nici

atunci,

când

nu

puteam

să ne facem

ne-a dis : cine Pa scris
odată şi dacă nu scriam

o posiţiune în ţsră, atunci

a
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când

nu

eră permis

nici

chiar

să

fim

îngropaţi

în

pămîntul

pă-

rinţilor noștri, — aduceţi-vă aminte de Bălcescu şi alţii, — cum
ne-am. put6 gândi să le facem astădi şi pentru ce le-am face? Ca
să punem pe Tron pe d-l Sturdza? —D-l
află în luptele politice de 22 ani; şi noi,

Kogălniceanu dice că se
deşi mai tineri, suntem

de 22 de ani în aceste lupte şi nică odată n'am cădut în asemenea păcate ; să dea Dumnedeii ca nici alţii să nu le fi făcut. Noi
să venim a răsturnă Tronul României! Şi pentru ce să facem acâsta,
D-lor? Pentru ca să ne vie un Principe muscal, austriac saii vre-un
Pașă turcesc? Dar acesta ar fi să subscriem singuri condemnarea
n6stră

la morte,

căci

cele

dintâi victime

vom

fi noi,

cari am lup-

tat tot-deauna contra, tuturor apăsătorilor din năuntru și din afară.
N'avem, D-lor, nici un antecedent în viâţa nâstră, nici în fapte,
nică în scrise, care să ne recomande în ochii acelei Puteri. Dică, de

pot, tot aşă şi acei ce sunt astădi adversarii noştri.

Dacă

aş voi

să combat tote argumentele, să apăr pe toţă amicii mei politici, cari
Saii atacat aică şi mai ales pe d-l Panu, asupra căruia între alte
atacuri s'a aruncat şi acela că a manoperat ast-fel în cât nu s'a

putut ţine 40 de dile şedinţe în camera din Moldova, de aş voi
să răspund la acestea tote, aş rugă să ni se aducă apelul nominal de
lipsirile deputaţilor, ca să vedem dacă deputaţii ce nu veniaii, eraii
din cei devotați persânei d-lui Panu. Însă n'am mai puteă sfirşi
nici odată,

şi timpul

este

forte

preţios.

Mai înainte însă de a termină, sunt dator, d-lor, a face un
act de consciinţă şi chiar de datorie, chiar de politeţă. Ni s'a făcut
o mare crimă, pentru că am subscris într'o adresă, alăturea cu onorabilii deputaţi din drâpta, pe cari X am combătut tot-deauna, pe
când alţii le făceaii curte. D-l Costaforu de două ori a fost mare
orator,

a desfăşurat,

un

mare

talent

baterea, de faţă, nu în discursul

în

acâstă

Cameră,

în

des-

al doilea, în cel dîntâiii, şi anume

când a făcut. apel la boieri, la Drâpta Adunării, să se unâscă cu d-sa,
spre a strivi presa română prin ordonanţe. Atunci ai fost mai

sublim, d-le Costaforu şi deși
ai desfășurat un mare talent.

ne combăteaipe noi, recunosc că
Aşi pute să mai arăt şi pe alţii.

D-l Kogălniceanu ne-a dis că a combătut
Catargiu;
Domnilor,
Ministerul
nu se uniă

dar mi se
că. dacă d-l
Katargiu ar
cu dînsul

Ministerul d-lui Barbu

pare că la şi susţinut. Sunt încredinţat,
Kogălniceanu l-ar fi combătut serios cu noi,
fi cădut, şi ar fi pierdut majoritatea, dacă
d-l Kogălniceanu şi mai mulţi din stinga.

Sil
D-l Kogălniceanu ne dice: cum, voi, Stînga, vaţi unit cu Drâpta?

Și apoi,

d-l I6n Marghiloman

Dreptei;

pe urmă

ai

venit

amândoi

şi-aii

vorbit

de

drama

ţăra-

nilor (1). Îmi pare forte răi, Domnilor, că s'a ridicat acâstă cestiune ;;
nimenea dia cei ce combat adresa minorităţii n'aveă dreptul de a
aduce

aminte

acea

dramă.

Eră imprudent pâte chiar pentru

causa,

ce d-lor sprijiniaii astădi. Nu am găsit pe nici unul care să voiască
a veni

să interpeleze

pe Guvern,

atrocități, incriminări ; şi am

atunci

când

se făceaii acele

fost silit ei, care eram

tari

pus la pilori

care eram incriminat de capul acelei răsculări, să ridic vocea ca să
interpelez Ministerul în acestă privinţă. Şi nici unul din d-lor n'a

venit să mă susţie, ci sait unit cu toţii de aii trecut la ordinea
dilei, şi ast-fel am fost nevoit a eşi din acâstă Cameră.
D-l D. Văsescu. Nu toţi.
D-l Brătianu. Aceia cară astădi protesteză. Noi, Drâpta, şi
Stînga, cari am fost cei mai mari inimici, noi, Domnilor, cari încă
de la 48 am căutat să ne mâncăm unii pe alţii,— ei bine, noi când
am vEdut pericolul la ușa n6stră, la porţile României, am uitat
tote

suferinţele,

tâte

certele

nostre,

am

uitat

trecut, cari aii făcut pe mulţi din noi a rămâne
grele,

nesciind

ce să le deă

să mănânce,

le-am

persecuţiunile

din

săraci cu familii
uitat,

dic, pe tote,

și când am vădut că Drâpta se pune pe tărîmul naţional, n'am
întrebat de unde vine, i-am întins mâna, şi-am dis că cel puţin
în cestiunile cele mai de vi6ţă să ne dăm o mână fraternă. De
ce, d-vostră,

cari

atacați

astădi

Drâpta,

atunci

când

putere și făceă acele rele ce i le imputaţi acum,

ea

eră

la

de cenu veniaţi

să luotaţi cu noi și să le loviți? Dacă viaţi fi unit toţi cu noi,

partidul naţional eră să iasă triumfător. De ce înverşunarea vă
vine astădi când Drâpta nu mai e la putere şi când din contră
se pune

pe tărimul

naţional?

Cum,

d-le Tell, d-ta,

care în Comi-

siunea centrală, după d-l Sturdza, ai fost mare patriot, cum nu- -ţi
aduceai aminte atunci de relele ce aii făcut boerii? Cum atunci
nu puneai la îndoială sinceritatea lor? Cum, d-ta, care atunci
diceai

că nu

voescă

a face

No. 3.

vine şi ne arată păcatele trecute ale ș, ve,1863 11,

parte din

o gaşcă de turburători, adecă

din partidul naţional şi care benchetuiai cu boerii, cum

vii astădi

(1) E vorba de cele câte-vă sute de țărani, închiși și maltrataţi
la Văcăresci, în urma mișcărei din 24 Ianuarie 1862. [. Brătianu interpelase Ministerul
,
în privinţa lor, la 21 Fevruarie 1862. V. Supl. Mon. Of. No. 47. (Nota edit).
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să ne impuţi nouă
vădut

că ne-am unit cu dînşii, că ne-am

pericolul

la uşă,

că ne-am

întrunit

dat

mâna

când

am

mare

naţional? Vreţi să mă îndoesc de sinceritatea d-lor? Ei bine,

pe tărîmul

cel

d-lor, ei nu voii, nu pot să mă îndoese; pentru că sciii că interesul d-lor este de-a fi sinceri, căci clasele avute, clasele culte, aii

mai multă trebuinţă de : libertate, decât clasele inculte, sărace;
negreşit şi acestea aii: nevoe de libertate, dar mai multă nevoe ai
de egalitate, de dreptate. Când clasele de sus ar voi să-și facă,
un monopol din libertăţile publice, ar fi alt-cevă. Astădi însă, când
clasa avută s'a încredinţat că naţiunile nu se mai pot guvernă,
decât prin naţiune însăşi şi când voesce a da mâna la stabilirea
Guvernului naţiunii, cum voiţi 6re să-i respingem?
Noi credem în sinceritatea d-lor pentru că sperăm că s'ait convins

că astădi

numai

două forme

de

Guvern

sunt posibile:

Guvernul

constituţional, unde guvernză națiunea, inteligența, şi Despotismul,
adecă Guvernul unui om cu ai săi. Republica, asemenea este şi ea o
formă mai înaintată a regimului constituţional, cum este, de ex-

emplu în Statele-Unite

din America. şi în Elveţia.

Noi credem în sinceritatea claselor avute, credem că ele sati
convins astădi că nu mai pote fi un Guvern aristocratic al lor şi
că sunt reduse saii a da libertăţi la t6tă lumea saii a se tîri cu

toţii în noroiii la picidrele unui despot; (aplause). Credem că ai
vădut că, în loc de a fi umiliți, degradaţi, — căci tirania, despotismul mânjesce, înjosesce pe om (aplause),
—e mai bine să fle
libertate pentru tâtă lumea, ca ast-fel să se potă bucură şi dînşii
de tote avantagiile ei, căci o inteligenţă desvoltată nu pote trăi
fără libertate, fără demnitate personală. lată de ce credem în sinceritatea celor ce s'aii pus pe. acest tărîm.

Aţi dis că nu bănuiţi sinceritatea nimănui, că şi într'o parte

şi într'alta sunt simţiminte

de Români; de ce re nu voiţi a crede

că în faţa unui. mare. pericol

pentru

țeră,

ei sai

pe tărîmul naţional? Şi ca “să vă ar&t unde
cetesc

aci

ce dice

un

principe

polon,

„Cerem, dice el, să ni se respecte
fericirii

n6stre,

să nu

se -răstârne

hotărît

a intră

este acel pericol, să vă

Czartoriski :

demnitatea

ast-fel

şi reserva ne-

rolurile, în

cât acei.ce

sunt loviți, acei-ce mor să fie criminali şi acei-ce lovesc să fie generoşi și mărinimoși; să nu ne adreseze necontenit la mărirea de
suflet, şi la, liberalismul Rusiei. Ac6stă generositate şi mărinimie a

Rusiei le cun6scem

de trei-deci de ani, le-am

încercat, şi acum

am

313
primit o nouă dovadă despre dînsele prin acâstă recrutare lipsită
de oră-ce garanţie de echitate, transformată. în operațiune discreționară de poliţie, în lege a prepuşilor, aplicată noptea unei naţiuni
întregi. A ne oferi drept ori-ce garanţie echitatea puterii, îmbătată

de ea însăşi, saii turburată şi nerespectând nimic, nică chiar propriile
sale legi, ar fi o ironie
menea cauză,“

Cum

prea

amară,

voiţă dar, D-lor, ca după

care

n'ar

fi demnă

de o ase-

atâţia ani de exemple

de tâte

dilele că aristocrația este imposibilă, — când chiar acea aristocraţie vine de spune ce este despotismul, când principele Czartoriski, care în ierarchia alodială ocupă unul din cele dintâi locuri,

vine și le arată ce e domnia muscălească, —cum voiţi, dic, să nu
se deștepte simţimântul naţional în inimele tuturor Românilor?
Cum voiţi ca ei să nu facă sacrificii? Şi să vedem, D-lor, ce sacrificii ? Clasa avută nu mai are boierie, privilegii; sacrificii ar fi
făcut numai atunci când libertăţile erai ore cum monopolul unei
clase, unor Gmeni numaă. Astădi însă când atâţia ani de avilire
ait făcut

pe toţi să vadă

să vă miraţi
cu toţii spre
acestă unire
Guvernul de
el eră dator

că acâsta

nu

mai

este cu

putinţă,

de ce

că ei și-au dis: N'avem nimic a pierde, să dăm mâna
a consolidă libertăţile publice? De ce să diceţi, că
e o monstruositate ? De ce vă turbură atât, D-lor?
la 24 Ianuarie eră chemat să facă acâstă apropiere ;
să ridice stindardul României. să ridice demnitatea na-

țională, ast-fel ca fie-care să se simţă ridicat şi cu toţii să vie a
da mâna în jurul Guvernului. Guvernul însă n'a făcut acâsta. Spiritul, sistema, ce domnesce, a căutat să facă numai zizăniă, desbi-

nări între partide. Astăqi însă aceste

partide

sai unit fără voia

Guvernului (aplause), spre a înconjură, şi a întări Tronul României.
Ac6sta 6re vă supără? Venim să cerem îndreptările ce reclamă
țâra întrâgă, venim să lovim sistema, viţiosă a Guvernului. iar
nici de cum Tronul, D-lor, căci el este o stâncă tare, ce nu se va

sfărimă de cât când ne vom sfărâmă cu toţii.
Sa vorbit de Tronul lui Ştefan-cel-Mare, s'a dis că stă încă în
lași. A cui este însă culpa? De ce l-aţi lăsat acolo? Dar eii n'am
nică o t6mă, căci nimic n'ar fi mai ridicul, decât a se gîndi cinevă că se pâte duce d'aci înainte să se sue pe Tronul lui Ştefan

cel-Mare, în contra voinţei naţionale, — acesta ar fi cea mai mare nebunie.

Noi nu

atacăm

de loc Tronul,

nul Suveranului României, îi arătăm

ci ne

adresăm

plângerile

către

şi cerem

Guver-

să

dea
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mâna

spre

a se face îndreptare.

Şi de va răspunde la vocea ţării,

el ar deveni cel mai iubit, ar fi înălţat până la cer şi recunoscinţa,
nostră ar lăsă memoria numelui săii nemuritâre în Istoria ţării:
Intemeielorul libertăţilor şi naţionalităţii Românilor! De ce nu voiţi
a primi

acâsta?

Eii unul

credeam

că Guvernul

are

să vie

să

ne

dică că primesce cu mulțumire arătările ţării, că promite a merge
pe cale constituţională, pe calea naţională (aplause). Să fie încredinţaţi aceia cari rîd, că în diua când cine-vă ar face oposiţiune
Guvernului pe acâstă cale, acel om ar fi de plâns, ar fi sfărîmat de
puterea
D-l

opininnii publice.
Kogălniceanu a terminat

aducându-ne

aminte

cuvintele

d-lui pronunţate către Alexanâru I6n Î, când a fost ales de Domni:
tor: „Măria Ta, a dis d-lui, fii bun, blând pentru Români şi mai ales
pentru

acei

pentru

cară Guvernele

trecute

p'aii fost blânde“ .....

şi altele. Apoi urmeză consiliile ce i-a dat d-sa Domnitorului. Insă noi,
d-lor, nu ne adresăm către Domnitor, ci Guvernului, conform regimului

constituţional.

făceă

din

La începutul

Domnitor

o

ficţiune,

discursului

săi,

d-l Kogălniceanu

o fiinţă abstractă, etc. ba

încă

a dis, fără sex; apoi a terminat spunând cuvintele ce a adresat per-

s6nei, spunând ce trebuiă să facă, şi prin acâsta chiar spunând ce
n'a făcut. Şi când Adunarea vine să vorbâscă, nu persânei direct,
ci Guvernului, după legile constituţionale, d-l Kogălniceanu se
supără.

Aci

este

o cestiune

de gelosie:

D-sa

voesce negreșita se

adresa numai d-lui către Domnitor. Inţeleg acâstă mare ambiţiune; dar n'avem ce face, vor şi cei-lalți Români să se adreseze
către

Capul

Statului, însă în modul

constituţional.

S'a

vorbit

de

stindardul României, că trebue să mârgă la fruntarie. Aş dori
să scii la care fruntarie ?
M. Kogălniceanu. La tote.
I. Brătianu. La, tâte, dice d-l Kogălniceanu; însă d-sa a avut, precauţiunea de-a ne spune mai din nainte că nu avem oştire. Da,
d-lor,

stindarul

României

este

desfăşurat

aci, să ne

strîngem toţi

împrejurul, săii şi spre a-l face respectat şi onorat, să avem
litică naţională,

să scim

unde

o po:

mergem.

lată ce am voit prin adresa nâstră!

(aplause prelungite).
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29.— CESTIUNEA
„Articol

publicat

în „Românul“

Regularea

cestiunii

No.

OLACAŞILOR (1)

din 11 (21), 12 (22), 13 (23), 15 (27),
Aprilie 1864).

clăcaşilor

a fost

subiectul

No. 23,
1864
Apr. 11-18

17 (29), 18 (30)

preocupaţiunii

tutulor Guvernămintelor şi tutor legiuitorilor României de dincâce
de Carpaţi, din timpurile cele mai adâncite în trecutul istoriei nâstre.
Deslegarea, acestei cestiuni s'a pus la ordinea dilei încă de la

Regulamentul organic, iar nu cum o die unii din ignoranță şi alţii
din rea credinţă că este pusă de Revoluţiunea de la 48.
Pentru un diar care este organul unui partid şi mai cu osebire când acel partid este al progresului, al reformelor, eră o datorie să trateze o cestiune ce este la ordinea dilei de atâta timp,
mai ales când acea cestiune este de o însemnătate capitală. Dacă
hRomânul n'a făcut-o, negreşit causa nu este nici că nu-şi cunosceă datoriile, nică că i-ait lipsit provocările, mai cu osebire din
partea adversarilor săi politici; dar noi am credut că a agită acea
cestiune, ar fi fost să se alimenteze incendiul aprins de luptele politice. Avem însă speranţa că aceste lupte potolindu-se, o să putem

într'o qi în linişte și în pace a cercetă, discută şi căută o soluţiune
acestei

cestiuni,

nu mai puţin
cână

care, deşi

este eminamente economică, atinge însă

ordinea socială şi politică întrâgă.

Este acum mai bine de un an de când începuse să se facă sprânla munte şi inimele turulor se împluseră de bucurie, credând

că timpul furtunelor a trecut şi srele bine-făcător al înfrăţirii tutor
Românilor are să ne încăldâscă şi să ne lumineze. Atunci, îmi
diceam, marea reformă se va pută face şi se va face ast-fel în cât ea
să

deă

societăţii române

prosperitate,
siune

până

de mărime

un

sbor

puternic

şi de tărie. Am

în dilele din urmă,

până

când

spre

îi schimbă

zîmbetul

viitor plin

de

avut acâstă frumosă iluo suflare

crivățul de iarnă, o suflare satanică, care când
omului,

un

în rînjâlă, îl face

rece, rece

ca

pătrunde în inima
din frate

inimic,

îl

schimbă din Român în strigoii, până când, die, o suflare ciumâsă
se răspândi iar asupra societăţii nostre şi împietri inimile și tîmpi
minţile.
(1) A se vedea „Proectul de lege pentru emanciparea pămînturilor posedate
de clăcași, în virtutea legilor în ființă“, întocmit de Ion Brătianu și publicat în
„Românul“ din 14 (26) Aprilie 1864. (Nota edit).
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Dacă dar acei cărora Providența le păstrase frumâsa, sublima.
Apa: „s, Misiune de a împăcă, dea înfrăţi societatea română,
punând-o totde odată în condițiuni de prosperitate şi mai mare, n'ată
sciut, n'a
voit, n'a putut să-şi împlinâscă datoria, nu ne mai rămâne
decât,
a ne întorce către publie şi a-i spune lui ce credem că
este adevăr, că este drept, că este posibil, ca nu cum-vă şi el
să cadă în
rătăciri de o natură saii de alta, dar care amândouă
ne ar duce
acolo unde mişelia, ajutată de diavoliă, se muncesc să
ne împingă.
Societate şi proprietate teritorială sunt o dualitate nedespă
rțită, căci una nu pote există fără cea- laltă; chiar triburil
e cele
mai sălbatice ale Americei aii consciinţa proprietăţi şi
când europenii îi deposedâză trebue so rescumpere saii să-i resping
ă cu
forţa. Cu cât o societate se desvoltă, cu atât se lipesce mai
mult

de pămînt, cu atât îşi face o idee mai lămurită, mai determinată
de proprietate teritorială. Intâii dar se desvoltă în inima omului

simțimîntul proprietăţii sociale, proprietăţii naţionale adecă,
ţâra
fie-cărui popor, patria naţiunilor civilisate. Câte gârle de
sânge a
vărsat fie-care naţiune ca să nu fie desmoştenită de ceea-ce
sciă,
de ceea-ce simţiă că atârnă chiar existența sa! Câte marșuri
şi
contramarşură, în lungul şi largul globului întreg, până când
fiecare a, putut să-şi apropie o parte din suprafaţa acestui glob şi
să-i
deă un caracter atât de propriii lui, în cât nici un alt popor
să
nu potă a-l mai pretinde în puterea dreptului natural, al dreptul
ui
comun al tuturor poporelor de a se nutri petotă întinderea globului
!
Pe cât timp ocupaţiunea, principală a unei societăţi este vinătorea, păstoria și răsboiul, proprietatea socială, adecă teritori
ul

acelei ţări, nu se împeticâză:

esploatarea într'acest mod este de o

natură ast-fel în cât nu se simte trebuinţa de a se determină
marginile esploatării fie-cărui individ, ca să deă loc nascerii propriet
ăţii
individuale. Ast-fel o găsim chiar astădi în Arabia, în mare
parte
a Africei şi până la 6re-care punt în societăţile slave.
Când însă societăţile trec la starea agricolă, atunci răsare
şi
ideea proprietăţii individuale, care merge desvelindu-se în
paralel
cu progresul civilisaţiunii. Intadevăr, într'o societate, omul
eu cât
are sait simte nevoe de-a băgă mai multă muncă în
pămînt, cu
atât simte existenţa lui mai atârnată de acel pămînt,
cu atât simțirile lui sunt mai vii pentru acel pămînt, cu atât se deştspt
ă
întrînsul consciința că a dobândit un mai mare drept
asupra

31%
acelui

pămînt.

munca

sa de pămînt,

de-a

se mişcă,

Dacă

omul

se

găsesce

nevoit

să se

lipâscă

prin

să se sădâscă

până la 6re-care punct

în pămînt,

la,

rîndul săi face din acel pămînt o individualitate, o persână cu
drepturi civile şi politice ; şi astădi omul civilisat a mers până
a-i da chiar mobilitatea de care eră lipsită proprietatea în transacţiuni, a o face mai mobilă decât moneda, a-i da aripele poliţei

prin construirea Băncilor financiare.

.

Proprietatea, într'acest mers progresiv şi care a ajuns unde
o găsim astădi în Occident, a trecut prin felurite ase; şi ca să
nu ne depărtăm pr6 mult de subiectul nostru, să căutăm, pe cât
putinţa stă, pe cât întunerecul primilor timpi al. Istoriei nâstre
ne-o permite, prin ce fase, prin ce schimbări a trecut ea, saii mai

bine cum

s'a modificat, ca să iea caracterul, ca să se pue în con:

diţiunea în care o găsim astădi.
Origina, proprietăţii nstre trebue

a naționalităţii nâstre. România
niile romane;

să vedem

dar

cum

s'o căutăm

este Dacia
procedaii

în origina chiar

romanizată

de

Romanii

privinţa

în

colo-

proprietăţii când colonizaii; şi dacă am găsi chiar astădi la noi urmele acelor procedări, cred că nu mai rămâne îndoială, despre puntul de plecare.
„Subjugând bucată cu bucată Italia cu forța armelor, Romanii
aveaii obiceiul săi de a-şi apropiă o parte din pămîntul poporului

învins, pentru a zidi acolo un oraş, saii de aîntemeiă, în orașele
cari erai dejă în fiinţă, o colonie compusă din cetățeni romani. Ei

îşi închipuiră a pune acâstă metodă în locul garnis6nelor. Partea
de pămînt, pe care dreptul de conchistă îi făcuse proprietari, o dis-

tribuiaii îndată, dacă av6 preţ, acelora cari veniaii să se aşeze
acolo; alt-fel o vindeaii saii o daii în arendă. Dacă din contra, ea
fusese pustiită de răsboiit, ceea-ce se intimplă destul de des,
îără

a lăsă pentru

alt

la mezat ast-fel precum

timp

distribuirea

ei

prin

sorți,

o puneaii

eră, şi cine voiă, se însărcină s'o exploa-

teze, plătind o dare anuală în râde, adecă din dece una pentru
pămînturile cari puteai fi semănate şi din cinci una pentru pă-

mînturile cu plantaţiuui. De la acele, cari nu eraii bune decât
pentru pășune, luai un tribut de vite mari şi mici. Scopul lor
în acesta eră de a înmulţi poporaţiunea cu acea parte din co..cetăţenii

No. 2.

să-şi taie aripele, să-şi mărginscă facultatea PR

lor risipiţi la popârele

lor din

Italia, care li se

păreă

mai
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bună

pentru

a îndură

lucrările

obositore,

şi a av6

ast-fel

pentru

armatele lor ajutâre din națiunea lor“. (1)
Din acest pasagiii al lui Appian
tea, care la începutul Statului roman

a devenit de trei feluri,
proprietate

se vede îndată că proprietaeră absolută, s'a modificat şi

adecă: proprietate

individuală supusă

unor redevenţi

individuală

absolută.

anuale către

Stat şi

proprietate. absolută şi nelocuită a Statului.
Hris6vele Domnilor vechi ai României de dincoce de Milcov.
singurele acte oficiale ce ne-ati rămas, ne asigură că şi la noi tot

aceste trei feluri de proprietăţi aii existat, adecă:

moşteni

saii me-

giaşi, saii cum îi numesc peste Milcov răzeși, pe cari îi găsim în
România ori-cât de îndărăt ne vom întârce în Istoria, sa; al doilea
locurile domnesci nelocuite, ce se găsiaii în câmpie saii pe lângă.
oraşe; şi al treilea, satele şi chiar orașele de la cari Domnii prelevaii nisce redevenţe.
Aceste două fapte constatate, putem afirmă într'un mod absolut că acestea ati fost condiţiunile, în care s'a aflat proprietatea

în Dacia lui Traian, la căderea Imperiului Roman. Nota bene, să
fie bine înțeles, că nu vorbesc decât de generalităţi, fără ca să
cercetez în ce condițiuni aii rămas vechii locuitori ai Daciei, căcă
deşi

Eutropius

dice

că a fost golită

de Daci,

dar

vine

Dio

Cas-

sius, cu o autoritate istorică mult mai mare, şi ne spune că Guvernul imperial a îngăduit întorcerea în Dacia romană a mai multor
triburi de Daci ce fugiseră.
Nică acte istorice, nică acte oficiale n'avem până astădi ca să
putem dibui şi ne face o idee despre fasele, prin care a trecut societatea română şi prin urmare şi proprietatea în timpul năvălirik

barbarilor. Ceea ce scim însă, este că atunci când lumina începe
să se facă şi zărim o Românie nouă, nu se văd urmele unei cuceriri, cum se văd în Nordul Italiei, în Galia sai Franţa, în Spania

Şi în Anglia, căci deşi unii cred că Principatele Române sunt resultatul unei conchiste slave, dar nimic nu legitimâză acâstă cre-

dință, nică instituţiunile politice, nică cele sociale, iar natura proprietăţii n6stre vine să-i deă cea mai puternică desminţire. Este
ce-vă şi mai mult, Nestor, cel mai vechii cronicar slav, ne spune

(1) Istoria răsbâielor civile ale Republicei romane, tradusă după textul
grec al lui Appian din Alexandria, de 1. [. Combes-Dounons, vol. I, cap. I
pag.
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să Slavii

aii fost alungaţi

după

Dunăre

de

Valahi,

de Români

şi

Caramzin

dice că în al XII-lea secol, Românii aii venit de ai ajutat Apr ate,

Republica Novgorod-Veliki, fiind atacați de un Cneaz 6re-care.
Dacă dar clasa domnitâre eră slavă, negreşit că nu şi-ar fi schim-

bat: numele cu cei aserviţi. Acesta este un subiect asupra căruia
aş av6 mai multe de dis; dar nu este locul aci şi să ne întorcem
la proprietate.

Il.
Credem

că gravitatea situaţiunii, şi pericolul din afară şi din

întru o să lumineze chiar pe cei mai timpiţi, o să-i facă mai puţin
înverşunaţi şi că toţi, în unanimitate, or să deă o soluţiune dreptă

şi prudentă

cestiunii clăcașilor. Acâstă

să tac până în ajunul
de la care atârnă sorta

amăgire

amară

m'a făcut

discuţiunii în Cameră a acestei cestiuni,
României întregi. Rugăm dar pe cititori

să privâscă aceste articole ca nisce note, ce pe strecuratele arunc
pe câte o fdie de hârtie, pe care amicul meii mi-o smulge îndată,
îndată vai! şi o dă pradă tiparului.
In articolul precedent am aşezat, fie chiar şi în trâcăt, că
proprietatea la noi este romană iar nu slavă; am mai aşezat că
formarea Statelor române nu este resultatul cucerirei. Până aici

adversarii noştri sunt cu noi,

ba încă

vor

fi bătut din palme la

citirea articolului precedent ; dar de aci încolo se despart de noi.
fiind-că le-a fost lene saii nu le-a dat mâna să întârcă f6ia, să ci-.

tâscă înainte şi să vadă cum
mică şi politică a României.

sa desfăşurat visța

socială,

econo-

N'a fost cucerire, n'a fost feudalitate în România; prin urmare
proprietatea este absolut liberă şi numai printr'un abus de putere.

ati venit; uneie Guverne şi aii reglementat-o. Şi cine sunt, acei cară.
ţin acest limbagiii? Chiar aceia cari ai reglementat-o din tată în
fiii, ba chiar d-l Arsachi, care a reglementat-o în modul cel mai
prejudiciabil în ceea ce privesce drepturile proprietății absolute.
Wavem astădi timp să ne lichidăm socotelile cu d-l Arsachi;,
promitem însă că vom dovedi într'o di, că dacă Ipocrat i-a dat.

sciinţa de a vindecă corpurile 6menilor, nu i-a dat însă şi pe aceea
de a vindecă şi societăţile ; şi voind a face pe medicul social, pe
omul de Stat, s'a înşelat în reţetele d-lui, ca să nu dic mai mult.
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şi s'a înşelat până a adăpă cu otravă ț6ra acesta, care
i-a dat d- lui,
care eră prib6g, patrie, bogăţie și consideraţiune.
Să revenim dar la Istoria proprietăţii în România, pe care
am

vania, la magistrul

de la Sas-Sebeş, anul 1396 (1) şi care este din

timpul lui Mircea cel B&trîn. Acest act constată că erati moşteni
în România de dinedce de Carpaţi şi 6meni supuși pămîntului, adecă

OR BR
i

cum am mai dis în articolul precedent, nici de condiţiunea. proprie
tăţii ce a rămas în posesiunea vechilor locuitori ai Daciei, nici de
coloni, cară aii trebnit să se înființeze pe proprietăţile proprietarilor mari români, Am fest nevoiţi să simplificăm cestiunea, ca
să putem fi înţeleşi de toți, deşi o tratăm în scurt. Intunericul,
ce a acoperit istoria Daciei, de la deslipirea ei de Imperiul roman
se întinde în ceea ce privesce proprietatea, peste secoli mult mai
apropiaţi de timpii noştri.
Cel mai vechii act, istoric este acela ce s'a găsit în Transil-

a za

găsit o la început de trei feluri: proprielateu individuală absolută
,
proprietatea Statului, iar absolută, şi proprietatea individuală mită,
aservilă, supusă unor redevențe către Stat, fără însă a, vorbi, pre-

e Na ar
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„1864

servi sub nume de vecini în Moldova şi de rumâni în Muntenia.
Cantemir dice; că servior le giceaii vecină fiind-că erati străini din
statele vecine observăm însă că nici odată nu le-ati dis la noi vecină
străinilor curat străini, ci străini sait venetici. Ceea-ce însă vine să
surpe pe deplin opiniunea celebrului nostru istoric, este numele
chiar de rumâni ce se da în Muntenia vecinilor. În Europa vecidentală, unde servagiul şi-a avut originea în cucerire şi-a robit pe

locuitori,

şi-a păstrat numele latin de serv,

sclav

chiar în urmă,

după ce sclavia s'a modificat în ceea-ce sa numit servagiii; la noi
însă unde servagiul nu Şi-a avut originea în cucerire, ci s'a in-

trodus prin

imitaţiune şi

într'o mare
boierii lor,

parte a Germaniei, unde Germanii aii fost aserviţi de
în Ungaria propriă, unde Maghiarii s'ai aservit de

prin abus de

putere,

precum

|

s'a făcut

boierii maghiari, și în Polonia, unde Polonezii aii fost „aserviţi de
boierii poloni,

rire

la noi dic unde

servagiul

şi unde limba latină n'a fost

nu sa intggtii S prin

limbă

cuce-

ofigiită, ca în cele-lalte

ă

țări, ca să se potă adoptă cuvîntul d 6bv, şi faptei. exittând, a

fost nevoie să-i dea iun nume; agă ai Moldea: “tb--a dis vecină,

fiind-că

erai

vecini

cu

43

mogtânii,

d

(1) Tălmăcit

E ti

de Nicolae

gasinul istorie, Tom

Dimitrie

II, pag, 269.

a

în

.

Manttenia le-a

dis -Simplu

>

Afă orastl Seghedin 1876, Martie, Th
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Români, fiind-că cei-lalţi se deosebiaii prin nume deosebite, precum
de moșteni, boieri, de călăraşi, de mazili, de neguţători saii rup-

tași și chiar de străini; tote aceste
vilegiuri, şi toţi cei remâneea afară
aserviți, precum o mărturisesce în
„Pentru aceea când trage un
cu judecăţi,

lesne se pote ved

eraii clase deosebite şi cu pridin acele clase eraii de drept
trâcăt chiar Cantemir:
boer pe vre-unul ca să-l supue

din ce stare este : căci dacă pote je-

luitorul să adevereze, cum că nâmul săi ar fi stăpînit vre-o moşie,
(măcar de-ai şi pierdut-o apoi, din pricina sărăciei saii a vremilor
celor turburate) saii că ar fl fost în câta călăraşilor sai a curtenilor
saii a aprodilor, atunci îndată îl: hotărăsce judecata a fi slobod;
pentru că la slujbele acestea niminea nu pâte să încâpă, fără numai

Gmenii cei slobodi. lar dacă nu are cu ce să adevereze
unul

ca acela rămâne

supt

stăpînirea

acâsta,apoi

boierului.“

Și după acâsta iacă încă o dovadă.
„Facem scire cu acâstă carte de judecată precum aii venit
înaintea Divanului Măriei-Sale, luminatului Domn, stăpînului nostru,

Costandin Nicolae Voevod, fiind şi noi de faţă, lanăș Cojan şi Dumitru Tancăii şi Martin Bere, Unguri, şi Neculai Albanul Moldovan,
și Ghenie sîn Vasilie Fofiţi, şiaii pârât de față pe dumnâlui Toder
Paladi vel-vist, dicând ei că-i trage dumnslui la vecinătate din satul
Valea sacă, şi ei vecini nu sînt şi ar fi Gmeni de moşie, din sat
din Cl6ja de la Bacău. lar dumnâlui vel-vist, aii răspuns că satul

Valea sacă, se scie că aii avut vecini

şi aceşti 6meni încă sunt

drepți vecini din părinţi şi moşii lor şi i-aii stăpînit tot Ceaurescii,
n6mul

jupînesei

d-sale,

şi la domnia

Măriei

Sale

lui

Mihai

Vodă

fiind satul Valea sacă, dat de Măria Sa lui lordaki Ruset Med.......* (1).
„. Acum că ara constatat că servii nu erai toţă străini, să mergem
înainte.
Actele

oficiale

cele

de la Alexandru-cel-bun

mai

vechi, ce cunâscem

Domnul

până acum,

încep

Moldovei.

„Imseiinţare facem prin această carte a noastră tuturor boierilor

celor buni cine-vă căută pe dînsa, ori vor audi cetindu-se, pentru
acest adevărat sluga şi boerul nostru Stroe şi Ivan, ce aii slujit mai
înainte răposaţilor părinţilor noştri, cu dreaptă şi credincioasă slujbă,
dar acum ne slujesce nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă, deci,
nQi vădând a lui cea dreaptă şi credincioasă
pag.
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Brătianu.

de la Constantin Neculae Mavrocordat

slujbă către
1742.

noi, Pam

Uricariul partea, II,
21
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miluit pe dînsni cu deosebită milă şi i-am dat lui în -pămîntul
nostru al Moldovei un uric pe două sate, cu tot venitul unui sat
anume Poiana pe Tazlăii în ţinutul Trotușului, ce i l-am întărit
Domnia noastră de la Ivan ca să-i fie lui uric cu tot venitul şi
fiilor, nepoților, prâstrănepoţilor lui&...,... (1).
„Acest adevărat sluga noastră d-lui Sinata, ce ne-aii slujit
nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă, drept aceea noi vădând a lui
cea dreptă și cu credinţă slujbă către noi, Pam miluit pre dînsul
cu deosebită mila noastră, i-am dat lui în pămîntul nostru al Moldovei trei sate, unul pe Zeletin, unde este casa lui, şi pe Frumuşel,
unde aii fost Dragoș, şi pe Tutova unde este Cneagorsat, toate aceste

de mai sus să-i fie lui uric cu tot venitul lui4.....,. (2).

„Facem însciinţare pentru adevărată sluga noastră d-lui Dema
Uranie, că slujind mai nainte răposatului părintelui nostru cu dreaptă

și credincioasă slujbă, iară astăqi slujeşte nouă cu dreptate şi cu credință, pentru care și noi, vădend a lui dreaptă şi credincioasă slujbă,
Pam miluit pre dînsul, osebit de altă milă, şi i-am dat lui întru al nostru pămînt loc din pustiii, lui şi frăţine-săi Petrică, pe de ceea
parte de Ikel, anume Cobilca, din vîrf până în gură și Peresecina,
din virt până în gură; şi câte sate vor put6 ca să-și facă, acelea

ca să fie lor în parte drâptă uric cu tot venitul lor şi feciorilor
lor, nepoților și strănepoţilor lor şi a tot neamul lor“....... (3).
„Ai venit înaintea noastră și înaintea boierilor noştri, slugile
noastre, Sima şi Fetigan şi s'a jeluit nouă cu mare jalobă şi ati
mărturisit

nouă

cu împregiuraşii megieşi, dicând că: privilegiile ce

ai avut ei de cumpărătură, de la părintele Domniei-noastre, de la
Domnul Ștefan Voevod, de satul Jăgălia, şi toate privilegiile ce
aii avut

Saii prăpădit,

când

ai venit

Împăratul

turcesc

şi cu Tă-

tarii şi ai prădat Turcii și cu Tătarii, şi sai robit nâmul lor până

astădi sunt pieriţi în robiă, și' noi văgând jaloba cea mare a lor,
şi mărturie cu mulți oameni împregiurași şi megieşi, iată și noi
așijderea le-am dat și le-am întărit slugilor noastre, Sima şi lui
Fetigan,

acel mai

sus

arătat

sat, anume

Jăgălia,

pentru

ca să

le

fie, și de la noi, acest uric cu tot venitul lor, şi fiilor lor şi nepoților şi strănepoţilor lor şi a tot neamul lor, ce s'a alege din neamul
lor, mai aproape, nestrămutat nică odinioară în vecie“....... (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Hrisov de la Alexandru-cel-Bun 1403. „Uricariul partea îl, pag. 246.
Hrisov de la Alexandru-cel-Bun 1438. Uricariul partea II, pag. 218.
Hrisov de Ia [lie Voevod 1336. Urieariul partea III, pag. 109.
Hrisov de la Petre Rareș Vodă 1546. „Uricariul partea II, pag. 251."
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„lată a venit înaintea noastră şi înaintea boerilor noştri Vasea

fiica Cornii,

de a ei bună

voe, de nimeni

silită nici asuprită, şi ai Ap

vîndut a sa dreaptă ocină și moşie şi co privilegii de

întăritură

ce a avut ea de la însăşi Domnia noastră, a treia parte
din satul
din Movilenii, partea cea din sus, pe aceea aii vîndut'o. . ...;
deci
noi vădând a lor de bună voe toemeală şi plată de plin, noi
aşij-

derea și de la noi le-am dat şi le-am întărit ca să le fie lor și
de
la noi cu tot venitul.“ (1)
„lată a venit înaintea Domniei noastre și înaintea boerilor noştri ai Moldovei, nisce Greci şi așă s'aii jeluit înaintea Domniei
noastre,

precum

că li s'a omorît

un

Grec

în vreme

când

păsceă

oile, în hotarul satului Albotenii, întru una vale a megieșilor boerului a credinciosului nostru Albută, starostele de Cernăuţi,
apoi
Domnia n6stră am luat pe acel sat Albotenii, să fie domnesc pen-

tru

omorîrea

acelui Grec.

După

aceea, credinciosul

nostru Albută,

starostele de Cernăuţi, a plătit acea moarte a Grecului acelor Omeni
Și le-aii dat 158 amestecați cu boi, cu vacă, 600 de oi, 7
cai, 13
epe

şi aii dat

cap pentru

cap întru

acea

vale, şi de atunci se nu-

mesce Valea Grecului, (hotarul satului Alboteni). Deci noi
vădând
a lor de bună voe tocmâlă şi precum credinciosul boerul
nostru

Albută,

starostele

mortea acelui
acel sat și cu
starostele de
nitul ca și mai
„Domnia
rînd

de

Cernăuţi,

precum

mai

sus

scriem,

ai

plătit

Grec, apoi Domnia noastră iarăși i-am dat înapoi pe
acea vale, credinciosului nostru boer, d-sale Albută,
Cernăuţi, ca să-i fie lui de la noi ocină cu tot venainte nestrămutat nică odinioară în veci. ....“ (2)
mea încă m'am milostivit şi l-am pus mazil şi
în

cu mazilit,

dar

dajdia să nu

dea,

nică mazilească,

nică alt-fel

de dajdiă. Așijderea m'am milostivit domnia mea Şi
i-am dat patru
oamenă străină, ce şi-ar găsi fără de bani în vistierie,
ca să fie pen-

tru slujba casei lui; pe cari Gmeni, mam milostiv
it Domnia mea
Și i-am ertat detote dajdiele şi angăriele care câte
ar fi..... în

țeara Domniei

mele.....“ (3)

Dintraceste

acte se

vede

curat

cum

sia format,

servagiul

în

România de dincâce de Carpaţi. Domnii n'a dăruit numai
locuri

în pustie ci aii dăruit sate şi dreptul de a face sate;
dar nu numai
atâta;

(1)
(2)
„. (8)
Partea

satul

jcă

un

mare

rol. Cine

scie

să cetâscă

Istoria, vede

Hrisov de la Bogdan Vodă VI. 1570. Urieariul, Partea
II, pag. 253.
Hrisov de la Bogdan Vodă VI, 1570. Uricariul, Partea
II. pag. 252.
Testamentul lui Grigore Ghica V. V. 7249, Octomvrie 21 (1741).
Uricanul.
II, pag. 28,
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în tâte aceste acte un drept seniorial al Domnului, pe care
mite boierului, ce este saii devine credinciosa sluga sa.
pote să dea boerului sat de moşneni, şi când se întîmplă
să violeze proprietatea absolută, adecă a moşneni:or,

el îl transDomnul nu
ca vre-unul

acei săteni
se judecati până când aveaii norocul să nemerâscă un Domn drept,
sail un Domn inimie al celui ce a fost făcut acea violare, care
atunci liberă acel sat, precum vedem că face Şerban Basarab cu

un sat de moșneni, ce se aservise sub Micaiii Bravul.
In faţa acestor acte oficiale, cum pote să se susțină aserţiunea
paradoxală

a d-lui Arsaki

că în România

a fost servagiul

numai

ca încercare, dar n'a fost feudalitate, ca şi cum cea dintâiii nu trage
după sine și pe cea de-a doua. Dacă în România t6te proprietăţile
eraii de aceeași natură, adecă absolută, cum Bogdan ieă slugii sale

Albota satul săii numai fiind-că un Grec a fost omorît în vecinătatea

acestui

sat;

şi după

ce Albota

despăgubesce

pe Greci,

îl în-

târce iar satul? Nu

este acâsta destulă mărturie, că Domnul aveă

un

Ce

drept seniorial?

fel de proprietate absolută ar fi aceea, care

ar put fi luată şi dată cu atâta înlesnire? Apoi Domnii nu die
în întăririle ce fac, chiar când un sat se cumpără de către un
boer de la altul, că „îi dăm şi de la noi“? Ce pâte dar da de la
dînsul alt decât acel drept seniorial? Vedi, d-le Arsaki, că Ipocrat nu
pote să-ţi deă şi sciinţa Istoriei? Ba încă şi mai mult; sper că te
vei încredinţă că Istoria, ca ori-ce sciinţă, nu se câştigă lesne,
ca o femee desfrânată, ci trebue s'o servesci cu credință şi ani îndelungaţi, cum a servit lacob pentru feci6ra Rachela bătrînului Laban.
Dar pâte vrei o autoritate tot atât de oficială, însă mai generală, adecă o lege a pămîntului; ei bine deschide Îndreptarea

Pravilei lui Mateiu
„Când

va fugi

Basarab

şi vei ceti:

ţăranul,

(şi

de la locul şi de la stăpînul

Cantemir

săii,

atunci

numesce pe servi țărani)

nimeni

nicăeri

să

nu-l

primească, iar de-l va primi de odată, atunci de grabă să-l întoarcă
înapoi la satul lui de unde este, iar de va fi având vre-o treabă

ca aceea cu dînsul, acela ce Va primit, atunci să aibă a-și spune
treaba către Domnul a! acelui sat, iar de va meşteşugui într'alt chip şi
va călcă pravila aceasta, atunci să plătâscă la Domnie 12 litre de argint şi 24 de litre boerânului celui ce al cui va fi țăranul, și într'acest
chip să aibă îndemnare de la Domnie să întârcă țăranul să-l ducă de
unde aii fost, iar ei să rămâie cu tâtă paguba şi chieltusla“ (1).
(1) Pag.

18.

325
“De va face nescine casă pe loc străin şi va fi tot lemnul al o. 2.
lui și toată cheltuiala, de aceasta dăm învățătură, cela ce va oblădui , 1864
„1-1
acel pămînt, acela să oblăduiască şi casa, după Pravila ce dice ca
să fie biruitori cei mai de sus celor mai de jos, de aceea stăpînul
acelui pămînt pururea să fie biruitor asupra acelei case, cu toate
namestiile ei, pentru că nu pote cel ce a zidit casa să pirască la
judecătorie pentru cheltuiala ce va fi făcută“,

În faţa acestor

documente

oficiale,

cari

nu

sunt

numai ale

unei epoce, dar cari se succedâză neîntrerupt de la Alexandru
cel Bun și până la reforma, lui Mavrocordat ; în faţa legilor precise din acele epoce, ce se fac denegările d- luă Arsaki, care dice
că servagiul n'a fost decât o încercare, un ce întîmplător, care n'a
prins rădăcină? Cum, n'a prins rădăcină şi cu toate acestea a trăit
peste patru sute de ani? Cum n'a prins rădăcină şi Pravila lipesce
pe ţăran de pămînt întrun mod atât de absolut? Cum n'a,
prins

rădăcină,

când cea din urmă

Pravilă dice: «Pravila, (adecă cea an-

teridră) dice ca să fie biruilori cei mai de sus celor mai
Când

pravila

determină

acest

drept

seniorul

chiar

de jos.«

asupra

casei

dicând că: «atunci când va fi zidită pe loc străin, acel ce va fi oblăduitorul acelui pămînt, va OBLĂDUI şi acea casă?»
Să nu se dică că este vorba aci de posesiune; dacă ar îi fost

ast-fel, legiuitorul maveă trebuinţă să aducă în ajutorul săi Pravila
veche, care dice că cei mai mari să fie biruitori celor mai
mică;
legiuitorul nu pote dar înţelege prin oblăduire decâţ dreptul
seniorial şi nimic mai mult.

Pentru cine a studiat, Istoria României

de dincoce de Carpaţi,

nu mai rămâne indoială că feudalitatea a fost introdusă la noi
nu
numai în ceea-ce privesce proprietatea, dar de fapt chiar
în guvernămîntul politie al Principatelor. Nu este aci locul să desvolt
acâstă teorie, însă este destul să amintesc două singure acte,
unul
de la 1395 şi altul de la finitul secolului trecut.
Cel dîntâiii, al cărui original se află la Moscova, în archiva Mi-

nisterului

de afară, este o garanţie

Vladislav,

Regele

Poloniei, că Domnul

ce

daii boierii

lor Ştefan

Moldovei lui

se va ţine de an-

gajamentele sale. Acest act începe ast-fel: „Noi boierii stapînilori,
boierul Bratu şi alt.....“. Iar în cel din urmă, care este din se-

colul trecut, Domnul dice să nu se mai
Gmenii noi să se mai vire printre boieri,
bun neam se cade boeria. Nu pot să citez

facă neorînduială ca
căci numai celor de
acest din urmă act

8,
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căci sunt nevoit să lucrez mai
ajută în acest

Încheiii da, susținând
dar

prin

mult

din

memorie

şi

ea nu mă

caz.

imitaţiune,

prin

că feudalitatea,
fraude

şi abus

deşi
de

nu prin cucerire

putere,

s'a

introdus

la noi încă din mediul-ev și s'a păstrat până la Domnia Fanarioţilor. Tot ce se pâte zice, şi care e un adevăr, este că feudalitatea,
fiind-că nu aveă aci de baze cucerirea, fiind-că peste Dunăre nu eră
feudalitate şi ţăranii puteai găsi acolo un refugii, fiind-că luptele
ce eraii nevoite Principatelea susţine contra năvălirilor nu le dati
pas a desvoltă instituţiunile lor,--ea nu s'a putut, sistematiză şi

desvoltă până la cele din urmă consecinţe, nică în ceea-ce privesce
proprietatea,

nici în ceea-ce

privesce

guvernămîntul.

LL.
Ori-ce drept trage după dînsul o
datorie, o obligaţiune precuin şi orice obligaţiune implică un drept.

Cantemir dice :
„Cum că Moldova, după descălicarea lui Dragoş, a fost moşie
„moştenitâre numai la câte un Domn singur, arată destul de luminat
„atât chronografiele nostre, cât şi hrisâvele Domnilor celor vechi,
„Căcă locuitorii cei noui ai Moldaviei nu aii putut să-și al6gă mo„şiile anume şi să le iea în stăpânire, ci după vitejia fieşte-căruia
„le-aii dat Domnia boeri, dăruindu-le și sate şi moşii, şi adevărul
„pricinii aceștia îl întăresce tote hrisâvele nâmurilor celor vechi
„din Moldova, cari le ai pentru stăpânirea satelor și ale moşiilor
„lor, dintre cari se vede că sunt numai danii, pentru cari aii să
„mulţumsâscă dărniciei Domnilor.
„Și pentru ca să se vaqă mai luminat, iată că am adăogit a
„pune aici şi acest hrisov pe care l-a dat Ştefan-Voevod-cel-Mare„lui Teodor Cantemir, strămoșul nostru, care se cuprinde în acest
„chip :
»„Fiind-că Teodor Cantemir, pârcălabul de la Chilia şi de la
»» Stil s'a arătat întru apărarea acestor cetăţă ca o slugă credinciosă
»„Şi ca un ostaş vitz al crucii lui Christos, în potriva năvălirilor
„nturcesciă şi tătăresci; însă pe urmă cu voia lui Dumnedeii pustiind
»»Și luând Turcii tote locurile acestea, şi el, prin puterea lor, fiind silit
»»ca

să-şi părăs6scă moşiile părintescă, cari aii fost dăruite moșului

»„Şi strămoşului săi de Domnii cari aii fost mai înainte la noi pentru

»„Slujbele
lor cele credincise; pentru aceea, din mila şi din dragostea

No. ».

„»chreştinâscă, dăruim mai sus numitului Teodor Cantemir trei sate, Apr
d-ta.

»„în ținutul Fălciilor, cu tote ale lor, pădure. câmp, ape şi
pescării,
„»Şi-l facem mai mare peste tot codrul Tigheciului şi căpitan
mare
„„peste călărimea de Tighecii.«« (Care eră pe atunci la opt
mii
„de Gmeni, precum arată istoricii).“

„Tot aşa dic şi hrisovele cară sunt date pe la alte familii.

„ȘI pentru acesta nici un neam boerese. nu este în Moldova,
„care să nu-şi aibă numele săi împrumutat: după numele
satului,

„bre care Vaii făcut el întâiii, fiind dăruit de Domnie: precum
s'a

„numit şi Cantemir dupre aceia Silişteanu, dupre satul lui
cel cu a„semenea nume, Racoviţă după Racova şi Ureche după Urechesc
i“. (1)

Mai la vale vorbind

„că boierii ali rămas

de veniturile vistieriei

slobodi

până

acum

adaogă:

de dările

„pentru

acestea“,

Cantemir, care eră omul cel mai învăţat al secolului în care
trăiă şi pe care până astă-qi nici un Român nu Pa întrecut în
is-

cusinţa lui ca istoric, nu puteă să nu scie că erati în Moldova
proprietăţi, care maveaii sorgintea în danii domnesci, adecă
cele moştenesci saii rezeşesci. Cantemir dar nu vorbesce aci decât
de proprietatea mobilă, seniorială, domnâscă saii boerâscă ; propriet
atea
mojicescă aceea care m'aveă privilegiuri şi scutiri, care nu
da drept

de a face sat și a av6 vecini, aşă cum dice d-l Arsaki că
proprietăţile în România, aveă atâta puţină însemnătate
lume feudală, în cât Cantemir nici nu-i face ondrea de
ționă. Dar nu numai atât; Cantemir, care cundsce ţâra
țării lui mai bine decât le cunosc astă Qi 6menii noştri
cei mai eminenți, nu puteă să nu scie că multe moșii şi

resci aii fost cumpărate

Cantemir

nu

face

de

menţiune

la

de

moşteni.

acest

de

din

boerii sai făcut biruilori de moşie,
tatea cumpărată, proprietatea mojicâscă

la

rezeşi;

urmă

eraii tote
în acea
a o menşi Istoria
de Stat
sate boe
dacă

dar

mod, prin care

causa este
că propienu-și luă caracterul săit

cel înalt, cel perfect, (după ideile de atunci), decât'în puterea dreptului de biruitor, dreptului seniorial, pe care boierul îl ţinea şi el
ca sluga

biruitorului

suprem,

a Domnului.

Aceste

drepturi

impu-

sluga

domniei

mele!

neaii și ele nisce îndatoriri, care în privinţa Domnului, a Statului,

sunt

cuprinse

tote

întrun

Acestă idee este 6re numai

singur

cuvînt,

o presupunere

a mea,

ce o trag prin

(1) Seris6rea Moldovei de Domnul Cantemir despre pravilele ţării.
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inducţiuni, sforțând Istoria României?

Nu, d-le Arsaki;

Aprilie 11.28 forte puţine romanțe în vi6ţa mea și fantasia

am

citit

saii imaginațiunea

„_j6că un rol forte mic în cugetările şi lucrările mele; studiul matematicelor m'a învăţat că, pentru ca să găsesc o necunoscută,
trebuesc trei cunoscute, saii, cum se dice în partea judecătorâscă,
trei martori; ei bine, d-le Arsaki, am la spatele meii, nu trei martori, ci boerimea întregă a ţării, pe care ai d-ta pretenţiunea a o

represinta astădi. Ei toți ridică capetele din mormintele lor şi în
frica lui Dumnedeii, căcă ei credeai în Dumnedeii, mărturisesc că
adevăr am dis eii. Şi, ca să poţi înțelege mai bine limba român6scă,

voiii face

să vorbâscă

Ecă dar ce dic ei:
Hrisovul

pe boierii

de sub

Domnii

din Fanar.

.

luă Alexandru
Pentru

Morua

V.V. şi Magzarul

boiărilor.

sporirea boiărescului.

„Drept.aceea şi cu toată dreptatea neamului boiăresc, care se jert-

fesce în slujbele ţării, se cuvine a avea dreptăţile slujbii de la săteni, ca să nu vie spre cădere, neavând şi ajutorul acesta ; hotărîm
dar,

ca să se facă

şi hrisovul

Domniei

mele

întocmai

după

pon-

turile arătate, ca în vremea viitoare să se urmeze nestrămutat
slujba aceasta ca o lege şi pravilă, dar încă şi pronomiile câte
are cinul boiăresc, prin punturi şi obiceiuri, să se păzească.“
1805, Ianuarie

Etă anaforaua

3.

Divanului ţării:

Pre Inălţale Dommne !

„Cunoscute

sunt Înălţimit Tale jertfirile celor pururea credin-

ci6se ale nostre slujbe, în tâtă vremea, atât către săviîrşirile prea
înaltelor împărătesci porunci, cât şi către ale pămîntului şi a l0cuitorilor țării trebuinţă. Netăgăduit este de toţi că acest cin a

boiărilor ridică sarcina pămîntului, întru tote întâmplările stând
faţăși înainte la împlinirea împărătescilor și domnescilor porunti,
până

cea

mai

de pe

urmă

şi la întîmplătâre

jertfire

a vieţii, V&-

dute sunt de către toţi măritele de astădi a cheltuelilor după următorea din totă lumea întru tâte scumpete. Locuitorii Moldovei,
în luminate dilele Înălţimii Tale, petrec întru o mulţămitâre stare
şi întru un veac a fericirii lor, căci aii dobândit şi a dărilor uşurare,
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„Și a havalelilor împărătescă osebită bună îndreptare cu a prâ înal- No.
29.
“tulut Devlet, îndurare şi a În ălţimii Tale rîvnit6re nepregetare, tote Ap. i

„cu înţeleptă chibzuire s'aii pus la cale pentru dînșii.
„Al Înălţimii Tale, smeriţi, către Dumnedeii rugători:
„Veniamin Mitropolitul Moldovei, Gherasim Episcopul Roma„nului, Meletie Episcopul Huşilor. Şi plecate slugă: Ştefan Sturdza
„Logof.,

Rosset

logof,

Costache

Ghica

logof., Constantin Baiş log,

„Constantin Grecianu vel Logof., Teodor Balş Vornic, Const. Paladi
„Vornic, Iordachi Rosset Vist., Vasili Rosset Vornic, Grigoraşcu
„Sturdza vel Vist,, Alexandru lancu-Leu Vist., Dumitraki Ghica, vel
„Vorn., Dumitraki Sturdza vel Vorn., Manolachi Dimachi Vorn., Ră„ducanu Roset Hatmanu, Alecu Balş Agă, Iordachi Catargiii vel Spăt.,
„lordachi

Balş

vel Vornic,

N, Balș

Vornic.“

Acum că am constatat datoriele Biruitorilor de moşie către
Stat, să vedem care eraii şi datoriele acestor biruitori către cei

biruiţă,

către

cari eraii

cei robiţi pămîntului
drepturile lor.

boieresc;

sai întralte

cuvinte

„Un om 6re-cine, dacă va sărăci și va slăbi de nu va mai put
„să-şi lucreze via, saii curătura, sai altă ocină ce va av6, saii când
„va fugi de se va înstrăină, atunci acea, ocină să fie pe s6ma dom„hiei saii a stăpânului, al cui va fi locul acela, să o ţie şi să ieă râda
„ce va fi. lar de se va, întorce acel om și va veni la locu-şi, atunci

„să nu

aibă

nimenea

trebă cu ocinele lui, nici să i se ieă ce alt ni-

„mica, ci să fie în pace“ (1)
.
Și cine ne-o spune acâsta? Pravila cea mare ce s'a făcut în
timpul lui Mateiii Basarab. Şi se este acâstă pravilă ? Las s'o
spue Cantemir căci şi în Moldova tot aceeaşi pravilă s'a făcut de
emulul lui Basarab, Vasile Lupu:
„Pentru

aceea

„Scrisă care este

şi

la

Moldoveni

întemeiată

„țarigradesci, şi pe canânele

pe

s'aii făcut

canonele

două

Împăraţilor

pravile,

români

una

şi

sobdrelor bisericesci. Iar alta nescrisă,

„care se pote dice ivire saii apucare a nâmului: căci se: şi dice în
„limba n6stră, obiceiii, cu cuvînt slavonesc
„Insă,

pentru

că aceste obiceiuri, nefiind scrise de multe ori le

„Călcă şi le schimonoseă judecătorii cei strâmbi: pentru aceia Vasile
„Albanitul (Lupul), care a fost Domn în Moldova în v6cul trecut,

„at

pus

Gmeni

(1) Indreptarea

bine încuviințaţi
pravilei lui Mateii

și pricepuţi la pravilele ţării, de aă
Basarab.
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adunat la un loc tâte pravilele ţărei cele
scrise şi cele nescrise,
făcând din dinsele o carte osebită pentru pravil
e, care şi până în
diua de astădi este pentru judecătorii Moldov
ii aţa dreptăţii, după

care judecă drept“. (1)

In faţa mărturiilor tagmei întregi a nemul
uă boeresc, în faţa
declarării şi pot dice a sentinței pravilei pămînt
ului, ce devin a-

firmările,

ce

ai făcut

țării ci a Europei

a fost şi

este

dumndta,

întregi,

d-le Arsaki, în faţa nu numai a

că proprietatea
la

noi, fără

excepțiune,

alodială? A! D-le Arsaki, crede că am fost nevoit,

pot dice, ca să deschiz gura, ce am ţinut o
încleştată sâpte ani
întregi; crede că numai când v'am vădut în margi
nea prăpastiei,

cu ochii legaţi,

datoria

către

cuvintele mele

gata

de a trage după

patria

mea

m'a

că ai părul alb, cum

ar av6 părintele mei

occidentală

narhia theocratică. In urmă
hia

sfărâmată

ereditară

feudali,

mă

îngrijesc

dumnâta, d-le Arsaki, pe care am fost
ca individ şi să te respect cu atât mai

Epoca

Și în fine,

mai

dacă

or să învierşuneze pe unii, saii or să facă să roşâscă

pe alţii, precum pe
nuit să te respect

În Europa

d-vâstră națiunea întrâgă,

silit să nu

nu

de

puti

boerii se slăbiră

dacă ar trăi.

Fanariotă

feudalitatea fu slăbită în parte de

prin

mo-

ea fu supusă de monarhiile ereditare

tot de

să

obieimult,

democraţie.

devie

La

op credință

necontenitele

lor

noi, unde

monar-

naţională,

seniorii

lupte

de-a

pune

piciorul, măcar o di, pe Tronul domnesc. Se ruinară pe dinşii şi
țera, se esterminară între dînşii şi se făcură ei înşişi călăuza năvălirilor străine în ţsră.
Dumitru Cantemir şi Constantin Brâncoveanu făcură cele după
urmă încercări ca să întemeieze ereditatea şi independenţa naţională,
dar boerii îi părăsiră, dacă nu-i trădară, ca să le pâtă luă locul. Tera
eră mai totă robită de boeri. Strălucita biruinţă a Turcilor la Prut
făcu pe Sultan să cr6dă că semi-luna iar s'a înălţat şi el se puse
pe lucru de-a reduce Principatele în provincii turcesci. Mavrocor-

daţii, Fanarioţi îndrăsneţi şi dibaci, se însărcinară cu acea misiune.
Ca Principi, când în Muntania, când în Moldova, stricară mai întâiiă
oștirea ţării, dându-i gârbace în loc de arme. Rămăsese însă o
(1) Seris6rea

Moldovii

de D. Cantemir

pentru

pravilele țării.
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putere

care la o ocasiune

ar fi putut să strice tâtă opera începută

de Fanarioţi; acea putere eraii boerii cari, întăriţi în culele lor, şi
cu mii de robi, cu bogății încă fârte însemnate şi cu mulțimea
de clienţi, puteaii într'o qi, când ţâra s'ar fi deșteptat şi desgustat

de guvernămintul fanariot, să se scdle şi să arunce pe Greci
în
Dunăre, cum se întîmplase în mai multe rînduri, Grecul, cu iscu-

sinţa lui bizantină, vădu îndată unde eră buba boerului şi sub
masca umanităţii decretă emanciparea vecinilor şi a românilor, adecă
a sclavilor.

O, Bizanţ nemuritor! Ai fost Şi vei fi modelul incomparabil
al tutor perfidiilor, al tuturor nelegiuirilor, al tuturor mişeliilor
!
Căci pe cine alt decât pe tine te imitâză adi acei ce sub
masca
patriotismului, al liberalismului şi al umanităţii, înjugă poporele
şi le atrage spre mormiînt, lăsând să crâză pe cei tîmpiţi, căi duce

la mântuire!
Nu sciii dacă abusul de-a vinde

pe țărani deslipiți de moşie,

încetase înaintea Fanarioţilor, sai fi întradevăr efectul
decretului lui Mavrocordat; ceea ce putem însă afirmă este
că acestă re-

formă nu deslegă cestiunea emancipării țăranilor şi că efectul
cel
mai simţit fu că ţăranul rămase la discreţiunea nu numai a
boierilor, dar şi a administraţiunii grecesci Și că ast-fel se luati
două

piei după

ie.

Boierii

cei vechi cădură

sub persecuţiunea grecâscă

şi fură înlocuiţi de alţii noi cari, uniţi cu Guvernul, exploatară biata
țeră în tote modurile. In tot timpul Fanarioţilor, ce se simte mai
mult,

este

că feudalismul

occidental

dă

loc feudalismului

turcesc.

În timpul Domnilor naţionali, Domnul este Biruitorul, seniorul

boierilor;

însă după principiile occidentale el nu se amestecă cât de

puţin în administraţiunea moșiilor, nu vine nici odată să infirme
drepturile stăpînirii moşiei. Domnii cari veniaii de la Stambul,
născuți saii educați numai acolo, erai îmbuibaţi de alte principii;
Şi în ceea-ce privesce proprietatea se vede în tote decreţele lor
că o consideratii ca a Sultanului, representant pe acest pămînt al

Ju Alah. Ast-fel sunt decretele, în cari chiamă pe toţii românii
din străinătate, ba chiar pe străini, dîndu-le voiă să se aşeze pe
ori-ce

moşie

ar voi

şi cu

decret&ză, că locuitorii
moşiile

învecinate

condiţiunile

după

ce Domnii regulăză ; ast-fel

moşiile strîmte

aii drept să are pe

şi să nu aibă a da stăpânului moşiei decât dijma,

şi dacă boierul acelei moşii
donați a-i execută.

se va

împotrivi,

ispravnicii sunt or-
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şi care a dăinuit aprâpe un secol, a trebuit să aducă o mare con:
fusiune în condiţiunile proprietăţii şi o mare confusiune în i.
deile şi în simţimintele de proprietate. Cu tote acestea, confusiunea n'a mers până acolo ca să nege cel puţin în fapt drep-

tul ţăranului asupra ocinelor sale. Întreb: pe toţi &menii de isră,
pe toţi boierii ce şi-aii căutat moşiile lor înaintea Regulamentului, dacă a putut veni vre-odată boierului ideea ca să iea
țarina, livedea saii ori-ce cuprins, ori-ce ocină a ţăranului? Cei lacomi
mergeaii până
a luă ţăranului munca împătrită, îndecită de cât aceea,
ce-i acordă legea, dar nici odată nul-a tratat ca pe un paria, sai ca.
simplu chiriaş, ci în tot-deauna ca pe un clăcaş, ca pe un tenancier.
Chiar Ipsilant, care tratză pe ţăran de Rumunos, de paria, îi păstreză,

dreptul ce are asupra

ţarinelor şi livedilor

curăţite de dînsul, îl

privesce ca embaticar pe vie, îl consideră ca tenancier frane pe
grădina lui, nesupărându-l la nică o dijmă din ceea-ce va face în-

trînsa şi numai

când ţăranul

fuge, sait more

aprâpe,

moşiei

în posesiunea

stăpânul

intră

fără moştenitor
pometurilor

de

şi grădi-

nilor clăcaşilor.
În sfîrșit iată-ne pe pragul marei epoce de quasi—independenţă.

de civilisaţiune, de stabilitate, de deschiderea comerţului, într'alte
cuvinte al reformei reglementare. Ţâra se găsiă acum mai poporată și totul făcea să se crâză că nimenea, n'o să mai oprâscă repedea
crescere a poporaţiunii. Întwadevăr, Principatele eraii puse la adăpost

de ciume şi de prădări, libertatea Dunării deschideă scursâre productelor nâstre, stabilitatea şi buna administraţiune eră să atragă
colonii străine; boerii călătoriseră în Occident şi încă unul, care
ținea pana în Comisiunea redactării Regulamentului, îşi făcuse stu-

diile în facultăţile Parisului. Ei înţelegeaii acum că fusese un
interes capital pentru boerii moșiilor ca să ţie în servitudine lipiță
de pămînt pe ţărani, când pămîntul nu aveă nici un preţ, şi munca
braţeloreră forte scumpă saii că nu se găsiaii de loc, dar căîn curând

pămîntul o să aibă un preţ atât de mare şi munca atât de mic,
în cât o să fie pagubă pentru acei ce vor av parte din moşia,
robită muncitorului. Ac6stă prevedere se constată în aliniatul care
dice: „până se va put. face învoeli de bună voe“.
Dar de ce 6re boerii, în focul unui entusiasm liberal, nu proclamară în Regulament liberă proprietatea, liberă munca? De ce
deteră cea mai mare desminţire principiului, ce pare că pe furiş
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îl vîriră în Regulament, reglementână, legiuind îndatorirea boerului
de moşie

a da pămînt clăcaşilor până

la două treimi

din

moşie,

asigurând ocinile clăcașului tot ca în vechime? E! Pentru că nici
chiar miile de baionete muscălescă ce erai în ţâră nu-i asiguraii
de succes! Şi de ce lipiră iar pe ţăran de pămînt punând atâtea
piedică la strămutarea lui. în cât libertatea deveniă ilusorie? Fi va
Ore causa ce o spun dumnealor, adecă pentru înlesnirea birului
saii ca să nu devie ţăranul nomad? Dar greutăţile fiscului eraii ele
ca ale Imperiului

roman

Ce fel? 'Ţăranul român

în cei din

voiţi

să r&spuudeţi,

timpi

ai existenţei

sale?

este el 6re de natura lui vagabond sai, din

potrivă, acela ce se deslipesce

nu

urmă

să

mai cu grei de vatra lui?

vă spun

eii

ŞI fiind-că

causa,
— căci şi ei

am

tost, din tată în fiii, boier de moşie.

Deşi boierii înţeleseseră care o să fie viitorul proprietăţii teritoriale, nu fură însă capabili să sacrifice ce-vă din present pentru
viitor ; pentru Gmeni, cari nu fuseseră nică odată cultivatori, cară
nu sciaii ce să facă cu proprietatea liberă, a nu mai avea elăcaşi eră a se stinge, a sărăci. Ej se puseră dar la lueru, ca nisce
pricepuţi şi-şi făcură o parte așă de bunicică pentru timpurile

acelea în reciprocile datorii, în cât credură prudent de-a luă măsură ca nu

cum-vă

clăcaşii să se lipsâscă

chiar

de

căminurile pă-

rinţilor lor şi să fugă; şi să nu diceţi că sunt presupuneri benevole. E: Ei am păzit ca militar cordonul Dunării şi seiti că rolul
nostru eră mai mult ca să oprim emigraţiunea, ţăranilor peste
Dunăre, decât să oprim pe Turcă să trâcă dincâce şi scii că, cu
totă paza, marginile Dunării serbesci sunt popuiate cu Românii

fugiţi de clacă.
Dar să lăsăm Regulamentul și pe boierii ce 1 aii făcut. Fericitul
Mitropolit Neofit le-a cântat şi unuia şi celor-lalţă vecinica pomenire!
Am ajuns acum la starea presentă a clăcaşilor şi suntem faţă
în faţă cu legea Principelui Știrbey, elaborată de d-l Arsaki, nu
ca boier, ci ca om de Stat, ca om învăţat, ca om ce vine să îndrepteze greşelele neghiobilor şi neînvăţaţilor boieri, ce aii compromis proprietatea în Regulament, vine în fine cu principiile pro-

prietăţii allodiale, ca să le aplice în tâtă rigorea lor şi să asigure
îmbogăţitorea, libertate a proprietăţii şi calicitârea libertate a brațelor în sdrenţe

ale ţăranilor.

De

a =

şi Apr, 11-48,

ce dar vă îngrijiţi, buni proprie-
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tari! Voi trebue să fiţi siguri că, oră-cine ar fi chemat să
deă o solaţiune cestiunii clăcașilor, nu pote să facă într'altfel decât
să

cosă ceea cea
croit deul Zermus al proprietăţii române, d-l Arsaki,
şi prin urmare scutiţi acum de ori-ce temere puteţi
aşteptă, până
la numărul viitor, spre a sci bine cea croit acest
îndreptător al
pravilei pământului.

IV.
Ca declaraţiune de principii, Regulamentul organi
c eră forte
ameninţător pentru clăcași, însă întrun viitor
îndepărtat, necunoscut încă. Ca fapt, Regulamentul eră iar împovă
rător pentru clăcaș, vorbim negreşit pentru timpul punerii
lui în aplicare. Ca lege

însă positivă, Regulamentul, în tâte disposiţiunile
sale, în ceea ce

privesce datoriile proprietarilor către clăcași
, nu numai lovesce
principiul proprietăţii allodiale, dar angajază,
supune clăcaşului o

mai mare parte de pămînt,

decât

ce considera

legile

bătrîne şi

usul ca supuse clăcii; ba merge şi mai
departe: dă drept de
posesiune ţăranilor până la două treimi din
proprietate, şi acâsta
întrun mod hotărîtor, poruncitor.

Revoluţiunea
nomică,

de la 48 fu, în ceea ce

o protestare

energică

contra

privesce partea ei eco-

muncii

silnice,

posesiune.

In

care,

subt

o

administraţiune viţisă, dase loc celor mai mari abusu
ri ; ea eră
și 0 revendicare a drepturilor ab antiguo de posesiune
ce ai clăcaşii asupra locurilor supuse clăcii; ea mergeă şi mai
departe:
cereă 0 garanţie în faţa amenințărilor Regulamentului
organic

în ceea

ce privesce

în viitor

acâstă

sfârşit revolu-

țiunea puse cestiunea clăcaşilor, nu întrun mod confus
Şi viclân,
ci franc, positiv și lămurit, precum se pusese şi se deslegase
într”o

parte
cereă

a Germaniei, în Ungaria şi în Polonia austriacă. Revolu
ţiunea
să se desfacă proprietatea din scutecile că feudale şi să
se

scuture de jugul ei mahometan, ce-l impusese administraţiunea Fa-

narioţilor şi pe care Regulamentul îl sistematisase,
adecă,
rința Guvernului în exerciţiul dreptului propri
etarilor.

inge-

Revoluţiunea căqi sub loviturile inimicilor ei din întru şi din

afară şi suveranitatea smulsă din mânile naţiunii fu încred
inţată
de baionetele străine adversarilor revoluţiunii. Regulamentul or-

ganic, care fusese anatematisat de Capul Bisericii şi ars de popor
ca eretic, fu înlăturat și de nouii Suverani, însă numai în parte
a
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ce priviă proprietatea.
autonomie
în ura lor

Aşă dar Suveranii, în puterea dreptului de

şi Suveranii, în puterea, baionetelor străine,
eraii uniţi
contra Regulamentului, cu deosebire
numai că unii îl

uraii fiind-că amenință drepturile clăcaşilor,
pe când cel-lalţi îl uraii

fiind-că compromisese dreptul absolut
de stăpînire, ce diceaii că proprietarii au asupra locurilor clăcășesci.
Proprietatea dar desbrăcată de tâte sdrenţele ei cele vechi,
comitetul, instituit de Con-

venţiunea

de la Balta-Liman

şi al căruia suflet și inimă eră d-]
Arsaki, fu chemat să-i croiască
vestminte nouă. Câtă bătaie de
inimă avurăm în intervalul acelei
lucrări, noi cari credeam că
ori-ce
nedreptate s'ar face clăcașilor ar pune
în pericol naţiona.română! Dar, mărturisesc că, grija
n6stră eră mare în
ceea-ce privesce pe ţăran, căci cine ar
fi putut

litatea

gândi că ar fi trebuit
să ne îngrijim mai mult de sorta
proprietarilor decât de a clăcaşilor, când toţi cunosceaii cât sunt
de absolute opiniunile d-lui
Arsaki în privinţa dreptului absolut
al proprietarilor asupra pă-

mînturilor clăcăşesci?
Noi am credut că întrun
care

ne-a pus

Convenţiunea

fi trebuit să ne pripim

timp normal

de la Paris,

cu soluţiunea

regulat,

iar nu

ca acela

în

revoluţiunea, n'ar

cestiunii clăcaşilor,

pentru

că aveam în vedere că nici clăcaşii
nu sunt luminaţi asupra cestiunii şi a intereselor lor şi nici chiar
proprietarii. Am dis nici
proprietarii, căci într'alţ fel, cum întrun
timp de 13 ani n'aii putut d-lor judecă Și da drâpta sa valâre
legii de la 52 şi cum aii

putut încredinţă din noi
larea

intereselor

decât

creatorului acelei legi apărarea şi regu-

lor ca proprietari ?

Intr'adevăr, ce face d-l Arsaki, în legiuirea de la
52? Nimie alt
o paschinadă

a Regulamentului ; nu

croesce,

ci cârpesce, şi

cârpesce ca cel mai nedibaciă cârpaciii și ast-fel
biata haină în
loc să fie mai largă, mai comodă, mai asigurătâre
contra crivăţu-

lui, devine mai strîmtă, mai schimonosită,
mai pericul6să pentru siguranţa, proprietarului şi chiar
a tării, căci la cea d'intâiti
mişcare are să crape şi crivețul are
să îngheţe mădularele,— şi
vorbesc numai din puntul de vedere
al proprietarilor, căci clă-

cașul n'aveă nimic să aștepte de la
d-l Arsaki.
Principiul

acestei legi este

tot acela al Regulamentului, adecă

0 ameninţare în viitor a dreptului clăcaşilor.
Scim bine că d-lui a,
schimbat numele de clăcaş în chiriaş şi a credut
că, prin acea
schimbare, a asigurat ameninţarea ce eră în lege; dar când,
Dum-
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nule

Arsaki,

eticheta

a putut;

Apr. 11—8. 0 lege n'are misiunea

schimbă

natura

lucrului etichetat ?

de a face declarări de principii,

ca 0 pro-

gramă, ci de a aplică un principii prin disposiţiuni legiuitâre, impunătâre ; apoi tâte disposiţiunile legii de aci de la 52, precum
şi a celei din Moldova, tac proprietatea în România condiţională
iar nu absolută, căci acolo unde în faţa proprietăţii se află două
persone cu drepturi și îndatoriri reciproce impuse de lege, propri:
etatea nu este absolută; şi asemenea acolo unde Guvernul saii chiar
Statul are dreptul de a se ingeră în atribuţiunile exerciţiului dreptului
proprietarului, nu este proprietate occidentală, ci mahometană.

Totă modificarea ce a făcut d-l Arsaki, copiând Regulamentul
în legiuirea de la 52, este că angaj6ză, supune clăcii mai mult
pămînt de cât Regulamentul, şi al doilea că Regulamentul da drept

clăcașilor să iea lemne
semnă

de foc din partea

de pădure

ce le va în-

proprietarul, pe când d-l Arsaki le dă dreptul să iea din tâtă

pădurea, și le dă drept chiar să-şi taie din crânguri.
Numai

contrarii

o scusă

are

d-l Arsaki

cala

52

să legiuiască

cu totul

opiniunilor susținute până aci, şi care este, că omul, când

este în oposiţiune, n'are răspunderea aceea ce o are când este majoritatate saii Guvern, şi este chemat să aplice principiile ce a
profesat ; în casul acesta omul devine prudent şi conservator, şi

prin urmare eră

prudent

şi eră act de

conservator

să conserve

dreptul clăcaşilor. O mică observaţiune numai să ne permită d-l
Arsaki. Dacă a făcut pe generosul cu pămîntul proprietarilor români, nu este misiunea mea aci de a-i cere socotâlă, căci pre:
supun că negreşit a avut mandat de la majoritatea proprietarilor;
ceea-ce voesc numai să-i observ, este că de ce wa deschis ochii
proprietarilor ca să înțel6gă că un adaos de pămînt clăcaşului, în
timpul ocupaţiunii muscălesci, are să lase în spiritul ţăranilor a-

mintiri ce pot av6 triste consecinţe
demnat

şi de ce

prin urmare

n'a în-

pe

proprietari să amâne împlinirea acelei generosităţi,
spre a o face după încetarea ocupaţiunii muscălesci ?

Epoca

Convenţiunii.

După un şir îndelungat de secoli de calamităţi. după atâtea
eclipse şi furtuni, sorele României, s6rele ce-şi resfrîngeă odată
radele cu atâta plăcere în armele oștenilor lui Mihaii, pare că
iar apare pe orizontul nostru politic. Tratatele lui Mircea şi lui

33%

Ştefan se scuturară de vechia lor pulbere şi reluară locul în cartea
cea mare a drepturilor ginţilor. România de dincâce de Carpaţi
este în sfârşit recunoscută de autonomă, de sine-şi stătătore, ca
în timpii cei buni, ca în timpii străbuni. La muncă dar, iubiţi Ro-

mâni;

de la bărbăţia vâstră atîrnă

triei nostre;

viitorul

mamei

de la voi atîrnă să ft bine-cuvîntaţi
sal oc

piilor noştri,

nâstre, a pade

copiii co-

,
.
a.
a.
(0)
căci voi aveţi: să fundaţi Statul român. Şi care este basa unui Stat
de nu

unde

proprietatea?
mulţime,

pentru

tatea

Şi ce pâte asigură proprietatea
pentru popor, pentru ţărani?

de nu

drep-

Misiunea d-vâstră dar, d-le Arsaki, în Comisiunea Centrală.
aveai majoritatea, misiunea d-vâstre în Camera junei Ro-

mânii,

unde

iar aveai

majoritatea,

ba şi Guvernul,

eră să daţi o

soluţiune română cestiunii proprietăţii (2).
Să vedem acum până unde vaţi împlinit înalta, şi nobila sarcină

ce aveaţi

din

care vă impuneă

partea

ţării

legale

şi chiar

datoria de a îmbunătăţi

din partea

Europei.

starea ţăranilor? Ori-ce

reformă trebue să-şi aibă rădăcina în trecut, să garanteze presentul
şi să deschidă, un viitor superior presentului. Implinesce re aceste

condițiuni proiectul de lege ce l-aţi elaborat în Comisiunea Centrală şi l-aţi votat în Camera României şi pe care l-aţi numit
rural? Mare

importanţă

se vede

că daii unii

6meni titlurilor,

eti-

chetelor; eră numiră pe clăcași, chiriaşi; astădi numesc oborîrea
clăcei, lege rurală, ca şi cum ar fi vorba de pândari, de ispaşe, de
timpul semă&năturilor şi altele. Aș înţelege să numiţi legile existente
şi trecute legi rurale, căci ar fi într'alte cuvinte să faceţi pe Europa
să crâdă că aceste legi n'aii nică un amestec cu proprietatea, că

ele nu o condiţionâză cât de puţin, că ea este allodială, şi n'aş av6
nimic de dis, căci aţifi consecință cu opiniunea ce susțineţă; dar să
numiți legea d-vâstră rurală, este să credeţi că lumea s'a tîmpit şi
o să vă crâdă pe cuvînt, fără să mai caute ce este în acea lege,

fără

să vadă că legiuiţi proprietatea chiar, şi nimic mai puţin.
Am dis că o lege nouă, o reformă, trebue să-şi aibă rădăcina

(i) Rîndurile acestea, ai fost suprimate. (Nota edit.)
(2) Comisiunea Centrală din Focşani, compusă în majoritate din conservatori, declară, prin proiectul săi, pe țărani de chiriaşi ai pămîntului, liberându-le
însă braţele. Minoritatea liberală din Comisiune se mărgini în combaterea conservatorilor, fără a-și formulă ideile sale într'un proiect. (Nota edit.)
Brătianu,
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în trecut;

legea d-vostre n6gă trecutul, tăgăduind clăcaşului ori-ce

drept asupra ocânilor lui. Am dis că a doua condiţiune a legii este de
a nu

lovi

interesele

țăranilor pămîntul
altă parte,

răpiți

presente;

legea

d-vâstră

smulge

din

mânile

ce posedaii după un drept ab antiquo şi, pe de
de la proprietari

o bucată

de pămînt

şi o daţi

țăranilor cu un preţ arbitrariii. Dar dacă sunt proprietar absolut,
dacă proprietatea mea este allodială, cine va dat dreptul să dispuneţi

de

dinsa

după

placul

și

ideile

d-vâstră?

Aduceţi-mi

un

exemplu tras din Istoria popbrelor, că, acolo unde a fost proprietate allodială, s'a făcut ceea-ce voiţi să faceţi d-vostră astădi,
şi atunci, dar numai atunci, îmi voiii plecă capul fără diseuţiune.
Merg și mai departe și afirm că din tote teoriile socialiste,
ba și comuniste, care şi-aii dat deplină carieră la 48 în Franţa,
nici una

nu admite principiul de a luă întrun mod arbitrariii

unii şi a da celor-lalţi.

Trebue

să ne

înt6rcem

de

la

în trecut, într'un

trecut, tare departe de noi, ca să găsim asemenea legiuiri; trebue
să mergem la dreptul barbar ce-l exercitai Romanii asupra țărilor
ce cuceriaii, luând în total sai o parte din proprietăţile locuito-

rilor biruiţi ca să le deă oștenilor cari biruiaii. Ei bine, ast-fel se
cuvine să trataţă și d-vostră pe proprietarii allodiali, cum îi numiţi
pe cei din România? Acestea sunt principiile de ordine, acestea.
sunt simţimintele de respectul proprietăţii cu cari îmbuibați poporul român ? Dacă pămîntul posedat de clăcaşi este proprietate
absolută, allodială a stăpânului moşiei şi numai pentru o rațiune

de Stat, pentru siguranța publică, pentru un bine național, îl luaţi
astădi de la proprietar şi-l daţi ţăranilor, nu vedeţi ce antecedente
lăsaţi viitorului, nu vedeţi că, deschideţi porţile tuturor spoliaţiunilor şi tutulor răsbâielor sociale? Cum, d-vâstră cari pretindeţi
că aveţi monopolul prudenţei, al bunului simţ, al inteligenţei omului de Stat, al simţimâîntului conservator, cum nu aţi înţeles,
cum
nu v'aţă priceput că şi chiar dacă dreptul clăcaşului asupra
pămâîntului ar fi putut fi tăgăduit, — şi merg până a dice că chiar
dacă
acest drept n'ar fi existat —şi că cedarea către ţăran
al aceiui pămînt a devenit o nevoe politică, şi socială, cum maţi
vădut, dic,
că în lipsă de drept trebuiă să născociţi unul, să scuturaţă
praful

de pe t6te documentele

Istoriei n6stre şi, acolo unde veţi găsi o

umbră numai de drept, să vă agățaţi de dînsul, să-l afirmaţi
în
modul cel: mai absolut şi punându-l ast-fel în fruntea
legii vâstre,
să-i daţi consacrarea ce trebue să aibă op legiuire, adecă
să dove-

diți că legiuiţi un drept, aplicaţi un principii, conciliator cu
drep-
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turile proprietăţii Ast-fel fac, domnilor Arsaki şi Brăiloiu, acei cari No. 2.
ne spuneţi că vă servesc de model, adecă Englezii, iar nu ca, d-vâstră, Ap dia,
cari puneţi piciorul pe Istoria României şi, sfărămând tote tradițiunile şi t6te drepturile, legiuiţi, sub cuvînt de rațiune de Siat, de

salut public, vîndarea silnică a proprietăţilor allodiale.
Dar să admitem că visa politică din România n'a fost o şcâlă
prea

favorabilă,

ca să formeze

6meni

de Stat, cari să se gândâscă

mult și să chibzuiască bine şi că d-l Arsaki şi colegii d-lui aii
putut face greşâla acâsta. Chiar aşă însă, ceea ce nu înţeleg, ceea
ce nu pricep, deși îmi bat capul de atâta timp, este, de ce d-l Arsaki şi unii din amicii săi politici, cari deşi manifestaii opiniunea
d-lor asupra condiţiunilor proprietăţii din România, încă de la 48,

nu numai că nu le-aii aplicat în legea de la 1852, adecă n'aii deposedat

pe ţărani

din ceea

ce aveai, dar încă

aii mai adaos la pă-

mîntul ce aveaii, şi de ce n'aii îndrăsnit; a, face, sub ocrotirea baionetelor muscălescă, ceea ce voesce s'o facă astădi şi fără să se
gândâscă măcar la reflexiunile ce ar put face ţăranii apropiind
aceste fapte şi apropiindu-le cu datele lor? Pentru numele lui Dum-

nedei, aduceţi-vă aminte că sunteţi Români şi că copiii d-vâstră
o să fie şi mai Români, şi pâte că o să vie un timp când, năbușiţi sub genuchele străinului, o să-şi întârcă ochii chiar de la cer,
neputând

blestemă

pe cei cari ai fost prima causă

a sclaviei lor!

V.

Proiectul Guvernului (1).
„Păzesce-mă& Dâmne de amicii mei, căci de inimici mă păzesc
eii“, — diceă într'o di d-l Kogălniceanu d-lui Costaforu, repeţind
ast-fel

cuvintele

poetului

astădi nu numai în

gura

trădat.

Aceste

cuvinte

ar

elăcaşului, dar a tuturor

fi

nimerite

acelora a că-

rora, inimă este tare îngrijată de sorta României, mie unuia, ele
îmi vin pe buze de câte ori mă gândesc la purtarea Guvernului
(1) Comitetul delegaților, însărcinat cu cerceiarea proiectului „de lege rurală“
presintat de Kogălniceanu („Românul“ din 18 Martie 1864), eră compus din
B. Boerescu, Lascar Catargiu, I. Brătianu, D. Cornea şi I. Ghica. Majoritatea, comitetului presintă un „Amendament la proiectul Guvernului“ (Supl. „Românul“
din

11 Aprilie,

1864),

care, în principiile esenţiale, se deosebeă

de acest proiect. Ion

Brătianu presintă, la rându-i, un „Proiect de lege pentru emanciparea pâminturilor posedate de clăcași în virtutea legilor în fiinţă“ („Românul“ din 14 Aprilie, 1861). Nota edit.
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Apr. 11—18 a botezat

citese

proectul săii rural,

şi d-l Kogălniceanu oborîrea

căci tot cu acest nume

clăcei, negreşit în speranţa

ce a avut că onorabila Drâptă, aducându-și aminte de răposatul
său copil de acum doui ani, o să prindă milă de noul născut al
d-lui Kogălniceanu.
Până a nu merge însă mai departe cu examinarea acestui
proiect, ne credem datori să constatăm — şi o facem cu plăcere—
că principiul de drept, ce servesce de basă proiectului d-lui Kogălniceanu, nu este luat de aiurea ci chiar din dreptul clăca-

şului.

Intwacâsta

sentantul

dar, d-l

partidului

Kogălniceanu

liberal.

Aci însă

a fost în Guvern

se opresce

repre-

solidaritatea

în-

tre noi şi d-l Kogălniceanu. Tot restul proiectului, precum și
purtarea Guvernului înainte de a-l înfăţişă în Cameră şi în urmă,
nu sunt de natură de-a ne asigură asupra, intenţiunilor puterii executive. Nu putem în adevăr să ne explicăm cum sa putut ca
întrun proiect, pe care d-l Prim-Ministru îl studiază de la 1833,
cum a spus însuși în Adunare, să se pâtă ved6, mai în tâte disposiţiunile generale, cât şi în cele particulrre, olipsă atât de mare
de ori-ce noţiune de dreptate şi echitate, de ori-ce noţiuni de economie politică, de ori-ce cunoscinţă de principiile pe cari este aşezată proprietatea în Occident. Scim că d-l Kogălniceanu consideră

sciinţa economiei politice

ca un act; de credinţă, de inspiraţiune,

cum ne-a declarat-o odată în Cameră; cu tote acestea tot nu înțelegem ca într'o asemenea cestiune să se fi încredinţat numai
inspiraţiunilor sale, oră-cât de sublime le-ar crede. Asemenea. în

ceea-ce privesce

dreptatea şi moralitatea,

nu credem

că

d-l Ko-

gălniceanu, care n'a apucat, tocmai regimul fanariot, să fi contractat
obiceiul ce aii Paşii turcesci, adecă de-a luă şi a da, păsându-le
forte puţin de unde ieai și cu ce drept, cui daii și ce datorie
achită
când daii, şi nepreocupându-se, în asemenea daraveri, decât
de
a-și face mai mulţi partisani decât inimici. Dar chiar aşă
să fie,
cu tâte că ne place a credecă nu este, nu puteă d-l Kogălniceanu

să rămâie,

cel puţin în curagii, mai îndărăt decât un Paşă ture,

care nu promite ceea-ce nu are încă; întracest cas trebuiă
să
iea şi să deă, și atunci avea încă meritul curagiului. Căci
așă este
Românul: el disprețuesce pe borfaşi, pe amăgitori, pe
şireţi, pe
când pe hoţul din codrul verde îl cântă.

Întradevăr,

dacă Guvernului îi sta pe inimă sorta dependentă

a clăcașului şi doriă din suflet să-l emancipeze cu o oră mai
înainte
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şi pe

el şi pămîntul

ce posedă,

nu

erai

decât două mijl6ce. Unul,

No. 2,

să se fi proclamat stăpân absolut al României şi să fi tăiat; din viă, Apr aaa.

cum i-ar fi plăcut, aşă precum face Împăratul Rusiei în nenorocita,
Polonie ; cel de-al doilea mijloc eră ca prin fapte,— căci misiunea
Guvernului nu este atât; de-a vorbi, cât de-a face — prin fapte, dic, şi
fapte puternice, să inspire încrederea într'însul tuturor aspiraţiunilor
legitime, tuturor intereselor, tuturor claselor, tuturor Românilor;
trebuiă asemenea să dovedâscă prin acţiunea diplomaţiei sale, că

în afară lucrâză cu bărbăţie şi iscusinţă, şi că este în stare să risipescă din vreme norii ce s'ar rădică pe orizontul nostru politic,
iar în năuntru să se pună în posiţiune de a putâ să dispute cel puțin, de nu să apere, neutralitatea teritoriului român. Numai întia-

ceste condițiuni, Guvernul puteă să aibă credinţa că o cestiune atât de

mare, atât de ardătâre, ca cestiunea, clăcaşilor, o să potă luă o soluțiune drâptă şi roditore, o soluţiune care să asigure contra ori-cărui
pericol naţionaliţatea română, căci numai întraceste condițiuni
Guvernul puteă să ieă mâna unora Și să o pună în mâna celor-lalță,
şi ca un pontif, să binecuvinteze şi să garanteze nedeslipita ali-

anţă, măritișul

etern al tuturor

intereselor şi al tuturor inimilor

din România! Acesta nu este mijlocul tiranilor saă al mişeilor,
ci al acelora cari privesc puterea ca un deposit sacru ce-l ţin
de la naţiune şi pentru care sunt răspundători înaintea 6menilor

şi al lui Dumnedei.
Făcut-a Guvernul acâsta, împlinitu-şi-a înalta sa misiune ?
Afirmăm că nu. Să dăm însă, ca tot-deauna, să dăm Cesarului ce
este al Cesarului şi să mărturisim că răul îşi are începutul mai
departe decât administraţiunea, d-lui Kogălniceanu. Ar trebui încă
să ne suim mai sus decât Ministerul d-lui Creţulescu, dar ne oprim
aci, căci de la dînsul răul a luat caracterul
este cel care a dat avînt administraţiunii

ce-l păstreză astădi; el
ca să iea în faţa ţării

o atitudine care n'a fost de natură

de a

toli

și partidele și dea

pasiunile,

- teresele, cum
nu

eră

ridicat

de a împăcă

clasele

linişti spiritele, de a poasigură in-

ar fi trebuit să facă administraţiunea unui om care
la putere

de

urile,

de

patimele

şi

de

interesele

unei clase saii ale unui partid. Tâte faptele însă ale administraţiunii
de atunci și până astădi, t6te misterele ei ai fost echivoce, prefăcute,

înșelătâre, în cât ele aii deșteptat

în inimile unora speranţe

amăgitore şi exagerate şi în inima altora grijă şi temă, ast-fel în cât
patimele şi urile s'aii deşteptat, sai ațiţat, S'aii înverşunat mult
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mai

tare

decât ori-când. In afară ori ce pas a făcut Guvernul, în loc

de a înlătură
ocasiune

greutăţile le-a mărit,

străinilor să găsâscă

le-a înmulţit şi a dat

pretexte de

ast-tel

a se amestecă în trebile

n6stre, ba încă de a ne şi ameninţă, încât, oră încotro şi-o întârce

astădi Românul
posomoriţi

ochii, nu vede pe orizontul României decât nori

grămădindu-se

unii peste

alţii, cu

o iuţâlă înspăimîn-

tătore şi gata de a isbucni în furtună şi a înnecă iar acâstă biată ţ6ră.
Cel puţin în asemenea condițiuni anormale, nenorocite, puţin
proprii să înlesn6scă soluţiunea unei cestiuni atât de grele ca aceea

a clăcaşilor, venit-a Guvernul cu sinceritatea, cu francheţa lealităţii, a bunei credinţe, să pună, de la înălţimea puterii executive,
subt ochii naţiunii şi ai mandatarilor ej, situaţiunea ţării, greutăţile
ce se înfăţiş6ză, pericolele ce o ameninţă şi să convingă ast-fel
pe tot Românul,

că soluţiunea

acestei cestiuni a devenit nu numai

o necesitate economică, o necesitate socială, dar că de la dînsa
atârnă independenţa şi chiar existenţa n6stră naţională? Făcut-a,
prin

purtarea

sa, să se încredinţeze lumea că Guvernul

voesce

în-

tiadevăr să dea o soluţiune acestei cestiunişi că voesce ca
luţiunea, să fie ast-fel în cât națiunea să se găsâscă în urmă-i
înfrățită, mai ridicată pe scara progresului, cu libertăţile ei
asigurate şi prin urmare mai tare în faţa străinului? Ca să

somai
mai
răs-

pundem

la tote

aceste

întrebări,

nu

avem

decât

să

amintim

că

Guvernul, și cum ca în tot-deauna, s'a înfăşurat într'o muţelă absolută în ceea-ce privesce situaţiunea n6stră de afară: într'adevăr,
nu numai că n'a consultat pe nimeni în acâstă cestiune, dar ni-

meni n'a putut pătrunde intenţiunile puterii executive până în minutul când proiectul fu aruncat ca o rachetă în mijlocul ţării şi
în modul cel mai neusitat, adecă dat de odată cu înfăţişarea lui
în tâte comunele. D-l Kogălniceanu a răspuns în Cameră majorităţii, care îi impută acest act, că a voit să consulte jsra întrâgă

şi nimic mai mult.

Dacă d- Kogălniceanu ar îi fost republican, l-aş fi aplaudat,
din tâte puterile mele. că a avut curagiul opiniunilor sale republicane până a pune în risic chiar cestiunea clăcaşilor. Dar d-l
Kogălniceanu s'a, jurat acum ş6se ani, în faţa mea, că nu este re-

publican

şi

eii cred în jurămîntul

d-lui.

Dacă

dl

Kogălniceanu

eră democrat, ultra-radical, socialist şi prin urmare partisan al
Guvernului direct a] poporului, pe care adecă să-l consulte despre

tote legile și căruia să-i câră chiar confirmarea

legilor făcute de
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i

gălniceanu, în două rînduri, adecă la 1858 şi la 1862, a insistat pe
lângă

noi

ca să ne retragem

de pe tărâmul

politic,

căci cu ideile

n6stre cele înaintate, diceă d-lui, compromitem afacerile ţării. Şi
apoi să nu se uite că opiniunile ce am susținut noi în ţsră sunt
departe nu numai de socialism, ci chiar de republicanismul pur; prin

urmare

d-lui nu este

nici

chiar simplu

democrat,

căci vom

res-

piuge ideia că d-l Kogălniceanu ar fi întrebuințat acele argumente
către noi numai ca nisce manopere, ca să se scape la timp de
controlul nostru.

Dar ce este şi mai mult, d-lui Kogălniceanu — căci nu voesce să
aduce aci

|

alt nume

gl6telor în
Bucurescă,
este că n'a
Lumea
minte

decât al d-sale
— îi eră grâză,

nu

de amestecul

guvernămînt, dar chiar de adunările cetăţenilor din
chiar de simple manifestări ; şi dovadă încă de acâsta,
declarat întrunirile libere.
dar, care cunosceă şi care vedeă şi vede aceste simţi-

ale puterii

executive,

nu

eră

dre în drept

să

bănuiască

şi

să se îngrijâscă tare de intenţiunile Guvernului, când îl vădu că recurge la mijloce şi la elemente pentru cari avea până aci repulsiune ?
Intmaceste condițiuni, întrebăm

la rîndul nostru pe Guvern dacă nu

sciă, dacă nu vedeă el că soluţiunea cestiunii clăcaşilor devine mai
grea

şi că el compromite

nu

numai

acâstă

cestiune,

ci

chiar

si-

tuaţiunea ţării, şi că le compromite mai mult decât le-aii compromis
Drâpta

din

Cameră?

lacă dar de ce am dis încă de la început: „Păzeşte-mă Dâmne
de amicii mei, căci de inimici ne păzim noi înşi ne.“
VI.

|

|

x 2

mijlocul Europei, în care domnesc astă-qi regimurile cele mai de- ap, ui—as;
părtate de acela al Republicei democratice şi sociale; dar d-l Ko-

Am arătat în articolul precedent cum ar fi trebuit puterea executivă să pregătâscă un tărâm favorabil resolvării cestiunii clăcaşilor ;

am arătat asemenea că Guvernul în loc să- ŞI împlinâscă misiunea,
el a făcut tot ce i-a stat prin putinţă ca să facă situaţiunea mai
grea,

mai

pericul6să.

Dar

să admitem

pentru un minut că n'atîrnă

de la voinţa fie-cărui om ca să creeze o situaţiune şi nică chiar sto
modifice, căcă fie-cine n'are, nu geniul, dar nici capacitatea superidră a unui Cavour spre exemplu. Să admitem de asemenea că situa-
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țiunea de astădi este consecinţa fatală a unui şir de greşeli, făcute
de mai mulți 6meni ce s'aii succedat la putere până astăqi; să
mai admitem că ea a fost îngreunată, înr&utăţită de luptele par-

tidelor, de

îndărătnicia

Gmenilor

vechi,

cari nu pot

uită

nimic

din trecut şi cărora le vine greii să mârgă cu hotărtre şi cu sinceritate pe calea progresului ; să le admitem, dic, tote acestea şi
să dicem că situaţiunea eră făcută, că eră a tot-putinte, că acţi-

unea Guvernului nu mai puteă să facă nimic şi că ast-fel eră ne-

voit s'o primâscă. Credem că nu ni se va mai dice că nu făcurăim
Guvernului tte concesiunile.
prin putinţă, că nu-i făcurăm partea

cea mai largă. Acum dar, tote acestea admise în favârea Guvernului, să vedem dacă el şi-a împlinit misiunea, sa în cercul putinţei,

adecă

dacă

racheta

ce a fost nevoit,—şi

iată

că dicem nevoit,—a.

aruncă, a fost de natură să deştepte şi să lumineze, saii că a fost o
bombă ale căreia plesnituri fac pe 6meni să fugă pentru ca să nu
se rănâscă. Intr'alte cuvinte, să vedem dacă proiectul de lege ce

Guvernul

a elaborat în timp de şese luni, Și al căruia material d.

Kogălniceanu îl studiază de 27 de ani, nu viol&ză nici un principiă,
dacă este de natură să asigure interesele existente, sai cel puţin
să nu le prea lovâscă, şi dacă în viitor reforma, ce are să inaugu-

reze, este menită a da un sbor mai mare

prosperității țării (1).

Ca principiă, proiectul o scrîntesce de la început. Intr'adevăr,
nu mai departe de cât art. 2 se sfîrşesce cu aceste cuvinte: „ce
posedă sai se cuvine a posedă în puterea legilor astădi în fiinţă.“

Cuvîntul

piului,

„saă se cuvine a posedă“

în puterea

căruia

proiectul

este o scrîntâlă a prinei-

de lege

declară

prietărire a ţăranilor.

deplina împro-

Intradevăr, acel drept decurge din acela că clăcaşul, care a
fost aservit pămîntului, a aservit și el la rîndul săi pămîntul ; dar
care este acel pămînt? Tote legile vechi, cari recunosc
acest drept

al

clăcașului

spun

lămurit : al

ocinilor

lui,—casă, grădină,

vie,

pometul, livada, curăţitura, adecă locul de arătură, într'alte
cuvinte
acel pămînt pe care el l-a posedat pentru hrana lui
şi a vitelor
luă. În timpii bătrîni, pe când comerțul în genere
eră forte slab

şi acel al cerealelor nul, ţăranul nu eră stimulat; să muneâscă
mai

mult pămînt decât ce-i trebuiă pentru hrana familiei
sale şi putem
adăogă că pe acei timpi țăranul fiind aservit cu totul,
nici nu-i
(1) V. Raportul

lui B. Boerescu.

Supl.

203, Mon.

Of.

1864 (Nota edit.).
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lui întreţinere ; când însă comerţul se deschise şi munca

se mărgini

la o sumă

stricta
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de qile hotărite, atunci elăcaşul, putând şi

voind să muncâscă mai mult pămînt decât în trecut, se simţi nevoia de-a pune o margine peste care n'ar put să se întindă ocinile
clăcaşului, adecă posesiunea. Acest maximum, până la care se putea
urcă posesiunea clăcaşului după Regulamentul organic, eră 9 pog6ne şi, după legea d-lui Arsaki, 11 pogâne.

Aşă

dar, art. 2 din proiectul Guvernului, care dice că „rămân

clăcaşii deplin proprietari pe pămînturile ce posedă sai se cuvine
a posedă după legiuirile astădi în fiinţă“, împroprietăresce pe toţi
clăcaşii cari vor voi, pe 1l pog6ne în Muntenia şi 144, în Mol-

dova.

Am

dis într'adins

„împroprietăresce“, căci este o adevărată

împroprietărire dacă se dă clăcaşului mai mult decât ce posedă,
dacă i se dă în puterea altui drept decât, acela al posesiunii, prin
care a robit pămîntul. ME aştept ca d-l Kogălniceanu să-mi spune că
d-lui nu înţelege ast-fel art. 2, precum a mai făcut şi cu articolul
atingător de ipotecă ; dar de când, d-le Kogălnicene, legile se fac pe
„se înțelege“, iar nu pe termeni lămuriţi și bine hotărîţi? Cum d-ta,

care studiezi acâstă cestiune a clăcaşilor de 27 de ani, şi asupra
căreia

de

16 ani faci şi prefaci

eşti chemat
o greşslă

s'o

atât

la

proiecte

de

legi,

acum,

când

legiferezi şi chiar să aplică ceea-ce legiferezi, facă
de mare

chiar

în articolul

de

căpetenie?

Să

pri-

mim însă şi aci singura scusă ce poţi av6, că, adecă, legile, la noi
se făceaii ast-fel că lăsaii la discreţiunea acelor ce erai chemaţi
să le aplice,

să pună

ca olarul mănușa

fiind, să nu mai discutăm

unde le va plăcâ; şi ast-fel

asupra înţelesului art. 2, să-l înțelegem

şi noi, nu cum este scris, ci cum îl explică d-l Kogălniceanu, anume
că se va împroprietări fie-care clăcaş pe pogânele ce însemnâză,

legiuirile existente fie-cărei categorii
tore

la despăgubire

Am

lasă

de clăcași;

loc la o asemenea

dis să nu mai discutăm

asupra

articolele privi-

interpretare.

cantităţii

pămîntului ce

voesce d-l Kogălniceanu să se dee clăcaşului peste aceea ce posedă astădi ; căci când este cestiune de principii, aceea de cantitate devine secundară. Ei bine, aci principiul fundamental al legii

este isbit prin cuvîntul „sa

se cuvine a posedă“. Intr'adevăr, care

este principiul, pe care s'aii rezemat legiuitorii, ori unde aserviţii
pămîntului aii devenit proprietară liberi, decât acela că pămîntul
posedat eră aservit la rîndul săi clăcaşului, aservitul, ceea-ce se
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se agaţă de un drept de eventualitate, saii mai bine de un drept
virtual.

Dacă dar d-l Kogălniceanu
aiurea,

de dreptul

de fapt,

n'a voit

de dreptul

să se ţie, .cum

sa făcut

ce isvorasce din servitudine

şi susține că clăcaşul are drept nu la ce posedă, ci la ceea-ce legea însâmnă că ar put posedă, atunci consecința acestui principii este că nu numai să se dea clăcașului 11 pogâne, dar să
se lase ca proprietate comunală două din trei părți a fie-cărei
moșii, căci acesta este dreptul virtual de posesiune ce-l dă legiui-

rile clăcaşilor.
Inţeles-ai

acum,

d-le Kogălnicene,

că o singură

greşâlă,

care

este mică în aparenţă, dar mare în consecinţe, pote aduce după
dînsa chiar calamităţi? Inţeles-ai cât un om de Stat trebue să fie
nu numai ager, dar mai cu osebire cumpănitor, chibzuitor şi preVădător ? Și vedi că nici n'am amintit greutăţile aplicării cuvintului: „sai se cuvine a posedă“; nu le-am amintit aceste greutăți căci este învederat că nu ai put dice că şi ele ţi-ai scăpat
din vedere, d-tale, d-le Kogălnicene, care eşti vechii în administrațiune; şi încă îți spun că lumea, care te crede om mare, nu
voesce a admite că te-ai putut înşelă până la un grad atât de
mare și de aceea ea bănuesce sinceritatea faptului.
Dar

să mergem

mai

la vale

și să ne

oprim

în treacăt

la art.

5, unde legiuitorul zice „că proprietarii de moşii păstreză în a,
lor deplină stăpînire zidirile de hanuri şi cârciume şi alte asemenea construcţiuni făcute cu cheltuiala lor, cari star află în cuprinsul

vetrelor

satelor Şi al pământurilor

tăranilor.“
Ce amestecătură,

ce confusiune

devenite

proprietate

de principii. ce noţiuni

de răscumpărarea clăcei ! Şi ca să nu amintim decât una, d-l

a

slabe
Kogăl-

niceanu gice că lasă în deplină stăpânire proprietarilor de Moşii,
câreiumile şi alte zidiră, cară s'ar află pe pămînturile devenite proprietate a ţăranului. Apoi, cum a putut deveni proprietate a
ranului pămîntul pe care eră han şi altele, ca în urmă să-l

țăiea

d-l Kogălniceanu și să-l dea proprietarului de moşie ! Înţelegă cine
va put, căcă eii nu mai înţeleg nimic Dar d-l Kogălniceanu este

generos

şi mai

dă încă

ce vă proprietarilor: le dă voe să facă spe-

cule în cârciumile şi hanurile lor. Recunoscinţă

de

har!

dar

ne
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aii pe proprietăţile lor, tăcere care o să îngrijscă mult pe bieţii apr. sas.
proprietari acum că aii vădut că de astădi înainte nu pot a-şi

exercită drepturile lor
Kogălniceanu.
Trec peste

articolul

decât

cu

autorisarea

6, căci dacă

m'aș

micului

Sultan,

d-l

opri la fie-care contra-

dicţiune, la fie-care dovadă de lipsă de principii, ar trebui să
scriii un volum, iar nu numai vre-o câte-vă articole de diar. Cu tâte
acestea, sunt nevoit să mă opresc la articolul 8, căci aci găsesc
un

principii

noii,

elăcii. Întradevăr

contrarii

principiului

legii,

adecă

al

oboririi

art. 8 dice: „câţă din locuitori prin sate supuse

clăcii nu sunt clăcaşă şi prin urmare nu aii pămînturi de hrană,
mărginiţă fiind numai în locul caselor şi al îngrăditurilor lor, a:

ceştia devin proprietari numai

pe acest loc“. Aci Sultanul se dă pe

faţă ; ne

de

mai

putându-se

iataganul în numele

servi

Profetului

pretextul

oborîrii

clăcii,

scote

și tae fie-cărui locuitor câte o bu-

căţică de pămînt. Proudhon a propus la 1848 răscumpărarea încăperilor apartamentelor ce fie-care chiriaş ocupă şi plata să se
facă prin anuităţi. D-l Kogălniceanu, care nu voesce să fie tratat

de socialist, ca reacţionar, cum a fost Proudhon, merge şi mai
departe de cât dinsul și le dă chiriaşilor şi îngrăditurile şi cu un
preţ ce-l hotărăsce d-lui. Cine ar fi bănuit una ca acâsta? Cine
ar fi credut că şi noi avem un om ca burghesul de la Gand? Un
socialist, un ultra socialist, care aci sub epoletele de Polcovnic, aci sub mantia de curtesan, aci sub masca de bioer, lucră
la realisarea credinţei sale socialiste? Ondre dar omenirii care,
deşi are impostori, şarlatani, trădători, dar are şi apostoli, saii
mai bine martiri, ca d-l Cogălniceanu. (1)

30.—EPISTOLE

ECONOMICE.

(Publicate în „Românul“, No. din 12 (24) şi 13 (25) Maiă 1864).
],

Domnule

Kogălnicene,

lți mărturisesc că ieaii condeiul cu îndoială, cu grije şi chiar
cu temere, nu pentru mine, ci pentru sârta acestei foi; căci nu
(1) Articolul n'a
am voit şi ce voim“,
(Nota edit.).

fost terminat; în „Epistole economice“, însă, şi în „Ce
I. Brătianu continuă combaterea proiectului Guvernului
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Muiti 12, 13,
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sciil ce-mi

este

permis

a discută

şi cară sunt

persânele,

ce ca în

Maiă 12, 13. Oceania sunt tabuate şi de cari nimeni nu pote să satingă. (1)
Când catolicismul domniă, întrun mod absolut, peste trupul

şi sufletul Omenilor, el nu toleră
doială adevărul unei credinţe, al
adoptată de concilii şi aşezată
urmă Papa de la Roma îşi însuși

dea se discută şi a se pune în înunei idei, odată ce acea idee eră
între dogmele Bisericii. Mai în
şi el dreptul de a fi infailibil şi ne-

greşit şi de a dogmatisă; până când însă o idee nu eră dogmatisată ci numai în stare de proect, ori-cine puteă să o discute şi

să o atace. Așă dar puterea catolică loviă numai pe
își permiteaii să atace condiliile, pe Papi şi dogmele
bilite ale Bisericii şi ast-fel un scriitor sciă cari sunt
discuţiunii. Nu este tot așă cu puterea, în faţa căreia
astădi în România, încă nu scim care sunt dogmele ei
mare ce ne mai rămâne de discutat. Nu scim asemenea

aceia cari
cele stamarginele
ne aflăm
şi prin ur- .
care sunt

personele a cărora infailibilitate, negreşire, nepăcătuire nu se pote
pune în îndoială. Spre pildă: cu d-ta, d-le Kogălnicene, sciii eii
dacă îmi mai este permis să vorbese ca cu un om, ca cu un simplu muritor, saii dacă şi persâna d-tale este sacră, este tabouată

și devii criminal
d-ta

ai dreptul

de

fiind
a

că ţi

adresez

dogmatiză,

de-am îndrăsni

să ne îndoim

se află în ceea

ce odată

şi

cuvintul?
ast-fel

de bunătatea

se numiă

proectul

să

Sciii
devenim

eii dacă şi
criminali

unor

disposiţiuni

de lege

rurală?

ce

Cum

vedi, d-le Kogălnicene, t6ma ce arătaiii la început nu eră o formă,
de retorică, nică chiar o măgulire ce aş fi voit să-ţă fae, ca unui pu-

(1) Tabu, obiceiii ce domnesce în Oceania; este o interdioţiune, o oprire
pronunțată asupra unui obiect sai asupra unei persâne, pronunţată de preoți
saii de cei cari sunt mai mari.
Preoţii daii o proclamaţiune în numele zeităţii şi declară ca un loc, un
lucru, un om trebue să fie respectat de către toți cetăţenii sat numai de către
unii. Dacă un loe eră cu totul tabuat, nimeni nu mai pute intră acolo; dacă
eră aruncată asupra unui om, nimeni nu mai pute să-l atingă fără a deveni
el însuși tabuat. Într'o vreme Suveranul insulelor Sandwich eră tabu; se
ucideă ori-cine aruncă ochii asupra lui. Pabouarea eră și în sens necurat: femeea leuză eră tabuată; i ce făceă o colibă în care o punea și nimeni afară
de soțul ei nu puteă intră. Acela care erâ fabuat or-cine ar fi fost, eră ca,
şters din societate. Trebuia să steă singur, nemișcat şi nu puteă să se serve cu
mâinile sale nici chiar pentru a mâncă; i se da de mâncare ca unui copil şi
uneltele cu care i se da hrana se ardeaii. (Nota redacţ. „Românului“).
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ternic al
află astădi
Dar o
la care m&
o fac? De

dilei, ci o simţire
un publicist.
să mi observi pâte
expui vorbind cu
ce nu-mi caut de

deşteptată de situaţiunea, în care se

scii, de-ţi mai aduci aminte,

şi dacă

ai uitat îţi amintesc eii, mania ce are ori-ce publicist, când l-a înhăţat o idee, prin care el crede că o să scape lumea cine scie de

câte feluri de suferinţe; și scii că odată domnit de o asemenea
credinţă, apoi nică amenințările nică închisorile, ba nică chiar ştrâ6ngul

de gît nu-l mai pote opri de-a dice: „Şi cu tote acestea

atârnat

pămîntul se mişcă.“
cred

cum

că dacă

s'ar

Intracestă

aplică

situaţiune

mă

aflu şi

astădi;

ei

proectul d-tale de lege rurală, ast-fel pre-

este, ar aduce cele mai nenorocite resultate pentru România.
Acum vii la a doua observaţiune, adecă de ce mă adresez

către d-ta? Causa este că cred că, de te voiii câştigă pe d-ta, am
câştigat causa ce pledez, căci cine se mai pâte îndoi astădi că

ceea-ce voescă d-ta, o voesce națiunea întrâgă? Şi nimeni nu mă
pote acuză că o dic acâsta
rebel, el ar pune în îndoslă
15 Aprilie încâce.
Nu sciii dacă ai
cestiunea,

clăcaşilor,

în ironiă, căci acela ar fi îndată un
legitimitatea actelor Guvernului de la

aflat că începusem a trată într'acâstă f6ie
cajunsesem până la art. 8 al proiectului d-tale

şi-mă mai rămăsese a examină restul proiectului Guvernului, amendamentul maiorităţei comisiunii delegaților Camerei, precum și acela
al minorităţei. Acum însă că ori-ce desbatere liberă şi seri6să nu'şi
mai pâte aveă locul, permite-mi să atrag atenţiunea dumitale numai

asupra

câtor-vă

punte

din proiectul dumitale

dis, sunt de o mare însemnătate
Unul
întracest

30.

1864

Maită 12, 13.

că dacă am consciinţă daspre cele
d-ta şi discutând ideile d-tale, de ce
tr6bă, adecă de familia mea, exerti-

tându-mi numai singurul drept ce-mi mai rămâne, adecă de a da
Cesarului ce este al Cesarului, — căci, pentru ceea ce privesce pe
Dumnedeii, creq că-l lăsaţi să-şi descurce singur socotelile de-a
dreptul cu mine. Al dreptate, d-le Kogălnicene, şi pote că aş face
forte cuminte să nu pui mâna unde nu-mi ferbe 6la saii să nu-o
pui fiind că îmi ferbe prea tare şi o să mă frig. Dar ce vrei? Dumnâta,

care ai fost odată publicist,

No.

și cari,

cum am

pentru viitorul României.

din acele punte este art. 12, privitor la păduri. Dică
articol că foştii clăcași păstreză asupra pădurilor dreptul

ce-l aveaii după aşegămintele ce se desființeză, şi articolul mai
adaogă: „Acesta până când, prin o lege specială sai prin o în-
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voială, li se va deosebi o parte de pădure
respundătore dreptului de folosinţă, de care
Dreptul ce-l aveaii clăcaşii de dincâce
legile în fiinţă, de-a luă uscături din păduri
lemne

pentru

trebuinţa,

casei.

Acest drept,

ca
ei
de
şi

a lor proprie, cose bucură astădi“.
Milcov eră, după
a tăiă din crânguri

cu împoporarea,

ţării şi

cu înaintarea agriculturii, devine din di în qi mai ilusoriăi, pădurile pierd6ndu-şi virginitatea lor, nu mai rămân alte uscături decât nisce crăci, pe care clăcașii și le dispută cu proprietarii, iar crângurile dispar cu totul prin curăţăturile ce înaintâză cu mare pas.

Înţeleg dar că dumnsta, împins de dorința ce am avut-o toţi ca
să stingem ori-ce causă de vrajbă, între proprietari şi clăcași, să

voesci ca proprietarii să rescumpere acea servitudine preţuind-o
în bani; mai înţeleg că d-ta, care te-ai proclamat protectorul tăra-

nilor, să urci acel drept timporar al clăcaşilor la înălţimea unui
drept de proprietate nu numai asupra pădurilor, dar chiar asupra
pămîntului

pe

care

se află acele

păduri

şi să iei o parte

din

pă-

durile proprietarilor şi să le dai comunei; înțeleg, dic, să creezi
drepturi, să le judeci, să le hotăresci şi să le aducă la îndeplinire;
înțeleg tâte acestea şi negreşit că nu sunt eii cel care voii face
imprudenţa

să vii întracestă

foe

să-l discut; dar să-mi fie permis

să vă neg

acest drept; sai chiar

să-ţi dic, că aceea ce nu înţeleg

este ca d-ta, — care, negreşit, pentru tot ce facă astădi, nu poţi aveă
alte scuze decât că voescă, în felul dumitale, să întăresci Statul şi să

asigurezi naționalitatea română, —să vii, şi de-odată cu stingerea
zizaniei ce eră între clăcași și proprietari, să deschidi o nouă racilă, o nouă causă de desbinare și de ură între proprietari şi foştii

clăcași;

căci de-a

proclamă

un

drept

noă şi a-l lăsă în litigii este

să ne pui în starea în care se află Galiţia: şi d-ta, d-le Kogălnicene, scii ca şi mine că dacă în Galiţia, unde de opt-spre-dece
ani, s'a resolvat cestiunea servagiului, ţăranii sunt încă şi astădi
instrumentele cele mai rele ale apăsătorilor naţionalităţii polone,
causa nu este decât dăvălmăşia proprietarilor şi a ţăranilor la
păduri şi la islazuri, devălmășia ce proprietarii cer cu stăruinţă
şi de ani întregi să se desfacă, şi Guvernul se opune cu o inten-

țiune învederată.
A doua observaţiune, ce-mi voiii permite a-ţi face este asupra
mijlOcelor de despăgubire. Ai răspuns d-lui Boerescu că nu este

de nici o însemnătate ca plata de despăgubire la care îndatorezi
pe ţărani să fie numită împosit funciar, precum este numit în
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proiectul d-tale, sai rentă şi anuitate, cum s'a propus de alţii a No. 20:
se numi. Seiăi, fiind-că ai spus-o în faţa Adunării, că economia po- Mai 32, 18.
litică nu

cred

când

Jocul

o sciință

este după d-ta

că cel

puţin ei admite
este vorba

positivă,

cu mine

de cifre şi de

ci de inspiraţiune.

că fantasia nu-și pote
disposiţiuni

financiare;

Insă

avâ
dacă

dar este aşă, cum confundi renta și anuilatea, care este o datorie
pe care

nici o lege nu o pâte

modifică, asupra

căreia nimeni nu-şi

pote însuși un drept, cu impositul care este o contribuţiune ce se
pote modifică pe tot anul şi chiar a se suprimă după socotința Corpurilor Legiuitore?
Al

doilea

mijloc

de

despăgubire

Ai declarat în comisiunea

sunt

veniturile

cârciumilor.

delegaților că acel venit va fi resultatul

monopolului băuturilor, ce vrei să-l constitui din noii în favârea comunelor, ca adecă proprietarul să nu pâtă vinde, pe pămîntul cei

va, mai rămân
de

ani. Dar

nică vin,

nică

ast-fel 6re înţelegi

rachiii şi
d-ta

acâsta

în termen

de 20

proprietatea occidentală ? Dar

în ce ţâră ai vădut infirmându-se ast-fel drepturile proprietăţii,
decât în Rusia? Şi acum nu vedi că nu se pote admite de-a se
reînfiinţă monopolul, desfiinţat chiar de Convenţiune,

fie în favorea,

ori-cărei clase? Dar, ai dis, de ce proprietarii n'a desfiinţat până
acum monopolul? Nu este un cuvînt că dacă sa menţinut până
acum un ră, un abus, el să se reaşeze din noii, trecându-se numai
de la o clasă la alta. Şi apoi proprietarii ai păstrat monopolul
fiind-că se socoteaii proprietari şi pe comune şi de aceea nu-l priveaii ca un monopol, ci ca un drept al proprietăţii. A popri însă
astădi pe proprietari de-a vinde pe proprietăţile lor, nu vedi d-ta
că ar fi cea mai mare eresie sait mai drept cel mai mare atac
proprietăţii ?
Ast-fel dar, aceste resurse de despăgubire nefiind realizabile

şi impositul fonciar putându-se

modifică şi chiar suprimă,

cred că

şi dta o să înţelegi drepta prevcupare a legiuitorilor ce erai chemaţi să se pronunţe asupra proectului d-tale, şi că acâstă preo-

cupare o s'0 ai chiar şi d-ta de acum înainte.
Costin a dis că puterile omului sunt de neajuns când își însușesce prea multe datorii şi prea multe ţi-ai impus d-ta astădi,
Domnule Kogălnicene ; de aceea mă opresc astădi aci, căci numai
ast-fel

pot

aveă

speranţa

că voiii

[i citit

până

la sfîrşit

de d-ta.
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Domnule

Kogălnicene,

Dacă, din întâmplare, îţi va fi atras cine-vă băgarea de s6mă
asupra întâei mele epistole, sper că vei aruncă ochii şi asupra

acesteea, fiind-că te-ai încredinţat negreşit că intenţiunea mea nu
este de-a combate Guvernul și încă și mai puţin de a-ţă dispută
puterea, ci numai de-a te convinge despre defectele proectului de
lege rurală, precum îl numesci d-ta. Am speranţa de-a te convinge,
cu atât mai mult cu cât văd, din unele din disposiţiunile proectului
d-tale, că n'ai avut o credinţă prea tare în bunătatea și dreptatea
tuturor principiilor economice, ce reguleză mecanismul acelui proect.
Intr'adevăr, dacă ai fi avut deplină încredere că despăgubirea din

proectul d-tale este drâptă şi mai cu osebire reală, atunci n'ai fi
făcut rezerva de la art. 13, în favorea moştenilor; căci deşi dică
într'ânsul „întru cât ei nu sunt supuşi clăcei“, dar scii că nică regulamentul, nică legea lui Știrbey nu aşeză două feluri de proprietăţi, una cu privilegiul clăcei şi alta fără acest privilegii ; îndatoririle şi drepturilr proprietăţii sunt aceleaşi pentru ori-ce proprietate
şi de ori-ce natură. In timpurile vechi, forte depărtate de noi, se
văd urmele unor asemenea disposiţiuni, dar ele s'aii stins de mult

şi în legiuiri şi în fapt; şi cine pâte dovedi

astădi,

cari

aii fost

acele proprietăţi privilegiate, senioriale sai, după limbagiul pămîntului, boeresci? Şi dacă prin învestigări minuţi6se am pute să
ajungem la un resultat, nu sar găsi 6re multe moşii boeresci, chiar
din acelea ce d-ta ai voi astădi să le ocrotesci ca mojicesci? Dum-

nâta, istoric al României,

nu scii că dacă vei voi să cauţi pe stră-

nepoţii bătrânei n6stre boerimi, o să-i găsesci mai cu osebire între
moşteni? Nu scii că în timpul lui Kiseleff s'a găsit un strănepot
al lui Negru-Vodă între moşienii din plaiul Arefului, când nică
unul dintre boerii cei mari de eri nu pot ave acea pretenţiune?

Aşă dar, cuvîntul

„întru

cât

ei nu

sunt

supuşi

clăcei“, nu

pote aveă alt înţeles decât că deosibesci pe acei locuitori cari plătesc drepturile proprietăţii după legile în ființă, de acei cari ai
învoeli osebite, socotind pe cei întâi supuşi, şi pe cei de al douilea
nesupuşi clăcei. Dar atunci de ce nu ai făcut acâstă osebire pentru
toţi locuitorii de pe t6te proprietăţile, iar nu numai după ale moş-

nenilor ? De ce, după unele

proprietăţi,

îndatoraşi pe proprietari

să deă pogânele legiuite şi acelor locuitori cari sunt aşezaţi cu
învoeli osebite şi cari nu plătesc proprietarilor după legile în fiinţă?
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toră, cari nu muncesc pămîntul, cari n'aii fost nici odată clăcași,
cari pâte

aii venit numai

de un

exercite o meserie 6re-care,
— căci

an pe proprietate

şi numai ca să

art. 8 este f6rte lămurit și nu

admite nică o excepţiune, — şi din contră, după proprietăţile moştenesci nu admiţi pe locuitori de proprietari, nu le recunosci nici

un drept, şi-i laşi proletari? Ce fel? Ei m'aii dobândit aceeaşi servitudine asupra pămîntului? Ei, cari ai plătit pentru acele pămâînturi în dile saii în bani, tot cum aîi plătit şi pe alte proprietăţi?

Nu, articolul
temeri, şi omul
nu se teme.

13 nu

când

are

este

resultatul

convingerea

unei

raţiuni,

ci al unei

că ceea

ce face

este

drept,

Dar să admitem că într'un om de talia dumitale, temerea nu-şi
pote găsi loc, să admitem că spiritul meii cel sucit este dispus să
interpreteze în răi cele mai generâse, cele mai filantropice fapte;
să admitem că dumnâta, fiind plin de inimă, plin de iubire şi de
compătimire pentru cei mai slabi, pentru cei mai apăsaţi de sortă,
ai voit ca, pe cât vei fi la putere, să repari greşșalile nu numai ale
Gmenilor, dar şi chiar ale srtei, ai voit; să ocrotesci pe cei mai
slabi, chiar călcând dreptatea, călcând chiar principiul fundamental
al proiectului d-tale de lege. Dar atunci spune-mi, d-le Kogălnicene,
de ce la capitolul despăgubirii ţi s'a împietrit inima, şi ai devenit
din contră aspru cu cel slab şi mai împilător pentru dînsul decât

ce a fost bătrânul

boer,

care

se

socotiă plămădit

cu

un alt lut

decât acela cu care a fost plămădit săracul? De ce pe pălmaș,
adecă pe tînărul care s'a însurat an, care este fără experienţă şi
fără capital, sai pe nenorocitul căruia i-ai murit boii, sai care
şi-a vîndut boii ca să se vindece pe dînsul saii familia lui, sait ca

să-şi îngrâpe

copilaşii şi a r&mas

astădi cu

lacrămile

pe

obraz,

lipsit de ori-ce ajutor, ne mai având alt capital decât palmele lui
cele slăbăndge, de ce, dic, pe acesta îl pui în proiectul d-tale de
lege să plătâscă 45 galbeni pentru 4 pogâne şi 15 prăjini, adecă

mai dece galbeni pogonul,

când pe fruntaş, pe cel cu patru boi, pe

cel cu un capital mişcător, care-i înzecesce puterile, pe cel ce se
află, în prosperitate şi care dintr'un singur transport pote să plă-

tâscă renta şi anuitatea, îl pui să plătescă 75 de galbeni pe 11 pogone,

adecă

câte

6 galbeni

şi 26

lei pogonul?

Să nu-mi r&spundi că d-ta ai prețuit munca
Brătianu.

iar nu pămîntul,
28

e
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căci munca

a fost prețuită

de legiuitorii precedenţi

după

valorea

da, 15, Pămîntului ce se dă țăranilor şi greșela rămâne tot aceeași;
ai
prețuit munca ce o face săracul mult mai sus decât aceea ce o
face
avutul şi ai încărcat pe cel diîntâiii în favârea celui de al douilea.
Spune dar, d-le Kogălnicene, dacă spiritul meii este sucit
sai că
întradevăr ai fost, puţin preocupat de dreptate saii chiar
de sârta
celor mai slabi, şi că tot ce te-a preocupat, a fost cum să
atragi
favârea acelor ce conduce mulţimea, căci sciii că fruntaşii trag
după
dînşii pe codaşi, chiar când este în paguba acestora.

Și acâsta nu este singura anomalie

capitolul

de

ce întâmpină

cine-vă în

despăgubire; Şi ca să nu-ţi citez decât una, de aceeaşi

natură cu ceea-ce aminti mai sus, întreb de ce foştii clăcaşi de
dincolo de Milcov aii să plătâscă tot aceeaşi rentă şi anuitate ca
cei de dincâce şi în acelaş număr de ani, când ei posedă un
mai

mare număr de pogâne, adecă peste 7 pogne pălmaşul şi
14 cel
cu patru boi, și când, prin urmare, ai și datorii către propriet
ari,

mai mari decât cei de dincâce de Milcov?
Uniformitatea, plăţii la care obligi pe ţărani şi lipsa de proporţiune între ceea-ce primesce şi ceea-ce are să plătâscă fie-care
categorie de ţărani, justifică numele ce-l dai d-ta acelei plăți de

imposil funciar,

căci renta

nu pote

fi uniformă

și arbitrariă ; ea

trebue să fie resultatul unui calcul şi nici o altă considerare nu
pote intră în aşezarea ei; pe când, din potrivă, în așezarea unui

imposit, ceea-ce preocupă mai mult pe legiuitor este uniformitatea
și înlesnirea de a-l strînge, cele-lalte considerări sunt de a
doua

mână pentru 6menii de Stat din diua de astădi; nu dic că fac
bine ci spun ceea-ce este. Așa dar constat încă odată că nu
este
indiferent de a numi acea plată imposit funciar saii rentă, căci

nu-i poți da alt nume decât acela ce-l comportă natura ei, adecă
de imposit funciar ; şi ast-fel fiind t6te legăturile ce se iea în
proect

ca acel imposit să nu fie distrat, nu sunt de nică o valdre, căci o lege

specială

nu pâte

schimbă

natura

unui lucru, natura unui prineipiii

care'şi are legile în el însuși.
Domnule Kogălnicene, condiţiunile, situaţiunea, relațiunile individului într'o societate sunt supuse unor legi rigurâse; acest

adevăr

nu

pote

scăpă

unui

om

perspicace

ca

d-ta;

vei

admite

dar

un

individ,

de asemenea că cu cât lucrurile ce observăm sunt de un ordin
mai înalt, cu atât şi legile la cari ele sunt supuse sunt de un

ordin

mai

înalt,

mai

perfect,

mai

riguros.

Dacă

când se presintă să iea un loc în societate Şi reclamă să se bucure
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de nisce bunuri şi de nisce drepturi, trebue să înfăţişeze actul de
nascere, ca să se constate cine a fost tatăl săii sait cel puţin mama
sa, dacă

se cere

să dovedâscă

dacă i se cere a îndeplini
nisce

drepturi,

dreptul ce are asupra acelor bunuri,

nisce

cu atât mai mult

condițiuni,
se impun

ca să se bucure

de

aceste datorii unei ins-

tituţiuni nou, unei reforme. O societate nu primesce o instituţiune
nouă, până când nu-şi înfăţişâză actul ei de nascere, şi 6că de ce
ne-am muncit întracâstă foe să constatăm prin acte oficiale şi
prin

documente

istorice, că reforma

a instituţiunilor

vechi şi nouă

ce o cerem

ale ţării. Am

este fica legitimă,

căutat asemenea

să

constatăm prin acte şi documente dreptul clăcaşilor ; dar pentru
ca o reformă să fie primită, adoptată şi să aibă garanţie de dăinu-

ire, trebue să mai împlinâscă nisce condițiuni, și care sunt, că reforma ce este chemată a transformă drepturile existente şi legitime,
să nu le lovâscă, să nu le smintâscă, să nu se facă nedreptate în
acea, transformare, ci, din potrivă, tâte interesele existente în loc
să pericliteze, să prospere; într'alt fel nu este reformă, nu este
progres, ci reacțiune, şi cât despre mine, puţin îmi pasă dacă reac:

țiunea, se face în favârea unui individ saii unei clase sati chiar în
îavârea

mulţimii,

căci ori cum

a slăbi o societate şi a o da
în

pericole.
Dumnsta,

astădi

Numa

va fi, ea nu pote avâ alt efect

decât

îndărăt şi, câte odată, a o şi pune

al României,

tost-ai

preocupat

de

a-

ceste considerări, când ai aşternut proectul de lege rurală ? Nu ; tot
ce am arătat până aci dovedesce că mecanismul şi disposiţiunile
proectului d-tale greșesc acestor condițiuni ;
bănuiască legitimitatea copilului dumitale și
rilor să dică că este din flori. Cât pentru
aci faţă de proprietari, aci faţă de clăcași,
avuţi, aci faţă de cei mai săraci; principiul

la tot pasul laşi să se
se dă drept adversadrept, el este violat,
aci faţă de cei mai
proprietăţii, aşă cum

a fost desvoltat şi cum este adoptat de societatea modernă, este
infirmat pe tot minutul în proectul dumitale, ast-fel în câtîn loc
să constitui în România
proprietatea
occidentală, în loc să-i
dai baze solide, care să asigure tăria societăţii nostre, dumnsta ne
aruncă întrun necunoscut în care, cu t6tă agerimea spiritului, sunt

încredinţat că nu vedi mai lămurit

decât noi.

Dacă îmi permit să-ţi fac ace-“e observări şi am curagiul să
le fac într'acâstă fe, este din grija ce am că de vei stărui pe
acest drum pui în pericol o reformă, pentru al căreia triumf,
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deşi d-ta

te, 1ş, ne-am

dici căai consacrat

dat viţa

nostră întrâgă,

plăcut lui Dumnedei

27

ani,

dar

şi

ori-cât de lungă

noi

este

sciut

că

saii de scurtă

a

s'o facă.

Cum vedi, d-le Kogălnicene, acâstă cestiune este pentru noi
forte gravă, este capitală: într'alt-fel, crede că aşi fi avut discrețiunea de-a nu-ţi sustrage nici un minut măcar, întrun timp ce
abiă îţi este de-ajuns spre a-ţi îndeplini nisce datorii ce ţi-ai impus
şi cari, după mine, sunt mai presus de puterea unui om. Cu tote

acestea trebue să-ţi mai vorbesc puţin, căci am dis, mărturisesc,
lucruri tară pentru un om în posiţiunea dumitale şi sunt prin urmare dator să mai aduc şi alte dovedi, pentru ca să nu-ţi mai
rămâe umbră măcar de bănuială, că vorbesc pentru alt scop, de
cât acela de-a te convinge.
În proectul dumitale, termenul de despăgubire este hotărît; pe
20 ani; casa atunci se închide, sorginţile ce se vă&rsaii acolo una
se-abate într'altă parte şi cea-laltă se stinge. O lucrare de o oră
te va convinge cât de ilusorie devine dăspăgubirea în acâstă con-

diţiune: strînge sumele anuale ale veniturilor, scade aceea a rentei,
vedi cât rămâne pentru anuitate, caută în tabelele ce sunt aşternute şi tipărite pentru asemenea operaţiuni financiare şi te vei
încredință. că ar fi o norocire pentru proprietari dacă ar pute
intră în deplină posesiune a capitalelor lor în termen de 40 de
ani. Acest calcul de nu-l vei face dumnsta, îl vor face bancherii
și capitaliştii, la cari se vor adresă detentorii obligaţiunilor ca

să le sconteze, şi eă vor ved6 şi vor demonstră că ele nu valorâză

în realitate decât jumătate din valdrea lor nominală ; acestă scădere neînţel6să încă pentru multă lume, va aruncă atunci ne-

încredere asupra obligaţiunilor şi le va desconsideră cu totul. Este
Gre drept, este 6re prudent, este folositor pentru ț6ră, ca după ce
ai prețuit renta de astădi a proprietarilor, adecă claca, cu un preţ care
pentru fruntaşi vine mai pe jumătate, după ce acâstă rentă, ca s'0 ca-

pitalisezi, ai înmulţit-o cu 15, cum s'a făcut într'alte părți, ca şi cum

ne aflăm încondiţiunile economice ale acelor țări, după ce hotăresci
dobinda acelui capital 5 la sută, adecă pe jumătate de dobînda
legală şi reduci ast-fel de două ori capitalul la care are
drept
proprietarul, apoi, cum diserăun, îl mai jumătăţesci a treia
oră, hotărînd 20 de ani termenul stingerii datoriei casei de lichidare,
când resursele ce creezi pentru acea casă, nu pot stinge acea
da-

torie decât cel puţin peste 40 de ani?
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tenit şi-i îndemn

să 0 facă şi-i îndemn

cu atât mai mult curagii,

cu cât am studiat acâstă cestiune nu numai ca om de teorie şi ca
proprietar, ci ca cultivator, şi am dobîndit ast-fel convingerea că,

deşi ori-ce transformare a condiţiunilor culturii are să aducă la început;

o perturbare

şi o pagubă,

însă dacă

acestă

reformă

se

va

face cu prudenţă, cu inteligență,cu bună chibzuire, dacă se va face
mai cu osebire ast-fel în cât să nu se calce principiile de echitate
şi dreptate şi să se violeze principiile, legile economiei politice,

atunci negreșşit şi încă în curînd,
într'o

mai

mare

prosperitate

nu

numai

ţăranii

dar şi proprietarii,

se vor află

căci cine nu scie

că munca liberă îndecesce puterile producătore şi că cu cât cresce
producerea, cresce şi venitul proprietăţii, cresce mai cu osebire
preţul pămîntului? Da, independenţa va scâte pe ţăran din letargia, din apatia de astădi şi-l va face mult mai activ, indepen-

denţa îi va da demnitatea şi demnitatea va fi un noii stimulant,
un

noii îmbold

pentru

dînsul, ca să se urce

scara socială. O! demnitate
tu, care

ai făcut

mereii

prin

muncă

pe

de trei ori sfintă! Tu, mama libertăţii,

în vechime

din

poporul

roman

cel dintâi

popor

din lume, tu, care în dilele n6stre ai dat Englezilor Împărăţia mărilor, care ai făcut din Englitera vatra libertăţilor şi ai pus pe Engleză
pe

scara

omenirii

mai

presus

de

alte

popore

de

dece ori mai nu-

mer6se decât dînşii. Tu, care, de când ai pierit din sufletele Românilor, am devenit o turmă de sclavi ce vegetăm de secoli, vino
și cuibâză iar în inimele nostre ca să ne facă demni de libertate,
demni de a ne reluă locul străbun între cele-lalte popâre!
Iartă, Domnule Kogălnicene, dacă la acest nume mîntuitor,

nume

ce pierise

chiar din

nu-i înalţ invocarea mea.

limba nâstră, nu putuiii a mă
Cer ertare,

căci sciit că în

opri să

ochii unui om

de Stat ca dumnsta, dea fi cine-vă domnit de-un simţimâînt este o
greşelă, de nu mai mult; dar ce vrei! ttă lumea nu pâte fi om
de Stat şi-ţi mărturisesc că entusiasmul încă nu e stins din sufletul meii ; şi încă, că dacă credinţa mea nu m'ar întări, aș fi sdrobit
pana acâsta cu care îţi scriii şi gura mea nu sar mai fi deseleştat
decât ca să blesteme!
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AM VOIT

(Articol publicat în „Românul“

ŞI CE VOIM.

din 26 Maiii (7 Iunie) şi 28 Maiă

(9 Iunie 1864.)

Când noi, ceştia mai puţin înaintați în vîrstă, deschiserăm ochii,
sorele civilisaţiunii moderne se ridicase destul de sus şi razele lui
pătrunseseră până în România ; puturăm dar vedeă mai limpede şi
mai departe de cum văduseră părinţii noştri. Unii dintre noi pu-

turăm a ne duce chiar
menite să transforme
eră sublim;

Istoria

în vatra luminelor celor nouă, care sunt
faţa lumii. Spectacolul, ce ni se înfăţişă,

omenirii

până

aci nu-i

puteă

opune

nisce naţiuni cu o individualitate, cu o personalitate
îndărăt

pe poporul-rege,

pe

poporul

roman,

cu

nimic—:

care lăsase

o energie

de

ac-

țiune, cu o fecunditate în creaţiunea lor şi cu un spirit de inițiaţiune ce nici măcar nu-l bănuiaii cei vechi. Ceea-ce însă ne minună şi mai mult eră libertatea, independenţa fie-cărui om, fără
excepţiune de clasă şi de profesiune, într'aceste societăţi compacte
şi puternice; căci cine nu scie. că în vechime eră o credinţă că
Statul nu pote deveni puternic decât cu sacrificiul independenţei
cetățânului. La un asemenea spectacol, care este Românul, ce nu

sa simţit umilit, nu numai întrînsul, dar în națiunea lui întrâgă?
Toţă dar ne întârserăm cugetările n6stre către România şi, cu inima
strânsă

de durere,

căutarăm causele cari ne ţin întro stare atât de

degradatore. Toţi ne diserăm: Ce fel! Dumnedeii afost mai puţin
darnic pentru noi? Facultăţile n6stre intelectuale şi morale sunt
ele mai slabe decât ale celor-laite naţiuni europene? Dar străinul
însuși mărturisesce că, la umbra laţelor căciulii ţurcănesci, scînteiază mai multă inteligenţă decât din ochii țăranilor naţiunilor celor
mai

civilizate.

Apoi,

tinerii

noştri

nu

rivalisâză

ei

cu

junimea

Franţei în facultăţile Parisului ? Asemenea, nu puteam găsi că răul
vine din sărăcia pămîntului, a cărui fertilitate este rîvnită de Europa
întrâgă,; nici din posițiunea nâstră geografică, a căreia însemnătate

interesă tote Puterile cele mari europene. Şi atunci cei mai ageri
dintre noi rădicarăm un colţ al mantiei României şi vădurăm un lanţ
nesfîrşit, ce ţinea încleştate t6te mădularele ei ; cea d'întâiii zală eră
de

gâtul

ţăranului

şi cea

din

urmă

de gâtul

Domnului.

Eră

dar

lucru firesc să ne punem la lucru ca să sfărîmăm acel lanţ. Regulamentul organic eră codificarea sclaviei României: el supunea
pe Domn

Impăratului Rusiei, Domnului pe boeri

şi boerilor pe tote

cele-lalte clase ale societăţii. Arderea Regulamentului fu cea mai
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vie manifestare a simţimîntului naţional de emancipare. Ora însă
a unei emancipări în fapt nu sunase încă; revoluţiunea de la 48
se găsi în neajungere de-a reconstitui edificiul cel noii, care trebuiă

să asigure libertăţile României şi căqu sub loviturile străinilor, fără
să aibă măcar onorurile răsboiului. Acâsta este causa că fu dat Pu-

terilor occidentale să ne

scape

de

Protectoratul muscălesc

şi să

ne facă să reintrăm în autonomia n6stră. Invasiunile turcesci,
muscălesci şi austriace, ce bîntuiră România de la 48 până la 54
mai fără întrerupere, împedicaseră desvoltarea ideilor, care la 48
făcuseră cea dîntâiii explosiune. Eră dar lucru firesc ca Divanurilor ad-hoc să le lips6scă agerimea şi mai cu osebire curagiul, ca
corpuri politice; ele în loc să devie Constituante, nu sciură a fi

decât, cerşetâre.
pe

Convenţiunea
boeri de jugul

de la Paris emancipă pe Domn
Domnului şi, până la re-care

de jugul străin,
punt, pe comer-

cianţi şi meseriaşi de jugul boerilor. Partea, ce se făci clăcaşilor
în acâstă

chartă,

fu numai

o promisiune.

Defectele

Convenţiunii

eraii nenumărate ; cel mai însemnat însă eră că dedeă, prin legea
electorală, o preponderență sugrumătore clasei, ce domnise până
aci peste cele-lalte clase. Dar acest răi eră mărginit, eră înfrînat
de chiar acestă convenţiune, care fiind pusă subt scutul garanţiei
tuturor Puterilor celor mari ale Europei, tăiă curagiul cel mai îndrăsneţ de a face un pas spre trecut; şi a stă în loc eră peste pu-

dacă nu

tinţă, căci Convenţiunea
mase

bazele

societăţii celei vechi,

instituise mai nimic, dar dărişi o societate

nu

pote

trăi în

vînt. lacă ce ne făcu ca de la început; să adoptăm Convenţiunea
şi să ne punem cu francheţă pe tărîmul, ce ea ne oferiă.
Cursul evenimentelor a dovedit drâpta n6stră apreciare: Căimăcămia de trei din Bucuresci, cu Ministerul săi, eră compusă din
aveă

tot ce partidul trecutului

mai

iscusit,

inteligent, mai cu

mai

cunoscinţă, mai tare, mai ager şi mai îndrăsneţ. Majoritatea Camerii, ce veni ca să dispună de destinele României de dincâce de
Milcov,

eră un

batalion

compact al pretendentului la Domnie, care

dase probele cele mai vii de simţimintele

sale aristocratice; de ce

dar, puterea

nu

executivă

cu

constitui trecutul? Pentru

cea

legislativă

că în faţa ei se

păşiră

află

spre

a re-

minoritatea Ca-

merii cu mai totă națiunea și pentru că pe drapelul ei erati scrise
cele patru punte votate de Divanul ad-hoc. Ca să reuşâscă dar parAu

tidul cel vechii, trebuiă mai întâiii o luptă, ale cărei gloanţe însă
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eraii să sfişie şi Convenţiunea; şi acum intervenţiunea nu eră să
fie numai sub drapelul absolutismului, ci şi subt al libertăţii. Tot
sfîşierea Convenţiunei şi intervenţiunea străină opri şi pe partidul
liberal de a realiză printr'o revoluţiune programa de la 57. Amîndouă partidele fură nevoite să ajungă la un compromis și făcură

un pas înainte, care, deşi

mic, deschide

însă

drumul

viitorului.

Acest pas fu unirea personală a Principatelor.
Deşi alegerea unui singur Domn peste amândouă Principatele
nu eră poprită expres în Convenţiune, totuşi însă este de netăgăduit că mergeă mai departe decât ce eră stipulat într'acest pact

european.

Unanima

nii în acestă

însă, libera şi puternica manifestare a naţiu-

ocasiune,

încredință

pe

Europa

întregă

că Unirea

este o trebuinţă simțită şi voită de t6tă inimile şi de tâte interesele, fără osebire şi ast-fel Puterile garante îi dete sancţiunea,
fără

în
să
o
de

ca vre-una

să opună

votul

săii. Un asemenea triumf ne întări

credinţa că cu consimţimîntul naţiunii întregi, nu numai că o
putem realiză principiile bine-făcătâre din Convenţiune, dar că
să le putem chiar întinde mai departe de marginile însemnate
Convenţiune, fără ca cu acâsta, să pierdem beneficiul neutralității

teritoriului român,

garantat

tratatului de la Paris.
În faţa unei asemenea

de

cele şâpte mari Puteri subscriitore

situaţiuni, şi plini de o asemenea cre-

dință, aşteptăm ca lupta;partidelor să-şi schimbe caracterul, ca atacurile să facă loc discuţiunii şi partidele să caute a se convinge,
iar nu a se birui. Acsstă transformare însă nu se putea face îndată;

suvenirile trecutului eraii încă prea vii şi este sciut că numai fapte
mari puteai să le ştârgă. Luptele fuseseră prea înverşunate pentru
ca să se fi putut potoli îndată loviturile prea tari, pentru ca să
se fi putut uită în pripă, şi ranele eraii atât de adânci, în cât numai
timpul le puteă vindecă. Da, numai timpul, acest mare Domnitor

al tuturor lucrărilor nâstre, puteă să încoroneze
aspirările

n6stre.

ani şi jumătate
să dăm

O

să mi

se dică

a fost destul timp

o organisare

ţării, mai

dorințele nâstre,

pote, şi cu drept cuvînt, că cinci
cu

ca să se potolâscă spiritele şi
s6mă

când

împrejurările

din

afară nu o iartă a stă în slăbiciunea desorganisării de astădi;
ac6sta a fost şi convingerea n6stră; cari ai fost însă causele ce
aii făcut ca acest timp preţios să nu fie de ajuns? Nici cadrul
acestor

articole,

nici împrejurările

ele sunt vii în memoria

nu

ne

iartă

a

le mai

repeti;

tuturor acelora ce nu sunt orbiţi de pa-
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fatalitatea ce împedică creaţiunea şi desvoltarea instituţiunilor „,; ă 26, 28
nouă, speranţele n6stre tot n'aii fost nimicite. Urmele trecutului
se ştergeaii una câte una şi instituţiunile cele nouă se rădicaii în
locul celur vechi, şi acâsta nu cu sila, ci cu consimţămîntul unanimităţii naţiunii, şi, ceea ce eră mai frumos, este că naşii acestor
instituțiuni,

acestor

reforme,

erai

acum

chiar

acei cari

prin

po-

siţiunile lor sociale ar fi putut fi bănuiţă că sunt adversarii reformelor.
Nam luat astădi condeiul să spun cari sunt reformele şi instituțiunile, ce am voit și voim pentru ţâra nâstră, şi să arăt cât
am dobândit dintr'însele până la 3 Maiii; singurul punt despre
care voesce a mă rosti în aceste articole, este numai ceea-ce privesce proprietatea şi de aceea, ceea-ce scriii acum nu este decât

urmarea

epistolelor mele către d-l Kogălniceanu,

cari şi ele

n'aii

fost decât completarea unui şir de articole ce am publicat despre
proectele de lege în privinţa emancipării clăcaşilor.

HI
Unirea

face

puterea,

este

o maximă

veche

ca lumea.

Şi care

este națiunea care a avut mai multă nevoe de putere decât noi; -—
noi, cari suntem înconjurați de elemente cu totul străine naţionalităţii nostre;

noi,

cară avem

în spinarea

nâstră

pe

Rusia

şi

pe

Austria, care amândouă voesce să se întindă până la Dunărea de
jos; noi, cari suntem împinși de fatalitate a deveni teatrul principal al marelui răsboii, ce are să decidă nu numai de sârta Orientului, dar, după judici6sa apreţuire a d-lui Thiers, chiar de a
Occidentului ? In fața dar a unei asemenea situaţiuni periculose şi
ameninţătore, Românii nu pot nesocoti nică un element de putere;
numai prin unirea lor, prin închegarea lor ca naţiune, se pot pune

în posiţiunea de a primi t6te ciocnirile fără să fie sfărîmaţi şi a
eși din marea luptă, rămânând în picidre.
Numai adunându-şi t6te puterile, România, o mai repet, îşi
pote asigură existenţa ei; într'alt fel ar fi să se lase în voia întâmplărilor şi la discreţiunea celor mai puternică, cari nu sunt conduşi
mai adesea decât de dilnicul lor interes.
|
Iacă ce ne-a făcut pe noi,— cei mai radicali din Divanul ad-hoc,

cari, deşi sciam că revoluţiunea de la 1848, în sborul săi, n'a atins
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decât

cu vîriul

aripei ei pe

Moldova

și prin

urmare

putem bănui

Maia 26, 2. Că opiniunile n6stre sociale și politice o să fie, în genere vorbind,
puţin gustate acolo şi că, prin unirea Principatelor, o să rămânem
în minoritate, —să nu ne îndoim un singur minut şi să fim dintre
cei cară ai luptat, mai cu tărie pentru unirea Principatelor.

Tot acâstă considerare a Unirei, — și nu numai a unirei Principatelor, ci a feluritelor interese ale tuturor claselor societăţii române,
unire

cu mult

mai

numai întinderea
tăria unui

Stat,

de

căpetenie

decât

unei

ţări sait

numărul

ci unirea

acelor

cea

dintâi.

căci

poporaţiunilor,

poporaţiuni

în

nu

este

cari

aspiraţiuni

fac
şi în

simţiminte
— tot acâstă considerare, dic, a Unirii, ne-a făcut pe noi,
cei mai pasionaţi

pentru

libertate,

să

cerem

un

Principe

străin,

deși ne temeam că un Principe luat dintr'o familie domnitâre o să
vie cu tradiţiuni şi prin urmare cu aspiraţiuni de omnipotenţă
mai mari decât ce credeam că ar fi putut aveă un cetăţean ridicat
de noi

pe Tron;

aveam

însă

credinţa

că un

facă să piară tote ambiţiunile la Domnie

Principe

străin

şi prin urmare

o să

una din

causele luptelor din trecut; că un Principe străin, neavând nică
o legătură, nici o simpatie şi nicio antipatie cu vre-una din clasele societăţii nostre, o să potă ţine cumpăna dreptăţii, inspiră

confienţă tuturor şi aduce unirea între dînsele.
Amintii aceste trăsuri principale ale purtării nâstre ca G6meni
politici, ca să servâscă de mărturie la scopul de căpetenie, ce ai

avut voinţele nostre, şi să explice atitudinea

n6stră în cestiunea

proprietaţii.

De când am

intrat în ţâră şi până în dilele din urmă, am evi-

tat de-a discută în public şi pe larg cestiunea emancipării clăcaşilor;
adversarii noştri politică ne provocaii în tote felurile, dicându-ne

că tăcerea n6stră ascunde o rea credinţă;
peste

Milcov

nu

ne-o

imputaii

amicii noştri politici de

mai puţin dicându-ne că ne lipsesce

curajul politic. Negreşit, că imputările, şi ale unora şi ale

altora

eraii destul de puternice ca să ne misce; dar interesul comun al
României ne-a dat puterea de a persistă în prudenţa n6stră, şi 6că
pentru ce:

Când la 1848 cestiunea fu pusă la ordinea dilei de revoluţiune,
opiniunea

publică

nu

eră încă

bine formată

în acâstă cestiune ; ea

fu considerată de mulţi ca, o idee socialistă, introdusă
bandă în România. Cuvintul nenemerit
loc de joc acestei idei greşite.

de

de contra-

împroprietărire

dete
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Cu năbuşirea revoluţiunii, partidul liberal nu mai avi voce No- 31:
în ţră, reacţiunea singură putu vorbi întrun timp de vre-o nouă Mai 26, 28.
ani; nu este dar de mirare ca cestiunea emancipării clăcaşilor să
fi fost, mai întunecată la 54 decât eră la 48. Fu lesne dar capilor
partidul regimului vechiii a se servi de acâstă cestiune ca de o
armă contra partidul progresist. Arma eră puternică şi, mănuită
cu agerimea, ce o dă disperarea, devenise teribilă. Aşă dar, nu eră

discuţiunea

ce ni se

oferiă, ci lupta,

şi acum

lupta

pe iărîmul

social.
Dacă ambiţiunea, dacă dorinţa de a domni cu ori-ce preţ, fie
şi măcar vre-o câte-vă dile, ar fi fost înfiptă mai tare decât pairiotismul în inimile Gmenilor din partidul liberal, negreşit că
ocasiunea, eră propice, căci dacă 48 lăsase în inimile unora griji
exagerate, nu lăsase mai puţin în inimile mulţimii speranţe, chiar

credinţe puternice. Incă odată o repet, dacă am fi fost
dacă

am

fi fost

ambiţioşi,

de rea credinţă, cum ne diceaii unii, saii mai drept,

de am fi fost nisce sceleraţă, am fi primit lupta cu bucurie, căci
triumful eră sigur. Şi cum mar fi fost sigur într'o societate care,
vînturată, de mai mulţi secoli, de mii de furtuni, n'a putut nu a
funda, dar nică chiar a priponi ce-vă care să potă resistă la cea

dintâi
Nu,

suflare, la cel dîntâiu atac.
de la Convenţiune

încoce,

n'am

voit să biruim

pe

nimeni

şi cu atât mai puţin într'o cestiune socială. Biruinţa unora asupra
altora ar fi fost fatală nu numai acestora, dar naţiunii întregi; am
aşteptat dar ca spiritele să se potolâscă, luptele politice să'şi piardă

caracterul lor violent şi ast-fel să putem discută în linişte cestiu.nea clăcaşilor şi aduce lumina pentru toţi asupra ei; acesta eră
singurul

mijloc

de

a ajunge

la o soluţiune

care

să

r&spunqă

la

dorinţa proclamaţiunii de la 48: cu paguba nimănui şi cu folosul
tuturor, Nu scii dacă toți cari ai conceput proclamaţiunea de la,
48

aii avut

consciinţă

de tot ce cuprinde

acâstă

formulă;

dar re-

voluţiunile, şi vorbesc de revoluţiunile ce fac popbrele, aii forţă de
creaţiune, încât tote formulele lor sunt sintetice și devin aforisme.
Mulţă pretinşi înţelepţi aii rîs de acestă formulă ca de un ce banal
şi amăgitor ; dar afirm acum, după 17 ani, că ori-ce soluţiune sar
da emancipării clăcaşilor şi n'ar deslegă problema, aşă cum a fost
pusă de revoluţiune, adecă „cu paguba nimănui şi cu folosul tuturort, ar fi o soluţiune nedrâptă, fruct al ignoranței, o soluţiune
vătămătâre chiar pentru interesele ce ar av intenţiunea de a
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părtini

şi n'ar răspunde la ideea de reformă, ci la aceea de a strică,

Maiu 26, s, (E & r&sturnă.
Problema

emancipării

clăcaşilor

ast-fel

pusă,

ori-cine

şi-a dat

puţină ostenslă de a studiă, s'a încredinţat că soluţiunea este la
noi astădi de domeniul sciinţii, al economiei politice şi că prin urmare, pentru ca soluţiunea să fle adoptată de amândouă părţile,
nu este trebuinţă de a luptă ci de a demonstră; și, deşi t6te inteligențele

nu

monstraţiune,
cu timpul

pot

ave aceeaşi agerime

de

a pătrunde îndată o de-

dar sciinţa are o putere învingătbre, care se impune

chiar

inteligenţelor

celor maj

mărginite.

Diseiii că a ceaă clăcaşilor în deplina lor proprietate locurile ce
posedeză

adi, este o cestiune cu totul economică, căci la noi proprietatea nu mai păstrâză nică un privilegii politie, nu mai dă nică
un avantagiii deosebit de acela ce-l daii tâte cele-lalte capitaluri.
Aşă dar proprietarii nu pot av6 altă preocupaţiune în faţa solu-

ţiunii acestei cestiuni de cât aceea de a-şi asigură interesul lor material, de a nu păgubi
coimea nu sciil ce rol

la transformarea capitalului;
pot jucă în acâstă cestiune,

boeria şi cioafară numai

dacă nu se face alusiune la cei ce aii voit să se servâscă de cestiunea proprietăţii ca să-şi îndestuleze nesăţi6sa lor ambiţiune,
profitând de nesciinţa unor proprietari, precum alţii voesc să profite
de nesciinţa celor-lalte clase; şi la loc de judecată nu sciii care
din aceste două categorii de ambiţioşi sunt mai vinovaţi, cară din
ei aii compromis mai mult realisarea acestei salutare reforme.
Câte diseiii, cred că sunt, de ajuns ca să legitimeze purtarea

n6stră în acestă cestiune şi să încredinţeze pe ori-cine că, pacientând,
am putut suferi ca individi, dar am servit causa şi am asigurat
triumful ei,
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Domnule

Ministru,

Publicarea de mai deună-qi a unei broşuri sub formă de epistolă adresată d-lui Prim-Ministru, în privinţa budgetului, îmi dete
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şi mie

d-ta de-a

No.

dreptul, a-ţi atrage atenţiunea asupra relelor, ce ne bântuese
astădi, am credut că este mijlocul cel mai nemerit pentru un pu-

curagiul a-ţi

îndreptă

una

tă

blicist, sincer, spre a contribui

d-tale.

A

vorbi

cu

şi el la vindecarea acelor rele. Ro-

mânul dice că nu este bâlă fără leac; şi cine pote aplică l6cul
de cât Guvernul, în care d-ta ai o parte atât de importantă ca

Ministru din Întru?
Eră un timp când lumea credeă că în n6ptea Bobotezei se
deschide cerul ca să asculte și să împlin6scă tote aspiraţiunile,
tâte dorinţele, t6te trebuinţele credincioşilor; în acea n6pte ini-

|

mile Gmenilor se

înălțaii către cer. Tot ast-fei

se întîmplă, până

la un timp, în România, la schimbarea Ministerelor; aşteptarea
noilor Miniştri eră o speranţă care făceă pe 6meni să îndure cu

|

răbdare

multe

suferinţe. De la un timp încoă s'a perdut şi acestă

speranţă: un Minister vine şi altul se duce ca nopţile din ajunul
Bobotezei, fără ca inimile Românilor să se misce. Simptomă uriîtă,

d-le Ministru, și pot dice nenorocită, pe care îmi permit de a o recomandă protundei d-tale reflexiuni ; căci speranţa este un principiii

i

de viţă, de activitate, cel mai puternic element de ordine.
i

Negreşit că parasiţii politici, ce năvălese în jurul celor ce
vin la putere, vă spun că pentru Ministerul d-vâstre lumea a făcut

o excepţiune şi că toţi Românii sunt în jubilațiune ; sper însă că
vei ascultă mai cu încredere cuvintele unui om sincer şi onest,
deşi nu amic politic al d-tale, decât lingușşirile interesate ale acelor ce nu se pot folosi decât din slăbiciunea Miniștrilor.
Dacă însă lumea a perdut încrederea şi nu mai aşteptă nimie
de la schimbarea Miniştrilor, nu mai este 6re nimic de făcut? Este
6re o impunere
săi situaţiunea

absolută ca ori-ce Ministru să transmită succesorilor
mai îngreuiată după cât a primit-o? Nu; acâsta

nu este credinţa mea, căci atunci nu ar mai îi nevoe nică eii de a-mi
da ostenla de a scrie, nică d-ta de a-ţi perde timpul spre a citi
epistola mea. Ei cred că atârnă de la d-ta să îndreptezi răul făcut,

să inspiri iar Românilor încredere în eficacitatea Guvernului și să
facă ast-fel să renască speranţa în inimile lor.

Acesta este negreşit şi credinţa d-tale,
resemnă

la rolul unui comis

lichidării.
pote

primi

Un

om
să vină

în

posiţiunea
la

căcă d-ta nu te poţi

devotat, într'o casă, care aşteptă ora,

putere

d-tale,
decât

acţiune şi după ce a conceput un

cu

cu

plan de

o

aspirările
deplină

d-tale, nu

libertate

administrare,

de

care să
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înlăture relele, de cari suferim astăgi

și să

deschidă

căile

viito-

rului. Ori-cât de puternică însă ar fi concepțiunea
de ingenios ai fi în alegerea mijlocelor, ori-cât de

d-tale, orr-cât
felurite şi în

tinse ar

consumată

fi cunoscințele

fi speranţa

d-tale,

ca

d-tale speciale, oră-cât

om

de

Stat,

sunt

de

lucrări

pregătitâre

ar

de

a

doua ordine, de care ai nevoe în misiunea, ce ai a împlini, şi care,
de sar lăsă iar în sarcina d-tale, ţi-ar absorbi un timp preţios şi
te-ar distrage de la opera principală, ce ţi se cuvine d-tale numai,

ca, şef al administraţiunii. Acea lucrare nu este alta decât inventarul situaţiunii. Dacă însă viii să pun slabele mele puteri în serviciul unei asemenea lucrări, nu e că am presumțiunea de-a face
mai bine decât altul. Asemenea presumpțiuni sunt ispita 6menilor,

ce îşi însuşesc roluri mari, ca acelea de regeneratori, de reparatori, de salvatori, de Mesii chiar. Ceea-ce m'a făcut să ieaii pana,
este t6ma că inventariile, ce o să ţi se aștârnă, or să fie făcute
de GOmeni cari, mai mult sai mai puţin, din sciinţă sai din nesciinţă,
ai contribuit a creeă situaţiunea de astădi ; şi scii, Domnule Ministru,

că este

o

axiomă că

nu

pâte

cine-vă

fi causaş

şi judecă-

tor în aceeaşi afacere. Ca un observator, nu dic nepăsător, dar
afară din regiunile guvernamentale şi prin urmare neameţit de
vîrtejul,

ce domnesce

cu

atâta putere

regiuni, am putut ved6 limpede multe
vedere altora,

de la un timp încoă în acele

lucruri, ce

aă

scăpat

din

VI.
Partea

de pămînt,

Domnule

Ministru,

ce

cu drept

cuvînt

se

pote consideră ca moştenescal Românilor, este una din ţările cele
mai bine dotate din Europa. Fertilitatea pămîntului a fost şi este
proverbială, pădurile cele luxuriante constată acestă fertilitate în
ori-ce colț al României ; chiar netemperarea timpurilor anului, care
negreşit este puţin faborabilă sibaritismului, ajută mult la prosperitatea culturii cerealelor, căci gerurile frăgedese pămîntul şi
distiug insectele, iar căldurile cele tropice aduc tâte râdele Ro-

mâniei la o deplină maturitate. În mijlocul

"Ţării Române

se afiă

aşezat cel mai bogat reservoriii de mine şi de ape; mulţimea rîurilor şi a păraelor ce curg pe amândouă vărsătorele Carpaţilor ar

puts, prin mijlocul irigaţiunilor, să desfidă secetele, ce ne bântuesce
câte odată ; şi, ca să se completeze acâstă sistemă cu o admira-
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bilă economie,

hotarele,

ce s'aii însemnat ca să despartă moşia ro-

mân6scă de cele-lalte moșii străine, sunt tot-de odată şi mijlocele
cele mai înlesnitore de comunicare și de schimb, adecă fiuviile şi
marea Ac6sta este țera ce Prevedinţa a pus la disposiţiunea familiei, ce a resultat din măritișul bravilor legionari romani cu răsboinicele poporaţiuni ale vechei Dacii.
Cum Românii, în asemeni condițiuni strălucite, n'aii putut creă
un

Stat

tare

şi prosper?

Cum

o parte

dintr'înşii

cădură

supt

ju-

gul străin și cei de dincâce de Carpaţi, deşi îşi păstrară o existență proprie, merseră însă tot periclitând și chiar astăqi lasă în
spiritul

multora

îndoslă

de

capacitatea

lor politică?

Domnule Ministru! Dacă sar află la putere nisce Omeni, cari
al6rgă după Ministere ca dalcaucii la mesele bogaţilor, cari nu scită
să facă un us folositor de stările lor, negreșit că nu m'aş fi urcat
așă de sus cu investigările mele, căcă ar fi fost de prisos şi chiar
periculos ; acei Gmeni, supăraţi că ti-am întreţinut cu nisce cestiuni, ce nu le-ar aduce nici un profit, m'ar lovi cu teribila armă,
ce o

ţin mână,

nistru, care nu
şedinţiei

cu ordinanţa

te-ai

Senatului

pe

presei.

suit ci numai
acela

Cu

d-ta însă,

ai trecut de

al Ministerului;

Domnule

la fotoliul

cu d-ta,
— care

Mi-

prene-

greșit ai ambiţiunea de-a mai adăogă la ilustraţiunea unei familii,
de care fratele d-tale îşi făcea o glorie chiar în Camera oligarchicd,—m'am

asemenea temeri, şi-mi place a crede că, dacă ai primit

Ministerul, când ţâra se află în aşă mari suferinţe, le-ai primit
cu hotărîrea ca să aducă o vindecare positivă acelor suferinţe,
iar nu ca un vraciii, ce găsesce ocasiunea, să-şi vîndă elixirurile,
cu cari-şi are buzunarele pline. Nu mă tem dar, o repet, să studiez

împreună cu d-ta nu numai natura acestei societăţi, dar şi din
ce părinți ea este născută şi în ce condițiuni materiale este
destinată să trăâscă; căci scii că numai cu ajutorul acestor cunoscinţe

poţi găsi

remediile,

ce-i pot

da vig6rea de-a, fi, dea trăi

și a ajunge la destinările, ce credem, noi Românii, că-i sunt reservate și cu cari unii se j6că cu atâta uşurinţă, căutând cu mijloce
perfide să ne facă chiar pe noi, pe noi Românii, să ne îndoim
că ele ar put fi altele decât acelea de-a deveni prada străinilor.

Amintii mai sus cât de bogată este moşia ce Românii aii moştenit de la moşii lor; dacă dar ei nu sciură să profite de dînsa,

să fie 6re causa că productul acelei căsătorii atât de glori6se a
fost o stîrpitură? Nu; căci 17 secole de sânge, de lovituri de tot
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felul, de năvăliri şi de cotropiri neîntrerupte n'a putut nimici naționalitatea română şi nici măcar a o atinge, ast-fel încât astădi,

ca în tot cursul acestui şir de secole, ne înfăţişăm lumii cu tipul
nostru naţional neatins și bine caracterisat, şi cu un drept de
moştenire

asupra

pămîntului

vechei

Dacii,

a cărui legitimitate nu

mai cutâză astădi să se conteste Românilor nici chiar acolo unde
eraii consideraţi până eri numai ca tolera. Ce este şi mai minunat, ce ne dă o val6re reală în ochii străinilor şi ce ar trebui
să ne dea mai multă încredere în noi, este că, în mijlocul unei
lumi, unde Împărăţiile, Regaturile şi Principatele s'aii succes ca într”o
panoramă,

într'o

a fost Împărăţia

lume

unde

numai

ruinele

ne

pot

spune

că acolo

Constantinopolitană, că dincolo a fost alta Tătară,

mai dincâce una Româno-Bulgară, aci un regat, Sârb, lângă dinsul
regatul Sfintului Ştefan, ce domni odată până în Nicopole, şi peste

Nistru glorisa Republică Polonă,
în Orient,

astădi

nu

se

mai

o Jeanne d'Arc a catolicismului

găsesce

o

existenţă

proprie

a lor

decât în atlasurile erudiţilor, şi numai Principatele Române de dincoce de Carpaţi ai fost şi sunt; numai firul vieţii lor, ca Stat proprii, ma fost întrerupt.
UI,
Domuule

Ministru,

Amintii în capitolul precedent că, deşi poporaţiunile române
din Dacia lui Traian sai aflat în condiţiunile fisice cele mai priinci6se, ele nu numai că n'aii putut a se constui într'un Stat tare
şi jucă

ast-fel rolul

ce se pare

ale

fi însemnat,

dar

că

abiă aii

putut a-și păstră, într'o parte a României, o existenţă politică proprie. Un observator superficial ne-ar condemnă negreşit, dicând
că n'am

fost demni

nici de

originea

nâstră,

nică

de

ţâra

ce

am

moştenit-o. Dumnâta însă, Domnule Ministru, care eşti om de
Stat şi general şi care prin urmare însuşesci pe lângă dibăcia
politică şi ochirea răpede a omului de răsboiii, ai înţeles îndată
negreşit că, dacă posiţiunea n6stră topografică este una din cele
mai

propice, astădi când dreptul şi solidaritatea, ce l6gă acum între

ele tote societăţile europene
pirii şi violenţei, nueră

este cetatea cea mai tare contra ră-

însă tot ast-fel în timpii

trecuţi,

în timpii

de fer și de sânge, când criteriul dreptului eră încercarea prin foc,
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Şi când se presupuneă că Dumnedeii se pronunţă în tot-deauna
pentru învingător în duelurile judecătoresci. Ai înţeles, dic, Domnule

Ministru, că în acei timpi de silă, cari ai

dăinuit la noi mai mult

decât în regiunile apusene, posiţiunea n6stră topografică eră de
nu una din cele mai defavorabile, însă forte pericul6să. Iatr'adevăr,

hotarele Daciei lui Traian erait şi hotarele lumii civilisate de atunci;
și când lumea barbară, printr'o expansiune nepomenită în analele
omenirii, se revărsă peste lumea civilisată, noi primirăm cele dintâi şi cele după urmă valuri ale acelui deluviii de popâre, din cari
unele abiă aveai chip omenesc. Românii, negăsind nică un sprijin
natural la hotarele Daciei, nu putură să-şi apere bogatele lor câmpii
de acele năvăliri, ce sguduiai și nimiciaii Împărăţiile cele mai

tari. Dar bărbăţia lor făcii singurul lucru putincios, acela de a-Și
apără existenţa lor naţională în fortărâţa, ce se ridică în mijlocul
Daciei, adecă în văile Carpaţilor, de unde Românii, 15 secole, năpustindu-se mereii asupra pop6relor, ce voiaii să-şi însuşescă pămîntul
Daciei, păstrară cel puţin partea orientală a patriei romane şi

ne-0 lăsară moștenire nouă.
Nu este așă, Domnule Ministru, că, după ce Românii aă putut
resistă, întrun timp așă de îndelungat contra atâtor lovituri, atâtor
năvăliră, atâtor furtuni şi cataclisme, ar comite o crimă acei,
dintre dînșii, cari sar îndoi de val6rea naţiunii române şi de viitorul ei, acei cari n'ar av6 destulă încredere în capacitatea nâstră
politică şi militară ? Nu este aşă că atunci când Românul se urcă
pe culmea lui Radu-Vodă şi vede că, colo, unde eră odini6ră o
Împărăţie puternică, astădi ruinele ei chiar sunt amenințate a fi
cotropite de ruinele altei domnii ; că dincolo, unde eră o Republică
gloriosă, Ioana d'Arc a catolicismului, astăqi nu se mai vede decât
o mare pată n6gră, acoperită de cenușea martirilor; că dincâce,
unde

se ridicase

un

mante aveă Cor6na
diamant

Regat,

care

cotropise

atâtea

State

câte

dia-

Sfîntului Stetan, astăqi el însuși servesce de

la Cor6na unei alte Împărăţii;

mijlocul atâtor ruine de Împărăţii,
Statul Român a rămas în picidre,

când vede, în sfârşit, că în

de Regate şi Principate, singur
păstrând, de la început până

astădi, existenţa, sa politică proprie, nu este așă că Românul la
asemenea privelişte este în drept a-şi dice, fără presumţiune: „Am fost,

sunt şi voiă fi“ ? Nu este firesc să-și simţă braţul învârtoşindu-se ca
să amenințe
Brătianu

și să lovâscă pe acei

ce ar voi să se jâce

cu

sorta
2a

»
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României,

şi.să pună

Christ ?
Și acum
cât

pămîntul

„i
când vădurăm,

de viguros

este

ei la

domnule

organismul

sorţi

ca

păgânii

Ministru,

naţiunii

române,

cât

cămașa

de

lui

puternic,

suntem

nevoiță

a căută causele debilităţii, în care ea se ailă de la un timp încoce,
şi încă tocmai în timpii aceia, în cari condiţiunile sale topografice o chemau la o vi6ţă mult mai intensă, mult mai prosperă, la
o vi6ţă de mărire națională şi de fericire socială.
Până la finitul secolului al XVIl-lea, România fu un câmp de
răsboii. Un picior de munte, saii o văgăună întunecâsă eraii, afară,
de

rare

excepţiuni,

singurul

spaţii

unde

Românii

puteaii

să-şi

exercite activitatea lor socială, civilă, şi chiar atunci având încă
urechia aţintită la strigarea: cine-i acolo? a vedetelor, Este înve
derat

că, în asemenea

condițiuni,

societatea

română

nu

a

putut,

să-şi urmeze cursul săii natural şi să se desvolte contorm geniului
săii, tradițiunilor sale naţionale şi potrivit cerințelor naturii pământului României ; nu putu, de-asemenea, să se cristaliseze, cum s'a
întîmplat adese la poporaţiunile asiatice. Românii, fiind necontetenit în comunicare cu societăţile învecinate, împrumutară, la ori-ce

nevoe socială saii politică, instituţiuni străine, sait mai adesea modificară pe ale lor, luând de model instituţiunile, ce credeaă că
fac puterea Statelor vecine. Ast-fel se întîmplă în secolul al XIII-lea,
când Domnii Români se întârseră de peste Carpaţi, îmbuibaţi de
ideile feudale, ce domniaii atunci în Ungaria şi deteră o impul-

siune feudală societăţii nostre; ast-fel se întîmplă mai târdiii, sub
Radu-cel-Mare

și Alexandru-cel-Bun, cari, printr”o reacțiune contra

Puterilor catolice, se apropiară de Imperiul Constantinopolitan şi
imitară, organisaţiunea lui; ast-fel mai în urmă Mihaii-Vit6zul,
care, căutând tot sprijinul în Occident, voi să deă o nouă putere
instituţiunilor gquasi — feudale, ce se împlîntaseră la noi. La finitul
secolului al XVIl-lea, se făcuse destul progres în Europa, ca să nu
se mai cr6dă că tot dreptul stă în ascuţişul săbiei, şi să se scie
că este o solidaritate între osebitele societăţi şi că singura garanţie de o pace, de o linişte, de care toţi începeaii a simţi nevoe,

nu

se pote

găsi

decât

în

echilibrul

Puterilor,

ce

domniaii

atunci. Aceste idei începură a pune stavilă cuceririlor prin sabie
şi foc, fără însă să potă opri şi ambiţiunea cuceritorilor ; ei căutară dar alte mijl6ce pentru a se întinde, a cotropi. Cunoscinţa
acestor mijl6ce şi punerea lor în lucrare cu dibăcie se ridicară la înăl-

țimea unei sciinţe, care se numi diplomaţie. Misiunea diploma
ţiei
eră să corupă, să slăbâscă, să aţite răsboie civile, să facă
a se

şterge tradiţiunea naţională Şi să câştige partisani,
prin promisiuni
Şi daruri, în ţ6ra aceea, ce ea voiă să o supună. Ecă
de ce, de la finitul secolului al XVII-lea, Principatele Române nu mai putură
găsi în

juru-le decât Puteri amice (!2), gata a le protege şi la nevoe
chiar a
se preface că-şi varsă

sângele

pentru

dînsele,.

Polonia,

în

devota-

mentul ei, ne ardeă şi ne rădică arhivele din laşi, ca să nu
cadă

pradă în mânile Turcilor; Petru-cel-Mare, în iubirea lui pentru
Cantemir, aliatul săă, îl rădică în braţe ca să-l pâtă sărută mai bine,
şi
banchetă într'atâta cu boerii Moldovei, în cât Cazacii le putură
fură,
chiar cismele din pici6re; Austria făceă pe Brâncoveni princip
i ai

Sfintului Imperii

şi pe Cantacuzinescă

comiţă ; Tureia îi întrecă pe

toţi : în solicitudinea, ei pentru Români, mazileă saii tăiă
capul
Domnilor, eari oprimaii țera prin biruri grele şi atrăgeai năvălir
i

străine prin ambiţiunea lor, şi Sultanul, pentru o mai bună garanţie de pace şi de siguranţă, trimise pe scaunele domnesci din
lași şi Bucuresci Greci luminaţă şi împurțiali din Fanar.
Fanarioţii! Ecă armata cea nouă ce atacă Principatele, aci ca
raiale ale Sultanului, aci ca condotieră ai Rusiei; armată mai periculosă, mai teribilă decât ianicerii lui Mohamet şi chiar decât,

ordele
darea,

lui Batu-Khan. Întmadevăr, armele" lor, adecă viclenia, trăintriga şi corupţiunea făcură poporului român răni, mai

mari şi mai dăinuitâre decât iataganul turcesc şi a cărora cicatrice

defigureză până astăqi încă trupul României. Şi cum puteă fi într'alt-fel, cum puteaii luptă boerii României, cară eraii mai mult

Gmeni de arme decât diplomaţi, contra Fanarioţilor, cari păstrait
tradiţiunile celei mai renumite șcâle în dibăcie, în viclenie şi rea
credinţă,

adecă

şedla „du

bas Empire“ 2 Dar nenorocirea, cea mare

pentru Români fură chiar instituţiunile lor, care, nefiind product indi-

gen, n'avură rădăcini adânci în pămîntul românesc şi nu putură presintă nici o resistenţă seri6să acţiunii descompunătore a Fana-

rioţilor. Instituţiunile n6stre nu erai nică desfăşurarea naturală
a unei democraţii răsboinice ca la Elveţieni sai ca la Sârbi astădi,
nici feudalitea pură, cum eră în restul Europei, ci o feudalitate bastardă care, deşi se răzimă pe robia ţăranilor, însă din lipsa moştenirii titlurilor de boierie, sorgintea vieţii sale eră în Guvernul țării;
fie-care fiii de boier eră nevoit să servâscă un timp 6re-care Statul,
saii cum se diceă atunci să fie slugă credinci6să a Domnului țării,
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ca să potă deveni

la

rândul

sii

boier. Eră

ce-vă

şi

mai

mult.

Robia sati servagiul nu eră resultatul unei stări de lucruri, precum
al cuceririi, ci o imitaţiune străină, introdusă prin fraude mai mult

decât prin violenţă, şi
timpul

dăinuirii

care fu

ei.

contestată

chiar

de

servi

în

tot

|

Domnii Fanarioţi nu găsiră dar, în faţa lor, nică magnați, înconjurați de vasali şi servi, a căror viţă să le fie consacrată; nu
găsiră nici căpităniile cele vechi, cari acum eraii mare parte înlocuite cu condotieri, sai seimeni, cum îi numiaii la noi, căci cata-

nele, bietele catane române, se robiseră cele mai multe de boieri.
Ast-fel fu lesne Mavrocordaţilor să desarme puţinele catane ce
mai rămăseseră şi să le deă gârbace în loc de pistole; cât pentru
seimeni, puţin le păsă lor de eră un Domn pămîntean sai străin >
t6tă grija le eră să fie bine plătiţi.
Deşi Tronul, înconjurat ast-fel de armate stăine, asigură dom-

nia Fanarioţilor, ţera însă le scăpă, căci mai tot pămîntul ca şi
mai totă poporaţiunea eră în mânile boierilor şi boierii erati semeţi

pe timpii

aceia;

ei făceaii

oposiţiune

şi mai

cu

osebire eraii

atunci puţin dispuşi a vărsă în vistieria Domnului parte din veniturile lor. A-i atacă de-a dreptul nu eră lucru lesne; ei se bucuraii
încă de un prestigiă şi, cu bogăţiile cele mari, de care dispuneaii,
erai în stare, la o extremitate, să spulbere domnia veneticilor, ce

nu puteai

găsi nică

un

sprijin

serios în ţâră. Mavrocordat

însă,

cu o iscusinţă rară, se servi contra lor cu singura armă, cu care
puteă să-i lovâscă fără pericol pentru dînsul, cu emanciparea ță-

ranilor, cari erai servi ; cu o singură lovitură slăbi pe boier şi îmbogăţi

pe

Domn,

care,

de

aci înainte

ne mai

având pe boier între

dînsul şi producător, adecă, ţăranul, puti. să-l storcă ia rândul săi
după plac și să-l stârcă nu ca un proprietar ci ca un arendaș.
IV.

mele
totul

Domnule Ministru! Emanciparea servilor este una din reforcele mai mari din câte sai făcut la noi; ea a schimbat cu
faţa României de dincoce de Carpaţi, şi dibăcia, inteligenţa,

politică cu care s'a făcut, o face demnă de studiul ori-cărui om
de Stat, mai cu osebire al acelora, ce ţin astădi cârma Statului,
căci epoca,
atunci.

în care

ne

aflăm,

nu

este

fără

asemănare

cu

cea

de
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Am dis că servagiul, neavând începutul săi în cucerire
Şi
fiind introdus mai mult prin fraude de cât printr”o putere
reală,
nu se putu sistematisă și ridică la înălţimea unei instituţiuni
ca,
în cele-lalte părți ale Occidentului, ci fu mai mult un fapt în
totdeauna, contestat; de ţărani. A luă dar în mână cestiunea ţăranilo
r,
Şi a se servi cu dînsa pentru slăbirea boierilor şi întărirea unei domniri, ce voiă să supună ț6ra străinilor, nu este ceea-ce denotă
iscusinţa, capacitatea politică a lui Mavrocordat, ci procederea împlinir
ii
acestei mari reforme şi nemerirea măsurilor, ce luă ca ea să nu
aducă
sguduire şi miserie generală; acâsta însemnă şi pune pe Mavroco
rdat
mai presus de toţi Domnii fanarioți, cari în genere eraii 6meni
forte
distinşi, şi încă distinși chiar în societatea din Fanar. El înțelese

întradevăr

că o reformă

ca

aceea, care

schimbă

economia unei

țări, nu se pote, nu este înțelept, nu este bine chiar pentru
reuşita, acelei reforme, ca ea să emane ca un fapt al voinţei unui
singur om, fie acel om chiar Hospodarul, care ţineă în mână topuzul,
ce i-l aruncase Sultanul ca să sădrobâscă, puterea Românilor. O
asemenea procedere ar fi deşteptat pe Români, cari aveaii ca o oglindă
vie înaintea ochilor lor pe Italia, unde tâte Statele libere,
cari căduseră sub un tiran, deveniră lesne în urmă prada cucerito
rilor
străini. El promulgă dar emanciparea servilor în urma
anaforalei
Obştescei Adunări de atunci, o promulgă ca, voinţă a ţării,
luată în
totă întinderea cuvîntului, şi ast-fel nică o.clasă nu se
socoti nică

lovită, nică umilită, ceea-ce ori cine înțelege că este o precauţiune

f6rte neapărată pentru reuşita unei reforme. El dete boierilo
r deposedaţi singura despăgubire putinci6să atunci,—-adecă posluşni
ci
și scutelnici,—care, deşi revoltă simţimintele nostre de
astădi, eră
însă potrivită cu moravurile timpului. Mavrocordat,—care,
deşi ca

străin nu puteă av6 inimă pentru

ț&ra acâsta, însă ca admivistra-

tor inteligent, se gândi şi la producţiunea ţării, — mai
lăsă dar
câte-vă dile de lucru proprietarilor sub nume de clacă; el făcu
şi

mai mult: ca să nu

r&ămâe câmpiile

României

necultivate,

obligă

pe boieri să dea cultivatorilor pămînt cu îndestulare, având
ei dreptul de dijmă.
Acestea sunt, D-le Ministru, causele că acel mare aci
al lui Mavrocordat, acea reformă radicală nu aduse aţunci
nică o sguduire,

nici o miserie, ba încă atrase îndărăt la vetrele lor pe
toţi foştii

servi,

ce pribegiseră

peste

Dunăre.

Acestea sunt causele, ce făcură

să nu găsim nică o urmă de nemulţumire în Istoria acelor timpuri,
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deşi ea, combinată fiind cu alte uneltiri, aduse căderea vechei boieromânesci.
Să mă ferâscă Dumnedeii, Domnule Ministru, să-ţi recomand
ca aplicabile una măcar din acele măsuri ale lui Mavrocordat.
precum ait făcut unii din publiciştii noştri ; fie-care timp, fie-care
grad de civilisare are mijlcele sale, şi nu depinde decât de la caparimi

citatea, de la inteligenţa omului de stat, de a le găsi şi a le aplică.
Ar fi prea lung şi de
în ocasiunea de faţă cum,

cădu mai t6tă şi cum
niră materia

de

prisos, Domnule Ministru, să cercetăm
sub regimul fanariot, vechea boerime

foştii boeri şi foștii servi, contopiţi,

exploatare

deve-

a unei alte clase, în care se strecurară

puţini din magnații ţării; să sărim dar la reforma, ce se făci subt
auspiciile Rusiei, la introducerea Regulamentului.
Românii ati avut în tot-deauna spiritul deschis ideilor de progres, și inima lor a fost în tot-deauna frămîntată de grija sortei
patriei lor; chiar în timpul Fanarioţilor, boierii pămînteni, ce mai
rămăseseră, se încercară, atât pe lângă Rusia, cât şi pe lângă Austria,
mai cu osebire la pacea de la Şiştov, să dobindâscă pentru Principate o posiţiune mai independentă de Turcia şi o organisaţiune

mai bună în întru. hevoluţiunea cea mare a Franţei îi mişcă şi
se duseră să intereseze Guvernul Franţei la sria României. Sub
domnia lui Caragea, o conspiraţiune pentru o mișcare naţională
se întinsese

până

în unghiurile

cele mai

depărtate

ale

Ţării-Ro-

mânesci. Eteria Grecilor găsi aci un pămînt pregătit, şi mişcarea
Domnului Tudor n'a fost un accident ci o consecinţă a disposiţiunii spiritelor. Domnul Tudor mavu alt merit decât să-i dea un
caracter cu totul naţional şi să o sustragă influenţei greco-mus-

călesci, şi boerii mavură

altă vină

decât că credură mai mult

în

străini decât în puterile, ce ar fi găsit în sînul poporului român.
Domnia lui Grigore Ghika, deşi fu o reacțiune contra Fanarioţilor,
nu satisfăcu însă pe deplin aspirările Românilor, mai cu osebire în

ceea-ce priviă reformele din întru; conspiraţiunea Văcărescului,
în care eraii implicaţi un mare număr de boieri, şi cartea intitulată:
„Călătoria lui Dinicu Golescu“, sunt, două fapte, cari denotă starea
spiritelor

de

atunci.

Ocupaţiunea Principatelor de către armatele muscălesci la 1838
dete o mare diversiune spiritelor. În urmă Rusia, fiind nevoită să
părăsâscă Principatele, socoti că nu eră înţelept, în interesul planurilor sale de cotropire, a lăsă Principatele să-şi înn6de iar firul

3175
vieţii lor naţionale şi să se desvolte, conform spiritului şi tendinţelor lor naturale; Guvernul rusesc se puse dar a, țese pânza cu

care aveă să înfașe strîns România.
plomaţia

narioţilor,

muscălâscă

se arătă,

cari și acum

Trebue să mărturisim

în acestă

deteră un

operă,

ajutor

fiică demnă

puternic

că dia Fa-

şi chiar de-a

dreptul.

Kiseleff, ca şi Mavrocordat, deşi dispuneă de sute de mii de
bajonete străine, se feri de-a av6 aerul să impună Românilor re-

formele,

ce proiectase

Guvernul muscălese

şi care aveai misiunea

de a răpi spontaneitatea și libertatea de acţiune a societăţii nostre

el, mai mult decât ori-care, vorbi Românilor de patrie şi de drepturile publice tradiţionale, şi ast-fel reuşi ca, prin Adunări române,
să dea Regulamentului Organic caracterul unei opere române
şi
acela al unei Convenţiuni naţionale, deși în acea operă eră pus în
umbră un articol, care ridică autonomia Principatelor. Ceea-ce însă
trebue să ne preocupe astădi mai mult, este resultatul reformei

sociale, ce implică acest Regulament, adecă relaţiunea dintre clăcaşi
şi proprietarii

de moşie.

Deşi oborîrea servagiului, efectuată sub Mavrocordat, se făcuse
întrun interes antinaţional, cu timpul însă ea adusese împăcarea
între proprietari şi clăcaşi şi chiar iubirea între dînşii. Avem proba,
cea mai invederată de acâstă înfrățire între clase: purtarea ţăranilor în timpul „zaverii“, Nici un proprietar, nică un boier pămîntean nu îu supărat de glbtele înarmate ale Domnului Tudor, iar
clăcaşii nutriră prin păduri pe boierii, ce se ascundeaii de Arnăuţi, şi
celor pribegiţi peste Carpaţi le scăpară, pe cât putură, bunurile de

furia Arnăuţilor,
Iscusinţa cea mai mare, ce puse Guvernul muscălesc în confecţionarea Regulamentului, fu ca să distrugă acea înfrățire dintre
țărani şi boieri. Un legiuitor inteligent și de bună credinţă avea
două drumuri deschise înaintea lui în cestiunea proprietăţii. Dacă
voiă să favoriseze pe boieri, n'aveă decât; să emancipeze comunele,

recunoscând boierilor de moşie dreptul de deplină proprietate pe
restul moşiei, şi, ca să nu sdruncine producţiunea țării, să menţie
dilele de clacă şi dijma pentru un termen hotărît de ani; adecă în timpul necesar pentru ca atât proprietarii cât şi muncitorii de pămînt
să potă găsi nouăle condițiuni de exploatare şi să se p6tă familiarisă
cu noua lor condiţiune ; saii, dacă legiuitorii voiaii să nu părtinâscă
nici unei clase, să emancipeze, cu comunele, sădirile şi curăturele
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clăcaşilor
— singurul
,

pămînt,

asupra

căruia

legile cele vechi

recu-

nosceaii clăcaşilor un drept de posesiune şi care eră considerat ca
loc

posedat cu embatic,—hotărînd ea despăgubire

proprietarilor

pentru

acele mică pămînturi un număr de dile de clacă pentru un număr
determinat de ani. Intenţiunea însă a Rusiei nu eră emancip
area
clăcaşilor şi cu atât mai puţin a moșiilor boierilor. Întrade
văr,

Regulamentul

lipi şi mai

mult

pe

ţăran de

pămînt,

sub deosebite

pretexte, cari n'aveaii nică o înclinare cu cestiunea propriet
ăţii, şi

mări numărul dilelor de clacă, adăogând şi alte sarcine
pentru
clăcași; iar pentru boierii de moşie, Regulamentul nu
numai că
supuse ţăranilor o mai mare parte de pămînt, dar
recunosciu

și generaţiunilor viitâre dreptul la două părţă din trei ale
fiecărei moșii. Boierii, în lăcomia lor, nu vădură decât fol6sele presente, adecă îngreunarea îndatoririlor clăcaşilor, iar cei mai inte-

ligenţi, acei cară se gândeaii la viitor, se mângâiară cu promisi
unea,
ce se făceă în Regulament, că o să vie un timp când învoieli
le

libere or să fie posibile; ei nu înțeleseră că misiunea
nu este de-a promite, ci de-a hotări.

unei legi

V.
Domnule

Ministru !

Regulamentul Organic, care, atât prin disposiţiunile sale în
privința proprietăţii cât; şi prin alte disposiţiuni, aveă de ţintă să
pună în dependința administraţiunii atât pe clăcaşi cât şi pe boierul
de moșie, şi tot-deodată să aducă ura între aceste două clase,
fu

la început

primit

de

marea

parte

a inteligenţei

cu bucurie ; vre-o

câţi-vă boieri mari şi ţăranii în genere fură singurii, ce se arătară,
nemulţumiţi. Şi cum puteă fi într'alt-fel? Sgomotul săbiilor, ce Kiseleff
atârnase de briul tinerimii, lucirea uniformelor de tot felul
şi de

t6te

culorile,

şi ispita

posturilor, ce se creaseră,

telizență şi nu-i mai dete

timp să

se gândâscă.

ameţise

Nu

bista

în-

trebui însă

mult timp ca ea să se trezâscă. Regulamentul eră o haină
străină,
croită la St. Petersburg, fără ca să se iea măcar măsură
pe acela,
pentru care eră destinată ; ea începu dar îndată a strânge
şi-a

împiedică națiunea română în mișcările sale ; reacţiunea contra
lui fu dar fir6scă şi merse crescând până la 1848.
D-ta, Domnule Ministru, îţi aduci aminte cu câţ entusiasm,
cu
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câtă sete, noi toţi câţi suntem, şi d-ta negreşit

intrarăm

în acea

eferie,

al căreia

nu

cel din urmă,

drapel îl ridicase, încă de la 1836.

Câmpineanu ! Care este familia, oră cât de
reacționară ar fi ea
astădi, care n'a trimis atunci contingentul sii
în tabăra naţională
şi care la 1848 luă în sfîrşit; cu asalt fortărâţa,
ce străinii ridicaseră

în România

ca să ne cucerâscă,

adecă Regulamentul Organic? Nică

una. Nu voiesc a dice că revoluţiunea de la
1848 a fost fără pă.

cate,
aveă

că nu s'aii făcut greşeli. E! şi care este
revoluţiunea,
ce pote
pretenţiunea de-a fi corectă ? 'Tot ce voiesc
să constat, este că

ea a fost resultatul unei lucrări, la care a
luat parte națiunea în-

tregă,

că ea

instinctul

îșiaveă

de

cuvîntul

conservare

al

săi

de-a

naţiunii,

fi în

că

natura

prin

lucrurilor,

urmare

eră,

în

din

tote puntele de vedere, legitimă. Ast-fel fiind,
oră-cine o n6gă Şi ori ce
reacțiune contra spiritului și a tendinţelor
ci nâgă dreptul naţiu-

nii de a trăi şi lucr6ză, prin sciință saii nesciinţă,
la pregătirea dom-

nirei străinilor.

Dacă după revoluţiunea, de la 1848 n'ar fi venit
sabia străinului să întrerupă din noii firul vieţii naţionale, societ
atea română,

după

mai multe

găsescă

oscilațiuni,

neapărate

în ori-ce

condiţiunile sale de vi6ţă, să-și urmeze

acțiune,

eră să-şi

cursul săi

natu-

ral, şi până astădi eram să devenim un
Stat prosper, destul de
tare ca să pâtă trăi prin vieţa sa proprie,
fără să mai p6tă fi clă-

tinată de suflarea tuturor străinilor și ameninţat
a deveni prada
celei dintâiii loviri ce i s'ar da.
Dacă invasiunea muscălâscă de la 1848 nu eră,
precum se

diceă, decât o acţiune de precauţiune contra
spiritului revoluţionar, ce suilă atunci peste i6tă Europa, de
ce Guvernul rusesc nu
căută în reformele, ce făcii în cestiunea propri
etăţii, să atenueze,

să împuţineze, să slăbâscă, de nu să stirpscă
causele sociale, ce
făcuseră ca, revoluţiunea de lu 1848 să fie nu
numai politică, dar

şi socială?

Dacă

ţineă

cu

boierii,

de

ce, cel puţin

avis atât de puternic, nu voi să emancipeze

să-i facă proprietari

absoluți

peste

contră supuse şi mai mult pămînt
lor, îi supuse

la o muncă

acum,

moşiile

pămînturile

lor?

după

boierilor
De

ce

un

şi
din

țăranilor şi pe ţărani, la rândul

silnică şi mai

mare, şi mai obligatorie?

Şi când Guvernul rusesc făceă tote acestea
la noi? Atunci chiar
când el se pregătiă și proiectă în Rusia
emanciparea ţăranilor

și a pămînturilor lor. Cuvîntul acestei
procedări este forte invederat. El nu voiă împăciuirea Și prin urmar
e consolidarea societă-
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ţii române.

El amăgi

dar pe boieri, dându-le pentru present o în-

lesnire şi mai mare de înavuţire, şi făcându-i ast-fel a crede
trînsul;

iar pe ţărani

îi apăsă

şi mai mult,

pentru

tâii ocasiune să pâtă deveni un instrument
rare

dar

chiar

de

în-

ca la cea din-

nu numai de turbu-

distrugere.

VI.
Acâsta

este

de la 48. Când

situaţiunea,

ce ne-a

făcut

invasiunea

muscăl6scă

tratatul de la Paris ne scăpă de protectoratul Ru-

siei şi puse drepturile nostre sub garanţia tuturor puterilor celor
mari europene, societatea română se găsi mai desbinată decât în
tot-deauna; de-o parte cei amăgiţi, acei cărora le veniă cu greii

să lase o posiţiune făcută, şi

de cea-laltă

parte

acei

cari

voiaii

ca națiunea să reintre în condiţiunile proprii naturei sale, proprii
țării ce ocupă şi potrivite cu spiritul secolului, Aceste două partide
eraii înăsprite una contra alteia; cei din urmă priviaii pe cei dintâi nu numai ca nisce egoişti, ce voesce să sacrifice interesele tă.
rii şi chiar ale lor în viitor unor interese particulare şi timporale.
dar încă, prin sciinţă sai nesciință, şi ca nisce instrumente ale

străinului. La rândul lor, aceştia credeaii pe adversarii lor ca unica
causă a tuturor perturbaţiunilor, a tuturor ideilor, ce eraii de na-

tură a preface starea

socială

şi politică,

în care

ei se credeaii atât

de bine aşezaţi, și care încă ei o credeai ca unică,
petrecere

tența

a Românilor

şi ca singura,

care

n6stră naţională.
Cum

vedi,

Domnule

Ministru,

când

pentru

buna

ar pute să asigure exis-

arena

politică

se deschise

în lupta

n6stră

le lăsarăm

ori le-o şi deschiserăm

mare îna-

și pentru noi, când furăm chemaţi ca noi înşi-ne să ne croim sorta,
lupta eră firâscă; şi încă ce luptă! Acâstă luptă fu aţiţată şi mai
mult

prin

amestecul

străinilor,

uşa crăpată, ba încă de multe
intea lor.
Ori cât de aprinsă

cărora

însă fu lupta

prin

ea chiar

luptătorii

în-

cepură a se cunâsce, a se stimă, a se apropiă; se încredinţară,* şi
ş
unii si alții, că cel puţin mare parte dintre dinşii sunt sinceră y şi

că toţi doresc binele patriei; de aci, a trece la o lucrare comună
nu eră departe, și toţi se puseră a căută nu tot arme spre a se

combate,

ci condiţiunile

condiţiunile

acele

neapărate

care ar decurge

pentru

așezarea

noului

Stat,

firesce din starea nâstră de cul-
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tură
nule

şi care ar fi proprii geniului nostru național. Negreşi
t, DomMinistru, că acâstă lucrare eră cam lungă şi putea
firesce să

întărite nerăbdarea, tinerilor exaltaţi, dar nică de cum
a Gmenilor
maturi şi cu atât mai puţin a acelor ce sunt chemaţi a
preşedeă
la organisarea unei societăţi .
Plebiscitul de la 2 Mai sai 2 lulie a venit și a întreru
pt

acea lucrare, care, deşi se făceă cu încetul,
se face de o societate întregă, eră însă sigură

nanța

de presă mă ameninţă şi mă popresce

ca ori-ce lucru ce
şi puternică. Ordo:

să cercetez de este

bine, de este în ordinea lucrurilor ca un om, ori
care ar fi funcțiunea lui în societate, şi ori cât de mare geniii ar
fi el, să poprâscă

0 societate în elaborarea sa și să hotărască pentru
dea un alt curs elaborării ei.

dinsa, sati să-i

Nu sciii de asemenea, Domnule Ministru, dacă-mi
este permis să
cercetez actele, saii legile cele importante, ce saii
decretat de la
2 Iulie încâce; mă mărginesc dar numai în a
constată ceea-ce nimeni nu n€gă, saii mai bine ceea-ce este pe buzele
tuturor şi chiar

pe ale acelor cară sunt; gu totul devotați regimului inaugu
rat la 2
Iulie, că adecă: suntem

Istoria în mână,

mai răi decât în tot-deuna; și pot adăugă, cu

că asemenea

suferințe,

asemenea

nevoi

nu

s'aii

manifestat în urma nică uneia din reformele cele
mari, ce ai preces pe cele de astădi. Care este partea de răi,
ce cade pe sâma
defectelor marilor acte ce sai decretat, o poţi
gasi d-ta, ca un

profund

asemenea

om

de Stat; ce eşti, și care singur ai dreptul de a face
o

investigare;

tot

ce-mi

rămâne mie de cercetat este fârte

puţin, anume care este partea răului, ce se cuvine a
fi atribuită relei,

nenemeritei

şi repedii

aplicări

In alte ţări, precum
ori-cine,

pentru

chiar pentru

cea

mai

o modificare

la promulgarea

a acelor

scii, Domnule
mică lege

nouă

legi.

Ministru, mai mult de câţ
de

o

ordine

economică,

de tarife vamale, se lasă un interval de

legii Şi până

a-și

av6

efectul

săi;

acel

interval

este calculat, ast-fel ca să n'aducă nici o vătămare interes
elor angajate şi cari ar put6 fi atinse de acea lege. Cum dar
Guvernul
de la 2 Maiii a putut să facă nepomenita greşâlă
de a hotări ca
legea emancipării clăcașilor şi a pămînturilor să
se aplice Și să se
efectueze în vre-o
Dumnedeii! O lege

economia

câte-vă luni? Și ce lege, pentru numele lui
care schimbă din culme până în temelie
totă

producerii ţării,

o lege pentru

a cărei

punere

în

apli-

care numai nu eraii destule acele ş6pte luni! —
AY audit, Domnule

No.

33,

1863.

380
No. 32.
1865.

Ministru?

Şepte luni pentru ca să se găsescă şi să se creeze nouele

condițiuni de exploatare a României întregi
! — Să nu ne mirăm
dar dacă câmpiile n6stre aii rămas estimp pustii şi acoperite cu
burueni; să nu ne mirăm dacă un an de neproducere şi neexportare o să apese pe mai mulţi ani în viitor. Ac6stă singură dispo-

siţiune eră destulă să aducă o mare lipsă şi o mare perturbare
în producerea naţională şi prin urmare în tote transacţiunile. Dar
guvernul de la 2 Mai pare că a voit să îndoiască dosa
şi a dispus ca capitalul în numerar, ce-l hotărîse spre a
pe acela ce proprietarii îl avuseseră în muncă şi de care
neaă de la începutul primăverei, adecă atunci de când începe
pămîntului, să nu se ramburseze proprietarilor de cât la tonă,

răului
înlocui
dispumunca
adecă

atunci când încetsză munca pămîntului. Te întreb, Domnule Ministru,
dacă
şelă,

puteă, dacă eră permis unui Guvern să facă o asemenea greadecă să pună pe toți proprietarii, din totă România, în ne-

putință de a-și cultivă proprietăţile, fiind lipsiţi chiar de capitalurile ce li se dai subit forma lor cea nonă? Pâte să mi se observe că nu eră putinţă materială de a încăssui proprietarilor chiar
de la St. Gheorghe dobînda bonurilor, la care ai drept; apoi atunci,
de ce nu sait luat în lege disposiţiuni ca Guvernul să nu fie ne-

voit nu numai de a face o nedreptate,

dar chiar de a lovi produc-

cerea ţării? Mai este însă încă o consideraţiune. Proprietarii, ne
având cu ce continuă exploatarea pământurilor lor, într'alte cuvinte

neputând întrebuinţă

braţele libere.

de unde

foştii

clăcaşi or să

câştige sumele, ce le trebuesc, în tot cursul anului acesta, ca să
plăiâscă despăgubirea pentru pămînturile, ce le aii? Căci precum

scii, D-le Ministru, lucrurile aii fost aşă conduse în cât cea mai
mare parte din foştii clăcași, credând că despăgubirea o să li se
ierte prin decret, precum li s'a dat şi proprietatea, n'ai voit să,
se învoiscă și să muncâscă pe socotsla lor pămînturile, ce aii rămas
proprietarilor,

Să presupunem
derări

necunoscute

însă,
nouă

Domnule

Ministru, saii că sunt

sati că Guvernul,

consi-

în dragostea lui pentru

foștii clăcași, s'a exaltat până a nu se mai gândi la t6te consecinţele nenorocite, ce ar resultă chiar pentru săteni, şi s'a grăbit
de a decretă, legea cu un minut mai înainte, şi că, negreşit, ca tot
lucrul făcut în grabă şi după capul unui singur om, nu puteă eşi
într'ali-fel decât plin de viţii; presupunându-le tâte acestea, re

Guvernul n'ar fi putut găsi, dacă ar fi dorit binele publice, vre-un
mijloc ca să ușureze, ca să împuţineze răul, şi încă chiar întrun
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mod

simţitor?

singur

din

Eu

acele

cred

că da,

mijlce,

şi, ca să nu amintesc

întreb

dacă

Guvernul

decât unul

nu

puteă,

o-

dată ce s'a făcut constatarea numărului şi categoriei clăcaşilor, să
libereze proprietarilor
fie-care bilet doui sai

un număr de bilete ad-hoc, representând
patru sfanţă; cu acestea proprietarul să fi

avut facultatea de a se servi în loc de bani ca să plătâscă ţăranilor ce i-ar fi lucrat, şi ţăranul la rândul s&ii să se fi putut servi

cu dînsele la răspunderea trimestrului consacrat casei de lichidare.
Ac6stă înlesnire făcută, nu rămâneă decât ca la plata intereselor
bonurilor proprietarilor să se scadă din suma ce se cuveniă fiecăruia suma cuprinsă în biletele cei s'a înaintat şi mar fi putut
atunci a o întârce cassei de lichidare.

Ac6stă singură măsură, ce nu fac decâta o însemnă în
trâcăt, sunt încredinţat că âr fi activat cu mult cultura pămîntului în vara

acâsta;

asemeni mijlce,
clăcaşi

că

dar

Guvernul nu numai

dar n'a căutat nici măcar

aii să plătâscă

despăgubirea;

că nu s'a gândit a găsi

să convingă

n'a făcut

început a face d-ta, adecă a cercă să convingă
mîntul ce a r&mas proprietarilor este absolut
vernul să se mai pâtă amestecă în învoirile,
nainte, convingere ce arfi determinat negreşit,
ME opresc aci, Domnule
Ministru, căci
aplicării legii proprietăţii ar put cine-vă scrie

şit

că şi

scriind.

d-ta

Las

ai

dar

ostenit
pentru

ascultându-mă,

alt

timp

nici

pe foştii
chiar

pe ţărani

ce ai

că

pă-

al lor, fără ca Guce s'ar face de aci
pe ţărani a se învoi
numai în cestiunea
un volum, şi negre-

precum

să-ţi vorbese

ostenii

despre

şi eii

ceea-ce

se

numesce la noi sufragiul universal, despre sistema financiară, ce
ne duce la ruină, despre administraţiunea, ce s'a încurcat şi face
neeficace

marea

aplicarea

ţării,

Sai pus de-o
inteligent. Să

ce

o

ori-cărei legi,

așteptăm

încă,

de-ar

fi chiar

despre

bună;

libertăţile

despre

ar-

publice,

ce

parte, despre Biserică, ce s'a atins întrun mod puţin
las tote acestea pentru alt timp, căci sper că în

curând vei ridică după pieptul României acea pistră, ce se numesce
ordonanța presei şi care-i sugrumă glasul atât în cât nu mai pote
nici suspină.
Până însă

Domnule

a

nu-mi

luă

diua

bună

de

la

d-ta,

permite-mi,

Ministru, să-ţi aduc aminte un ce care te privesce de-a

dreptul, anume că societăţile civile n'aiă vădut nici odată cu plăcere
să le administreze cel ce pârtă sabia. Impăratul Napoleon III, el
însuşi, care a smerit puterea rusă, care a creat Regatul Italiei, care

a dat Franţei Comitatul Nizzei şi Ducatul

Savoiei, care în sfîrşit
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a asigurat societatea francesă, în ce privesce interesele ei materiale, — pe cari ea, cu drept saii fără drept, le credeă în pericol,—

a fost nevoit să renunţe
pinas,

de-a

pune

un

la încercarea

oştean

în

capul

ce făcuse cu generalul
ministerului

Es-

din întru,

atât

nemulțumirea unei asemenea încercări fu mare chiar în Franţa,
adecă chiar în națiunea cea mai războinică din Europa.
Ac6stă antipatie este fir6scă, Domnule
dintr'o prejudecată contra militarilor,

vine

Ministru ; ea nu proci din posiţiunea ex-

cepţională ce se face militarului în Statele acele, unde Guvernele
vor a face din armata permanentă o câtă de automaţi, un instrument

de sugrumare.

În

ţările libere însă,

şi

Istoria

ne spune

că

ast-lel a fost ţ6ra nostră de secole întregi, militarul, chiar permanent, este ridicat la o înălțime, unde nu trebue să-l domnâscă
pasiunile

politice.

Mai

presus

de tâte

partidele,

de tote sistemele,

el nu se. cade a deveni organul şi, cu atât mai puţin, instrumentul
nici uneia; absorbit în iubirea patriei, care le conţine pe tote, el
n'are

decât

un

singur

sacră la apărarea
sublim,

care

rol, o singură

misiune,

aceea

de-a

se con-

ei, contra străinilor, contra sugrumătorului. Rol

îi robesce

tote

inimile,

căci

într'însul

ori-care

cetă-

țen, ori-care partid vede pe apărătorul săii. Fără patrie nu mai
sunt cetățeni, nu mai sunt partide, ci numai o turmă de sclavi.
Cu tâte acestea, chiar în ţările libere, exemplul Statelor despotice face că nimeni nu doresce a vede administraţiunea în mânile unui general. Inţelegi dar dacă trebue să existe acâstă impresiune la noi.

Dacă amintiii acest simţimînt
mai

cu plăcere

sabia

la hotarele

al

societăţilor civile, care văd

ţării de cât pe fotoliul Ministeru-

lui din întru, nu crede c'o făcuiii ca protestare contra Ministeruiui
d-tale, ci numai ca să-ţi aduc' aminte cât posiţiunea d-tale este
mai

delicată

decât

a tuturor

predecesorilor

d-tale. Ridică-te

dar,

D-le Ministru, la înălţimea aceea, unde lumea să nu mai pâtă vede,
în d-ta, decât pe omul eminent, pe omul situaţiunii, capabil dea
ne

salvă

de relele

ce ne

bântuesc.

Ridică-te

pe

aripile geniului

la înălțimea unde prejudecățile, patimile de partid, preocupaţiunile personale nu pot să mai atingă pe un om, şi de-acolo, cu ochiii
de

aquilă,

pătrunde

în

afundurile

societăţii

nostre

şi vedi adevă&

ratele cause, ce ne-aii aruncat în vălmăşslă şi ne ţin atîrnaţi pe
marginea prăpăstiei, şi, cu inimă de Român, însâmnă calea, ce are
să ne

depărteze

mântuire

de

dînsa

și de mărire

şi să ne

naţională!

ducă

la loc

sigur, la locul

de
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de distribuirea premiilor, făcută la Ministerul Cultelor şi al Instruc-

publice,

în qiua de

29

Iunie

1865, Ministru

Preşedinte

al Consiliului

fiind

Nicolae Cretzulescu și Ministru ad-interim al Justiţiei, Cultelor şi Instrucțiunii
publice fiind Dimitrie Cariagdi. Aug. Treb. Laurian eră Vice-Președinte al Consiliului Permanent de Instrucţiune publică iar V. A. Urechiă eră directorul Instrucțiunii şi al Cultelor. Intre tinerii premianţi, eraii și elevii: Chițu Petre (el. VII),
Haret Spiru (cl. [[1) şi Marghiloman Alexandru (el. [), de la liceul Sf. Sava.
V. „Monit. Ofic.“, No. 142 din 1 (13) Iulie, 1865.

Domnule
Cu

ocasiunea

Direclor,
împărţirii

premiilor

la elevii,

ce s'aii distins

în

şedlele Statului, ai adus, la bara opiniunii publice, instrucţiunea naţională. Ei unul îți mulţumesc din inimă de acâstă procedare liberă, care, de sar imită în tote ramurile administraţiunii publice,
ar fi cel mai puternic şi pot dice singurul mijloc de a vindecă

relele ce ne bântue şi contra cărora silinţele individuale ale omenilor

ce se succedă

la putere

cu o iuţelă nepomenită, s'aii dovedit

printwo tristă speranţă neeficace. Am dis că ai adus instrucţiunea,
naţională la bara opiniunii publice, căci atât prin cuvîntul rostit
de onorabilul Vice-Preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiuniă, cât şi prin cuvîntul d-tale, ai ridicat vălul, ce ar fi putut
ascunde trista stare a instrucţiunii n6stre publice și ai făcut ast-fel
să vadă

limpede

cei mai

indiferenți,

chiar

acei ce nu

veniseră

la,

acea, solemnitate decât atraşi de tobele şi surlele ce precedaseră
cortegiul Universităţii Române. Da, D-le Director, ai arătat r&ul
cu un curagiii şi o sinceritate, ce-ţi face cu atât mai multă ondre, cu
cât la noi a devenit o regulă generală de-a ascunde răul, regulă
care, adoptată de la Muscali, ne va da de mal, de nu vom sci toţi
să facem ca d-ta, adecă să avem curagiul de a fi sinceri, veridici.
M& sfiiiii a adresă acâstă epistolă d-lui Vice-Preşedinte, care a
fost

profesorul nostru al tuturor:

vârsta

dumnslui şi lunga-i expe-

riență şcolăstică îi constitue dreptul de a fi mai mult ascultat de
cât d'a asculta; luai dar libertatea d'a convorbi cu d-ta, căci, deşi
împodobit cu o instrucţiune înaltă, care te-a suit pe catedrele facultăților n6stre, vârsta însă te pote dispune dea ascultă pe cei

cari, mai bătrâni decât d-ta, aii putut să-şi întindă observaţiunile
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lor peste un şir de ani mai
vârsta d-tale.

lungi

decât

acei

ce aii apucat

cei de

ME socot scutit, D-le Director, a reveni la rândul mei asupra
deplorabilei stări a instrucţiunii n6stre publice şi mai cu osebire
asupra neînsemnatelor resultate ce dă ea, comparându-le negreşit
cu sacrificiile ce tace tesaurul public pentru şcâlele naţionale
; —

să fie însă bineînțeles,
odată

prea

fi sumele
este

multe

că nu eii voii găsi că un

sacrificii pentru

consacrate;

ca resultatele

instrucţiune,

Stat face

vre-

ori cât de mari ar

ceea-ce cerem, şi suntem

în drept a cere,

să fie în raport cu sacrificiile; —

mă

socot, „die

scutit a reveni asupra acestui răi, căci nimeni nu-l putea constată
cu mai multă autoritate decât d-ta, care eşti în capul instrucţiunii,
şi prin urmare nu ieaii pana astădi decât ca să atrag atenţiunea
d-tale asupra altor cause decât acelea ce denunți publicului ca
sorginte a răului, ce ai constatat.
Dacă am pătruns bine ideea d-tale, causele principale ale stării

defectudse a instrucţiunii n6stre publice sunt: întâi, lipsa de o
metodă completă şi raţională şi puţinul devotament al profesorilor
în îndeplinirea misiunii lor; a doua, nepăsarea părinţilor, atât pentru educaţiunea copilaşilor lor în familie, cât, şi pentru priveghiarea,
ce ar trebui să exercite asupra instrucţiunii, ce copiii primesc în
şcolele publice. Plecând din acest punt de vedere, d-ta, faci apel

la aceste două categorii de cetăţeni,
cine că ese din fundul inimei d-tale.

cu un accent ce simte oriDe ce însă te-ai oprit aci,

D-le Director? Ore posiţiunea d-tale oficială te-a oprit de a merge
cu investigările mai departe? sai întradevăr, lipsit de elementele

ce nu le puteai lua din cunoscinţa trecutului,

n'ai putut compară

ceea-ce este cu ceea-ce a fost, ca ast-fel să descoperi adevăratele

cause ale răului? Ori-care în sfârşit ar fi causa, am socotit că este

o datorie

să împingem

acâstă

cercetare

mai

suntem

mărginiţi de nică o altă îndatorire

riile de

cetăţeni,

noi, pentru

cară trecutul

departe,

noi,

cari nu

de a ne împlini
este

tot atât

dato-

de viii ca

şi presentul.
Cuvintele, ce ai adresat profesorilor şi părinţilor, am dis cai
fost destul de simţite pentru ca să-i pătrundă şi să-i facă să'şi
îndeplinâscă datoriile

lor cu o îndoită

silință;

dar

permite-mi

9

şiă

mie ca, în calitate de părinte de familie, să examinez dacă şi Guvernul n'are nimic a-şi observă, de nu este nevoe ca şi dînsul să-şi
schimbe saii să-şi îmbunătăţescă metoda în acţiunea, ce are asupra
instrucţiunii publice.
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Pe cât timp

o funcţiune socială este lăsată

la acţiunea

indi-

viduală a cetăţenilor, răspunderea totă cade asupra lor; dacă
înaintea creării armatelor permanente, a disciplinei şi a tacticei

moderne, cetăţenii unui Stat eraii curagioși, 6meni de arme, acâsta
o datoriaii bărbăţiei lor, demnităţii lor, patriotismului lor individual; dacă asemenea până când nu se organisase instrucţiunea
publică, până când Guvernele nu concentraseră în mâinele lor in-

strucțiunea naţională, cetăţenii eraii bine educați şi cu multă

in-

strucţiune,
tot meritul eră al lor, şi Guvernele aveai puţină r&spun-

dere. Acolo însă unde

armata

a devenit permanentă

şi supusă la,

o acţiune directă a Guvernului, acolo unde s'a organisat o educațiune publică şi s'aii concentrat în mânile Guvernului tâte mijl6cele de instrucţiune, rămânând individului un forte mic rol, mai tâtă
răspunderea a cădut, asupra Guvernului, precum tot lui i s'a atri-

buit şi partea cea

mare

a meritului: soldaţii,

ca şi ofiţerii Papii

eraii proverbiali în nemernicia lor şi tot acei oşteni, ca legiuni
lui Garibaldi, sai arătat eroi la 49.

Dar să studiem

teoria mea

întrun

cas

mai

ale

local Şi care să

nu mai potă lăsă nici o îndoslă despre exactitatea sa. In timpii
trecuţi, pe când Românii n'aveaii nici armată disciplinată, nică in-

strucțiune concentrată, ei avură 6meni mari de răsboiă, eroi ; 6menii
lor de Stat nu cedaii în nimic celor din Statele vecine, şi documentele,

ce se găsesc,

şi cuvintele, ce ţinea
ioniei şi ale Ungariei,
pentru

timpii

aceia

în Arhivele

străine, scrise de dînşii, precum

în latinesce, ca ambasadori în dietele Pone mărturisesc că ei eraii forte instruiţă

şi nu

aveati

nevoe

de

străini

cari,

Să scrie

saii să comande pentru dînşiă.
Bag de s6mă însă, D-le Director, că m'am suit prea sus cu în-

vestigările mele, întindându-mă ast-fel pe domeniul Istoriei, adecă
pe domeniul d-tale. Iţi cer dar ertare, şi iacă-mă gata a părăsi, de

și cu părere de răi, acei timpi, când fie-care mănăstire eră o universitate,

fie-care

casă

structor de arme şi un
la timpii

ce am

apucat

boierâscă

un

colegiă,

iniţiator la vitejia
saii cari ai

Când Lazăr treci Carpaţii

fie-care

boier

românâscă.

preces cu puţin copilăria

şi poposi

în

capitala

un

in-

Mă întore
mea.

românâscă,

grecismul năbuşise limba n6stră; clasele avute abiă mai îngânaii
limba părinţilor lor şi numele de Român
devenise un nume de

dispreţ; limba grâcă comandă

datoriile
Brătianu.

Gmenilor,

dascălii

după

greci

Tron, ea regulă drepturile şi

ocupaii

catedrele

în şcâla

dom25
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n6scă, şi tot în limba grâcă se ridicaii imnurile la cer, pe când

cea

română abiă se mai auqiă pe lungul brasdei, în monologul plugarului, ce mână boii. Care fu dar puterea, de care dispuse Lazăr

ca să-i dea

curagiii a se pune

faţă în faţă cu Dâomna

nu numai

a României ci a Orientului întreg, el, care nu aveă alt sceptru decât toiagul de pelerin, şi altă aureolă, altă corână decât praful, ce-l
adunase pe calea cea mare, ce duceă din Transilvania la Bucuresci ? Ce putere supraumană avu Lazăr ca, la rîndul săi, să ridice
după patul morţii, nu un individ, ci o naţiune şi să-i dică: „Scolă-te
şi mergi,“ şi ea să mârgă? Nici una alta decât aceea, pe care o dă

Dumnedeii

6menilor, cari se hotăresc să se ridice cu sufletul şi cu

inima, spre a se face expresiunea unei nevoi, a unor trebuinţe simţite, a unei idei mari, cari sciu la un moment propriii să se gân-

d6scă şi să voiască pentru o naţiune întregă.
Lazăr, necunoscut, neavând alt titlu decât acela de Român, ce
atuncea, cum am dis, eră un nume de dispreţ, din fundul unei
chiliuţe din hanul lui Şerban- Vodă, — pe cât îmi aduc aminte, —-găsi
discipoli şi patroni şi ridică o şeâlă mărâţă, puternică, nu de piâtră

şi de var, ci o şc6lă morală, de unde virtutea, patriotismul, iubirea sciinţei şi devotamentul până la sacrificii pentru binele. public se răspândiră, ca nisce rade binefăcătore pentru

Acestei suflări de viţă, de viâţă română,

datorim

t6tă România.

tot ce avurăm

până acum; ea ne-a dat Văcăresci, Eliadi şi Asăchesci, Alexaudresci şi Alecsandri ; ea inspiră pe legistul Moroiu, care ne aduse

un minut aminte

demnitatea magistraţilor romani ; ea a dat inimă

lui Grigore Ghica Vodă, lui Constantin Bălăcânu, Mitropolitului Gri-

gorie ; ea a însufleţit pe Dinicu Golescu, pe Câmpineni şi Gr. Cantacuzino ; ea a făcut să nască noui Cantemiri, ca iubitul nostru
şi de fericită memorie Bălcescu; ea a dat devotament acelei legiuni
modeste de profesori, cari serviră de cadre la începutul organisării instrucţiunii publice şi cari, prin spiritul ce-l aduseră în nouele
şcâle, ne făcură să credem într'un viitor prosper şi glorios; tot

acea suflare a şedlei lui Lazăr deşteptă inimile Românilor,

le îm-

bărbăţi şi, prin Vladimirescu, prin Solomon, prin Magheru, ne dovedi că nu este vitejia, care a părăsit pe Români, ci ocasiunea,
condiţiunile proprii de-a se manifestă.

II.

Constataiit

cred, D-le Director, care eră pute
rea de

iniţiativă
individuală a Românilor nu numa
i într'o epocă atât de depărtat
ă
de noi, încât să ne scape din
vedere condiţiunile organice ale
societăţii
de atunci, ci chiar în

noi;

nu

numai

într'o

timpii,

epocă

de

ce

vigâre

am

apucat mulți

națională,

ci

chiar

dintre

atunci

când eram mai căduţi decât în totdeauna. Să încetăm dar cu recriminările, cu insultele, ce la tote
ocasiunile se aruncă naţiunii

române,

să nu

mai

pirea, în nemernicia
naţionalităţii n6stre,

căutăm

scusele

relelor,

ce ne

bântue,

în stâr-

individilor ; să lăsăm acest rol
inimicilor
iar noi, să ne convingem că nu
suntem

în nimic mai corupți, cel puţin
de ce eram sub regimul Fanarioţilor, că simţimîntul național
n'a periclitat sub Guvernele, ce
aii
succedat
astădi

pe acelea ce ne veniaii din Fanar,
că părinţii nu-şi iubesc

copiii mai

nu sunt mai
nal şi social
noștri, şi să
publică, dar

puţin decât în trecut,

că aspirările de a se lumină

slabe decât altă dată, că, din potri
vă, idealul naţioeste astădi mult, mai înalt decât acela
al părinţilor
căutăm causa b6lei, ce bântue nu numa
i instrucţiunea
tâte instituţiunile n6stre naţionale,
aiurea decât în

degenerarea, în nemernicia, în nepă
sarea particularilor. Noi nepăsători, D-le Director! Dar pe cine
bântue răul ce există decât pe

noi individii,
causă

nu

şi pe

avem,

D-le

noi

părinţii de familie ? Și

Director,

decât

să ne

spre a găsi acea

aducem

aminte

că

în
trecut, la noi ca în tâtă Europa, Guvernel
e aveati un rol forte restrîns în societate ; că acţiunii individu
ale eră lăsată mai tote functiunile sociale decari eră nevoie ca să
se satisfacă trebuinţele so-

cietăţii; chiar în apărarea țării, Guve
rnul nu aveă alt rol decât
de a convocă pe apărători, de a le
da semnalul, de a-i conduce;
în urmă însă, prin progresul, ce a făcut
spiritul omenesc, s'a do-

vedit că ori cât de puternică este acţiunea
individuală,

decât puterea

unui

atom

în

comparaţie

în

acâstă

cu

puterea

ea nu are

de

acţiune

asocierii tuturor acţiunilor individuale. De
aci născu preocuparea
de a se găsi o combinare, o organisare socia
lă, care să concentreze
tote aceste acţiuni, fără ca să stârpâscă,
fără măcar ca să Micşo-

reze

acţiunea

este problema
reia

deslegare

cietăţile

individuală

asociațiune

cea mare pusă de civilisaţiunea
frământă,

occidentale.

de la un

generală.

modernă,

Acâsta

şi a că-

timp înc6ce cu atâta putere, so-

'Trebuinţele însă, ce aii creat şi crează pe

a
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tote

dilele o civilisaţiune, ce înaintâză cu iuţâla vaporilor şi care

sboră, pot; dice, pe aripele electricităţii, nu puteaii aşteptă soluţiunea acestei probleme, şi cum asociaţiunea, sub tâte formele, puteă

singură să dea resultate, cari să îndestuleze acele trebuinţe, societăţile aii alergat şi aii împrumutat o maşină, care în vechime,
şi mai cu osebire la Romani, a dat resultate măreţe: centralisarea administrativă.

concentrat în mânile

Ast-fel

cele

Guvernului

mai multe din Statele civilisate ait

acţiunea

individuală, în ceea-ce

privesce apărarea ţării, a menţinerii ordinei din năuntru, adecă a asigurării fie-cărui cetăţean, a instrucţiunii și educaţiunii, precum şi

a tuturor lucrărilor ce privesc înlesnirea comunicărilor
portului.

Unele

din aceste

State

ai

combinat

ast-fel

şi a transsistema

lor

de administrare, încât, ai mai lăsat un 6re-care rol şi individului
în aceste funcțiuni sociale, iar altele, precum este şi ai nostru, ai
concentrat t6tă acţiunea în mâna Guvernului; nimic nu se mai
pote mişcă decât prin voinţa sa. Este un bine să se împingă acâstă
sistemă până la extremitate, adecă până la absolutism? Vom vedă.

Pot ce putem dice de acum, este că acâstă asorbire eră un ce
firesc, căcă Francesul dice că pofia se deschide mâncând, şi Românul adaogă că su este nebun cine mănâncă mult, dar cine-i dă,
cine îl lasă să mănânce, Ceea ce însă ar trebui să atragă aten-

ţiunea n6stră mai mult, este că de ce un Guvern este mai tînăr,
de aceea şi presumţiunea lui este mai mare; ast-fel am vădut la
noi Guverne, cari ai voit să asorbă chiar acţiunea religi6să, ceea-ce,

în fond, nu este alt decât ca tot Guvernul să reguleze și relaţiunile n6stre cu Dumnedeii. Nu vă miraţi dar, nu imputaţi Românilor dacă ei aşteptă tot, dacă cer tot de la Guvern; ba încă dacă-i
impută chiar intemperiile cerului ;. ori-ce drept! atrage după dînsul
0 răspundere; cine dar nu voesce să iea o răspundere mai presus

decât suferă puterea unui om, să nu-şi însușâscă nici atribuţiuni,
drepturi, ce un om nu trebue, nu pâte să le aibă decât desfidând
Dumnedeirea.
Să revenim

însă la subiectul

nostru,

la instrucţiunea

publică,

Astădi la noi, precum scii, D-le Director, mai bine decât ori-cine,
ori-ce acţiune, ori-ce iniţiativă, în ceea-ce se atinge de îinstrucţiunea publică şi particulară, este ridicată individilor, precum şi
oră-cărei asociaţiuni particulare; acâstă funcţiune socială a devenit

un atribut exclusiv al guvernului ; el dispune de fondurile, ce societatea română consacră pentru instrucţiunea publică; şi chiar
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atunci când un individ, sait mai mulţi împreună,
sacre fonduri particulare, ca să deschidă o şedlă,

ar voi
nu pot

să cons'o facă

până ce Guvernul nu le dă autorisare, nu le concede o părticică
din dreptul săi, şi încă și după acâsta programa instrucţiunii trebue să fie censurată de Guvern. Nimenea nu pâte vorbi publicului
român despre cunoscinţele şi ideile sale, de nu-l îndrugă Guvernul, ba nici nu le pâte pune pe o f6ie de hârtie fără un brevet
al Guvernului,

şi nu

pote

publică

o broşură

fără autorisarea, fără

censura lui. Cât pentru instrucţiunea şi educaţiunea
bue

cu fondurile

provenite

din

contribuţiuni

ce se distri-

şi legaturi,

ea se di-

rige şi se administrâză d'a dreptul de Guvern, fără să fie lăsată oricărui alt cea mai mică, cea mai indirectă parte la acâstă administraţiune, la acâstă dirigere. Vedi dar, D-le Director, că este puţină
osebire între principiile, ce aă domnit la organisarea Universităţii
Române de dinedce de Carpaţi şi aceea care a servit la organi-

sarea și administrarea armatelor. Profesorul,
renumele

săii, nu

este

ridicat

pe

catedră

ori-cât de înalt ar fi

de

autoritatea

ce şi-a

dobândit-o în domeniul instrucţiunii, nu este înconjurat şi susținut
de prestigiul, ce a inspirat discipolilor săi ; ca un simplu funcţionar
al ozi-cărei alte administraţiuni, el este numit de Guvern, după

simplul săi capriciii, fie chiar şi după recomandarea altor funcţionari, cară garantsză pentru dînsul şi care procedere se numesce
concurs. Profesorul odată pe catedră, şi-a dobândit el dre ttă li-

bertatea, t6tă independenţa ? Nu, el nu pâte deveni nici odată un
adevărat învăţător, un iniţiator, ci rămâne un simplu instructor.
căruia i s'aii încredinţat un număr de şcolari, spre a le însemnă
cutare

Am

și cutare

dis

căi

lucru

după

o programă

sa încredințat

un

hotărită.

număr

de

şcolari, şi expre-

siunea nu este dreptă; eră mai nemerit să die: şcolarii ce sunt
presupuşi că i s'aă încredinţat, căci până să se aplice legea, instruc-

țiuniă obligatâre, în jurul multor catedre domnesce pustiul, fără ca.
pentru acesta să fie clintită posiţiunea profesorului. Să nu-l musce
însă șârpele să uite un singur minut că este numai un simplu
funcţionar, însărcinat
a execută
o sarcină bine determinată ;

să nu-l ducă ispita să voi6scă a fi un iniţiator, să devie un
maestru, un dascăl, cum se diceă odată; să nu-şi permită chiar
afară din şcolă, ca simplu cetăţân, să răsufle decât pe țâva, cei-a
virît-o

Guvernul

în gâtlej. In

finanţe,

în

comerţ,

în

administra-

ţiune, în politică, în agricultură, în industrie, în fine în tot ce este
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de domeniul activităţii omenesci, trebue să cr6dă ca Guvernu
l, să

gândâscă ca dînsul, căci într'alt- fel, ori-care ar fi autorit
atea lui în
lumea sciinţifică, ori-care ar fi mâlțimea, discipolilor S&i,
va fi aruncat după catedră, ba încă şi publicat în Monitor ca nedemn.
Nu
critic, D-le Director, ci descriii sistema, ce domnesce
astădi şi te
întreb pe d-ta, dacă, într'o asemenea sistemă, Lazării
noştri de
aștădi, — căci ei cred că sunt — mai pot av6 un rol?
Te întreb,
dacă acâstă sistemă ar fi existat, când a venit Lazăr în
Bucuresci,
ar fi putut el deveni ceea-ce a fost, ar fi putut deveni mântuit
orul
şi idealul nostru? Cregi d-ta că Lazăr, cu părul sbarlit, şi
prăfuit,
fără altă recomandare decât toiagul săii cel noduros, ar
fi ajuns
astădi, nu până la o catedră, dar chiar până în anticamera,
prin

care

mai adesea trebue să trâcă cine-vă

a Ministrului? Şi ce credi
l-ai fi pomădat, înfracat,

ca s'ajungă

acolo, adică

d-ta că ar fi devenit bietul Lazăr, dacă
încrăvatat, îmmănuşat, l-ai fi pus la

rînd și, cu „doba“ înainte, l-ai fi dat prin târg şi de acolo l-ai fi
dus prin curtea Palatului la Ministerul Cultelor, unde un domn
director, fie chiar d-ta, i-ar fi ţinut o predică, i-ar fi dat o
dojană bună, deși forte politic6să? Nu critic, repet, ci constat
că rolul profesorilor este fârte mic astădi, şi prin urmare Şi răspunderea

lor, şi că

trebue

să

căutaţi

remediul

aiurea

decât

în

iniţiativa, pe cari profesorii nu o aiă, sai în solicitudinea părinţilor,
cărora nu le-aţi lăsat cea mai mică acţiune asupra educaţiunii şi
instrucţiunii

publice ; căcă întradevăr

nu

sciii ce eiicacitate, ce in-

fluenţă ar av6 astădi visita părinţilor, a cetăţenilor întro şe6lă?
Ei cred că nică una alta decât aceea ce are visita părinţilor, saii
a ori-cărui cetăţân, într'o casarmă, în timpul instrucţiunii militarilor.
|
Pentru
țiunea mea

a treia 6ră te rog, D-le Director, să credi
nu a fust şi nu este să critic sistema, după

că intencare este

organisată astădi la noi educaţiunea şi instrucţiunea publică ; ori-ce
sistemă, chiar cea mai puţin perfectă, pote da fructe bune dacă
este bine înţel6să şi bine aplicată ; ceea-ce mi-am propus, este să

arăt că în sistema cea veche iniţiativa individuală aveă rolul principal în educaţiunea şi instrucţiunea publică, precum şi în tâte
cele-lalte funcțiuni sociale, pe când din contră, prin centralisarea ab-

solută, ce domnesce
la cea mai simplă
de inteligenţa, de

astăqi la noi, iniţiativa inaividilor este redusă
expresiune, şi că prin urmare totul
devotamentul, de bărbăţia 6menilor,

depinde
ce sunt

391

la putere. Acest adevăr este atât de evident, încât nimeni nu ar
mai put av6 curagiul să impute particularilor dacă magistratura,

armata

saii administraţiunea, n'ar fi la noi ce trebue să fie, ci totă

răspunderea ar fi lăsată negreşit pe s6ma Guvernului; cum dar
ar put fi într'alt-fel pentru educaţiunea și instrucţiunea, publică,
care este organisată pe acelaşi model? Dar gânditu-te-ai 6re, D-le
Director, ce sar întâmplă dacă atât profesorii cât şi părinţii de

familie, simţitori la apelul d-tale, ar voi să exercite o acţiune puternică asupra educaţiunii şi instrucţiunii publice? Nu ai fi d-ta

cel d'întâii, care ai fi silit să strigi că este anarhie, că este călcare de atribuţiuni, că este insubordinare şi că spiritul revoluționar a străpuns în Universitate „—acusaţiune, ce, astădi cel
puţin,
apasă numai pe consiliul medical?

Domnule
Tare

prin

acest

Director,
adevăr,

am

curagiul

să vă dic:

Dacă voiţi ca

profesorii să devie Lazări şi părinţii de familie Constantini Bălăceni și Dinică Golesci, atuncă lăsaţi instrucţiunea liberă Şi numai

încăssuiţi banii destinaţi acestei instrucţiuni ; iar dacă Sstăruiţi
să
păstraţi sistema de astădi, atunci rolurile se schimbă, şi nu d-vostre
,
cei de la putere, ci noi, părinţii de tamilie, precum și profesor
ii,

avem

dreptul și datoria să vă cerem

socotâlă şi să vă întrebăm:

ce faceţi cu atâta avuţie ce am pus la disposiţiunea d-vâstre ?
ce
faceţi cu atâta sciinţă ce am pus la picidrele d-vâstre? căci
cine
pote negă că astădi avem, fără, comparaţiune, mai mulţi învăţaţi
decât în timpul lui Lazăr? Ce faceți cu copiii noștri, asupra cărora am renunţat la drepturile nâstre naturale, ca să şi le
însu-

ş6scă Guvernul ?

M& opresc aci, D-le Director, căci n'am luat
critic, nică ca să încriminez, ci ca să te conving

sunt

convins

eii, că, cu sistema,

ce domnesce

pana nică ca să
şi pe d-ta, cum

astădi în privinţa

instrucţiunii şi educaţiunii publice, nu mai este nimic de aşteptat
de

la iniţiativa cetâţenilor, ci totul de la Guvern; că el, care a concentrat t6tă acţiunea naţională într'însul, trebue să se ridice
şi la

înălţimea, aceea, unde geniul României să se ptă manifes
tă printrînsul, ne mai putându-se manifestă, ca în trecut, prin
fie-care

Român.
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(Publicată

în „Sentinela

Română“

No,

9, din 23 Maiă

1865.)

„Românul“ fiind suprimat îndată după lovitura de Stat, Ion Brătianu cert
Ministerului de Interne autorisaţia de a fundă, un organ de publicitate, dar Ministerul

îi respinse

cererea.

Faţă de acest refuz, Brătianu denunță Senatului, prin petiţiunea, de mai
jos, purtarea, arbitrară a Guvernului. Petiţiunea, conform art. 101 din regulamentul interior al Senatului, fu mai întâiă citită în comitet secret. În ședința.
de la 26 Maiu, Barbu Bellu, raportorul comitetului de delegaţi, dete citire unui
lung raport asupra petițiunii lui Ion Brătianu, prin care, între altele, declara.
că ea „este difusă, cu conelusiuni greşite și neconvigătâre“, şi prin urmare
conchidea că „nu este trebuință a se mai trimite petiţiunea. la Guvern.“ Asupra
raportului se iscă o lungă, discuţiune, la care luară parte G. Costaforu L. Steege,
ete. și după care se votă trecerea la ordinea dilei, respingându-se, cu mare
majoritate, opiniunea minorităţei, care glăsuia: „În urma, punerii în lucrare a
codicelui penal, ordonanța asupra presei nu mai are putere legală, și deci petiţiunea reclamantului nu mai pâte avă obiect.“ (Monit. ofic. No. 121 din 5 lunie
1865). Ministerul vremii eră, compus din Î. Istrate, G. Vernescu, N. Roseti-Bălănescu și General Save) Manu, sub preşedinţa lui C. Bozianu.

Domnilor

Senatori,

Românii, ca ori-ce popor cu vitalitate, tind necontenit la o
stare mai înaltă de prosperitate. Pentru acest sfârşit ei fac opin-

teli dilnice,

ca

să deă

o mare

desvoltare

activităţii

lor morale,

intelectuale, industriale, comerciale şi agricole. Dar ori-care ar fi
ostensla şi stăruința individilor în parte, ele ar rămân; fără resultat, dacă n'ar put6 să se combine între dînsele. Pentru a se combină însă, trebue o înţelegere prealabilă între individi asupra obiectului, ce-şi propun şi mijlâcelor ce-și aleg, şi înţelegerea întrun
cerc mai întins nu pote să se facă decât prin publicitate, ale cărei
aripi este presa.

„
Pătruns, Domnilor Senatori, de acest adevăr şi vădând că comerţul este în lîncedire, că agricultura, primind loviri qilnice, este
mai mult decât ameninţată, că industria este încă la cele dintâi
încercări,

că moravurile

rătăcesc, am
un

organ

sunt

sguduite,

că ideile,

fiind năbuşite, se

credut că este datoria nâstră, ca Români,

de publicitate,

în care toţi aceia

să fundăm

ce se îngrijesc

de

vii-

torul acestei ţări să vie și să pună la disposiţiunea publicului micul
lor capital de cunoscinţe şi de speranţe, un organ, în care tâte
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interesele cele mari să pâtă veni a se apără, a se afirmă, a se recomandă publicului.
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34,
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Am credut, Domnilor Senatori, că spre a exercită acest drept,—
bine înţeles în marginile legii şi chiar ale ordonanţei asupra
presei, pe care o vedem încă în vigdre, de şi astădi e abrogată
prin art. 398 al codului penal, subt un guvern, ale cărui puteri
discreţionare aii încetat, — eră, destul să declar d-lui Ministru din
Întru, cari sunt elementele, ce vor constitui acest organ, ca la rîndul

23,

d-lui să potă a-şi exercită asupra lui atribuţiunile, ce le are în pu-

terea legii şi ordonanţei asupra, presei. Din nenorocire, Domnilor Senatori, Guvernul nu crede că publicitatea este un drept comun, un
drept public, ci pare a o privi numai ca o prerogativă a sa, în puterea, căreia pote acordă ca recompensă şi ca favore dreptul de
publicitate acelora ce-l servesc, sai acelora ce aii avut; fericirea
de a-i câştigă aprobarea, căci d-l Ministru din Întru, fără ca să-mi
arate că sunt lovit de vre-o incapacitate legală, saii fie chiar morală, mi-a refusat dreptul de-a fundă un organ de publicitate şi
acest retus Paii întîmpinat toţi aceia, ce aii făcut asemenea cereri |
de la un timp încoă.
Domnilor Senatori, art. 46 din Convenţiune declară că toţi Românii sunt de-opotrivă înaintea legii; Guvernul viol6ză acest articol.
Dreptul şi datoria Senatului este de-a păstră neatins pactul
nostru fundamental. Vin dar, cu cel mai profund respect, precum
Și cu cea mai mare încredere, a vă rugă să faceți ca Guvernul
să intre în lege, să respecte drepturile n6stre de cetăţeni români,
precum și noi respectăm atribuţiunile şi prerogativele sale.

35. — SCRISORE

CĂTRE

DIRECTORUL

„SENTINELA

ZIARULUI

ROMÂNĂ“,

(Publicată în „Sentinela Română“ No. 16, din 17 Iunie 1865.)

Domnule Director,
Fiind-că

mea

ai binevoit

a publică

către Senat în privinţa usului,

în

diarul,

ce

ce dirigi,

face Guvernnl

petiţiunea

cu dreptul

de publicitate, sper că şi de astă dată vei fi bun ca să pui
de-asemenea subt ochii publicului socotâla, ce cred că sunt dator
să daii
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de acest act al mei, atât lui cât şi onorabililor Senatori, ce ai
binevoit să ieă în băgare de s6mă nevoia, de care mă plângea,
nevoia, ce o cred tare simțită de națiunea întrâgă.
Mai întâiii mă grăbesc să fac amendă onorabilă pentru defectele petiţiunii mele, şi o fac cu o plăcere cu atât mai mare, cu cât

ea este adresată d-lui Costaforu şi celor-lalţi d-ni Senatori, ce ati
sciut,

ciul

cu

acâstă

regimului

de la înalta

unea mea

ocasiune,

să pună

constituţional

lor

posiţiune

nu este numai

în serviciul

libertăţii, în servi-

drepturile şi atribuţiunile, ce le ai

ca Senatori

ai

confusă, cum

României.

a avut

Dar,

petiţi-

d-l Costaforu

de-

licateţa să o califice, ci ea este plină de inconsecinţe,— lucru amar
pentru mine, care am dorit, în tot cursul vieţii mele, să fii consecinte atât în cuvinte cât şi în fapte. Cu acestă ocasiune, mi-am

adus aminte
stimat

cuvintele unui amic

de tote

partidele

din

al mei, d-l Francois,

Franţa.

Intwun

proces

om
politie,

fârte
un

judecător de instruţiune îi observă,cum d-lui, om onorabil, ascunde adevărul? E] răspundeă;: „E, d-le judecător, tocmai pentru
acesta urăsc tirania, fiind-că mă silesce să ascund adeverul“. Sper
că la rândul mei, voiii convinge pe onorabilii Senatori că inconsecinţele din petiţiunea mea nu le datoresc lipsei de logică a spiritului mei, ci nevoiei în care mă puseseră actele Guvernului.
De la promulgarea condicei penale, toţi publiciştii, chiar cei

mai devotați Guvernului, protestară împotriva mănţinerii ordonanţei presei. Ea fusese de-asemenea lovită întrun mod solemn de
un onorabil judecător al Curţii din Craiova, care declarase că mănţinerea ei este chiar călcarea acelei condici penale, pe care a jurat
să o observe cu rigurositate. Cu tâte acestea d-l Ministru din Întru
nu a voit să lepede acea armă, cu care pote tăiă limba tuturor a-

celora, al căror viers nu-i place d-lui. In faţa unei asemeni atitudini, ar fi fost

o presumţiune

fii mai norocit

din

partea

mea

ca să cred

că

o să

de cât alţii şi că o să sguduiii hotărirea d-lui Mi-

nistru în privinţa mănţinerii ordonanţei. Nu. N'aveam de loc acâstă
presumţiune. Dacă am lăsat c6rnele plugului, care astădi abiă se mai

zăresce ici şi colo
resci, spre a face
presei, ci, cuprins
tote interesele în
caldul

meii

României

cămin.

aii fost

pe ţarinile n6stre, nu am făcut-o
o zadarnică protestare contra
de o durere mare, durerea, ce
suferinţe, m'am smuls, pot dice,
M'am

smuls,

ca să viii în Bucuordonanţei asupra
me-a comunicat-o
din modestul, dar

vădând că holdele

înlocuite de buruieni,

ca în

cele bogate

timpul

ale

năvălirilor
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Tătarilor,

vădând

că două

industrii

agricole,

care

erai menite să,
devie două sorginţi de bogăţie şi
mai înbelșugate decât cerealele,
adecă cultura tutunului şi a mătă
sei, ai fost lovite chiar din 16gănul lor, vădând că comerţul zace
în lîncedire și este ameninţat
de o ruină completă, vădend că
viâţa şi averea cetățenilor nu
mai sunt asigurate, vădend că legă
turile familiei se destramă, —

şi cum ar pute fi într'altfel când
cea mai puternică rațiune de-a
fi
a cununiei, legitimitatea, copii
lor, este nesocotită şi fiii păca
telo
r
ieaii pasul înaintea fructului legi
tim 2— vădând că chiar Biserica,
așă prec

um ai primit-o strămoșii noştrii
de la Sfinţii Părinţi, Biserica n6stră naţională, — da, naţi
onală, căcă ea n'a fost numai
asilul sufletelor nâstre, ci şi al naţi
onalităţii n6st— re
vădâ,
nd, dic,

că chiar

Biserica

este

sguduită, în cât credincioşii se
uită

cu grâză
printre crăpăturile, ce sai făcut ;—în
faţa unor asemeni rele, în fața,
unor suferinţe atât de mari, atât de
generale. mărturisesc Şi cer ertare libertăţii presei, că nu m'am mai
gândit la dînsa, ci m'am
dus drept la d-l Ministru din Întru
Şi, fără ca să-l mai şicanez
asupra

mănţinerii ordonanţei, i-am cerut
voie să deschid un organ
de publicitate. Socotiam că, încredin
țându-l prin vii graiii că organul meii nu va fi un organ de polemică
, nu va fi sistematic opus

Guvernului,

ci că va fi organul intereselor în suferinţ
e, că va căută

să lumineze

publicul

dere, credeam,

Și chiar

pe

Guvern,

în ce l-ar scăpă

din

ve-

dic, că, dându-i aceste asigurări, nu-mi
va face nică

0 greutate de a-mi da autorisarea, ce-i
ceream. Credeam că mi-o va
da cu atât mai multă înlesnire, cu cât,
în calitatea mea de muncitor,

n'0 să deştept în d-lui presumţiunile,

riștilor,

a publiciştilor

de profesiune.

ce ar fi putut av6 contra dia-

Nici una însă din aceste consideraţiu
ni n'a putut să atingă
pe d-l Ministru și m'am convins atunci
că ordonanța nu este numai
un mijloc de înfrînare; am simţit atunci
că ori-ce interes smintit,
lovit, este condemnat să pi6ră fără să p6tă
măcar a se apără,

fără

chiar

a se

plânge,

ori

cât de

legitim

şi

oricât

de general

ar fi. Din acel minut ordonanța asupra pres
ei s'a ridicat; înaintea
mea, ca un inimic ucigător al tinerei nâstre socie
tăţi. Cum să o lo-

vesc,

cum

să

o suprim,

a deveniţ

preocupaţiunea

mea, principală.

Dar ce acţiune puteam av6 contra acelei ordo
nanţe, eii, un simplu cetăţean? La cine să alerg, la cine să
mă plâng, cărei puteri să o denunț?
Porţile Camerei Deputaţilor ne sunt închise ; Stat
ul ocrotesce
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pe d-nii Deputaţi de a mai da audienţe ori-cărui individ; nici
interes, ori-cât de mare, ori-cât de general ar fi,
distrage din ocupaţiunile d-lor. In disperarea mea

un

nu-i mai pote
dar, am făcut:

şi eii ca necredinciosul, care, doborit de durere, când nu mai pote
aşteptă nimic de la Gmeni, se duce, se aruncă la picidrele unui
altar şi strigă : „Tu, Dâmne, pe care lumea te crede că poţi tot, căte
amestecă în tote ale ei, dacă este aşă, iartă necredinţa mea, iartă.
păcatele mele şi vino de alină durerea mea, scapă-mă de nevoile

ce mă apasă“. Am

alergat

speranţă.

să-i denunţ

Dar

cum

dar la

Senat,

faptul?

animat

de

În ce mod

o radă

să mă

de

plâng?

Să-i ascund că am cerut autorisarea de la d-l Ministru? Făceam
mai mult decât o inconsecinţă, îi ascundeam adevărul. Să-i denunţ
numai că d-l Ministru violsză un articol din condica penală, menţinând în vigore o ordonanță desfiinţată de acâstă condică? Dar
d-l Senator Barbu Belu, ca raportor, mă trimitea
Stat.—De când însă şi în ce ţâră Consiliul de Stat,
din administraţiune, a avut misiunea și puterea, a
lui de a popri Guvernul să a nu se abată de pe
tuţional, să nu devină arbitrarii?
Căci aci nu

la Consiliul de
care tace parte
fost în natura,
drumul constieră cestiunea,

dacă un funcţionar 6re-care a făcut abus de putere, ci dacă îi
este permis Guvernului de-a mai urmă cu puterea discreţionară,
ce o avusese

înainte

să străbat dar până
rile,

ce

sunt

ridicate

de-a

reconstitui

tote

la Senat, ca să mă
în

jurul

lui,

puterile

Statului.

Ca,

strecor prin tote barie-

a trebuit

să

mă

agăţ

de un

articol din Convenţiune. Ca să pot înfruntă teribilul consemn, ce
este pus la uşa lui, a trebuit să pronunţ articolul 46, sigur
fiindcă, odată la tribuna Senatului, eră destul să pronunţ cuvîntul
de ordonanţă, pentru ca onorabilii Senatori să-și facă datoria, ne mai

aducându-și aminte de mine aşă cum a făcut d-l Steege la început,
cum aii făcut în urmă d-nii Costaforu, Scarlat Rosetti, Creţulescu, Cantacuzino, Her&scu şi alţii, şi pot dice cum a făcut în sens contrariiă
chiar

majoritatea

Senatului, care a votat, nu respingerea petiţiunei

mele,—căci eii nu ceream, nu puteam

cere nimic,—ci

prelungirea,

puterii discreţionare a Guvernului în materie de publicitate, şi prin
urmare amânarea regimului constituţional. În adevăr, Ministrul
din Întru al Engliterei a dis că presa este a patra putere, a

patra rotă a carului Guvernului constituţional, şi sorta unui car
numai cu trei râte nu pâte fi decât a putredi sub şopron. In sfârşit,

|!
|
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acâsta a fost şi este credinţa mea, şi. împlinindu-mi ceea-ce am
credut că eră în dreptul şi datoria mea, restul rămâne în deplina
competinţă şi răspundere a Senatului şi a naţiunii.

36. — SCRISORE

CATRE

UN

PREOT.
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(Publicată în „Sentinela

Română“

No.

19, din

27 lunie

1836.)

Iunie

„Mai mulți preoţi din sate și din mai multe judeţe ai adresat Senatului
„petiţiuni în privința pămîntului, ce posedai mai nainte şi care li s'a luat după
„legea. nouă și s'a dat Bisericei. Presa nu s'a ocupat nici de cum de acâstă
„cestiune

forte

însemnată,

şi nu

știm

ce

va

fi opinat

„în privinţa cererii preoţilor. Avurăm ocasiunea
„lon Brătianu către preotul de la o moşie a d-sale
»Oit.—Nota edit.), care vorbesce în acâstă privință
„teză în fond cestiunea, cel puţin pentru cei cari
redacției diarului „Sentinela Română“).

sai

ce

va

opina

Senatul

a dobândi o epistolă a â-lui
(Moşia „Sîmbureștiă“ din jud.
şi care încă după noi traştiii citi şi înţelege.“ (Nota

Părânte,

Repausatul

tată-meii,

de şi boer,

nu

împărtăşă

judecăţile d'atunciă ale clasei sale şi, precum

aa

însă tote pre-

sciți toţi, comerţul şi

muncitorii pămîntului erai obiectul dilnic al activităţii sale particu-

lare. Ca fiii dar de cultivator, sciă, din mica mea copilărie, cât viţa
cultivatorlui este lipită de pămîntul, ce-l muncesce, de pămîntul,
ce l-a frămîntat cu sudârea sa, de pămîntul, în care a capitalisat;
tot productul activităţii sale şi în care, prin puterea de creaţiune, cu
care a înzestrat Dumnedeii pe om, şi-a întipărit personalitatea sa.
Fuiii nevoit, scumpe Părinte, să-ţi aduc aminte acest amănunt

al vieţii mele intime, ca să-ţi explie
claca, fruct al timpilor de barbarie

cum, când m'am

şi de silă, trebue

convins

că

să se desfiin-

țeze şi la noi, am fost unul dintre cei dintâiă care am

opinat ca

clăcaşul să se emancipeze, împreună cu pămîntul, pe care-l posedă
după legile în fiinţă şi l-a muncit din tată în fiii, dând negreşit
proprietarilor o drâptă şi reală despăgubire. Mai sciam că a des-

lipi pe clăcaş de pămîntul

s&ă, ar fi a rupe firul vieţii sale; sciam

că a smulge

vetrele

pe clăcaşi din

lor, ar fi a spulberă

familia,—

şi ce familie !—a numărului celui mai mare din locuitorii României,
căci vatra, căminul, este altarul familiei cultivatorului.

27,
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dânc

Inţelegi dar, scumpe Părinte, cât, având acâstă credinţ
ă asăpată în inima, mea, a trebuit să fii de mâhnit, când
am

vădut

că preoţii,

cară la noi din

şi cari la ţ6ră sunt

norocire

cei mai inteligenţi

sunt

părinţi

şi mai activă

de familie

cultivatori,

sunt osîndiţi d'a nu put6 lăsă copiilor lor pămîntul acela,
pe care
ei l-ai împodobit prin munca lor, pe care cerul,
mişcat de rugăciunile lor, l-a făcut să rodâscă, când am vădut
că ei nu pot

lăsă copiilor lor nici măcar ceea-ce aii şi ei de le părinţi
i lor
ca clăcași, căci î6tă partea lor de pămînt trece ca zestre
Bisericii
şi ei nu se bucură de acel pămînt decât în timpul servici
ului lor.
Dacă

însă

am

fost

mîhnit

sunt mişcat de acâstă măsură
bue

să fie durerea,
ţiganii, pe

ce vi se face,

eii care nu

cât de mare tre-

ce a cuprins inimile Sfiinţiilor vâstre, cari sun-

teți loviți şi ca părinţi de
când

de sârta

decât ca Român,

familie!

cari Dumnedei

Şi când acesta? Atunci chiar

înzestrându i cu alte aplecări de-

cât acelea ale muncitorilor de pămînt,—căci ei nici-odată
nu sait
unit, nu S'aii măritat, ca să dic aşă, cu pămîntul —
atunci, dic,

când chiar ţiganii devin proprietari, atunci când
Bulgarii, cari ieri,
ca pribegi, aii găsit asil în România se fac părtaşi
ai acestui pămint, românesc, ce este plămădit cu sângele străbunilor
noștri eroi.

Ți-adresaiii acâstă epistolă, scumpe Părinte, pentru că
sciii din
încercare câtă mânpăere simte omul cădut în nenorocire,
când vede
că lumea nu este nepăsătâre de nevoile, ce-l bântuie, şi tot-oda
tă,

ca să te asigur că cuprinsul, pe care l-ai, împodobit
cu sădiri şi
cu clădiri, în proprietatea mea Simbureştii, îl las de astădi
înainte
în deplina proprietate a, Sfinţiei tale, fără nici o despăg
ubire, pen-

tru-ca și Sfinţia-ta

să

să nu

a căd6

fie ispitiţi de

ai

ce lăsă

copiilor

în păcatul

Sfinţiei-tale,

şi ast-fel

de a huli pe Dumnedeii

că.

a coborit Sfintul Dar pe capul părintelui lor. Cât pentru zestrea
,
bisericii, Guvernul va luă, alt pămînt din proprietatea mea şi îl
va

înzestră, cum îi va, plăc6, dacă odată el se îngrijesce
rea sufletelor n6stre ca proprietari, iar nu numai de
purilor n6stre.

şi de mîntuiaceeea a tru-
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37. — EPISTOLA

CĂTRE

DOMNUL

PREFECT

AL POLIȚIEI.

No.

37.

1863

(Publicată

în „Sentinela

Română“,

No. 29, din 1 August

1865),

August

Acestă seris6re, adresată Prefectului poliţiei, două dile înainte de isbucnirea
mișcării de la 3 August 1865, motivă arestarea imediată a autorului ei. Ministerul vremii eră presidat de N. Cretzulescu, Ministru de interne fiind Generalul
Florescu

Dommule

Prefect,

Deşi nu sunt Ministru, nică Prefect, nici Sub-Prefect, ba nici
chiar Senator saii Deputat, însă, cum în timpii de regenerare, curiositatea este ceea-ce caracterisă pe Prefectul de poliţie, pote, din acestă

causă, să fii şi dumnsta curios a sci ce m'a adus în Bucuresci, întrun
timp, în care lumea fuge din capitală, într'un timp, în care noi, ţăranii,

suntem nevoiţi să ogorâm, și să ogorâm mult, dacă nu voim ca,
după ce în anul acesta am sărăcit, să murim de fome în anul viitor,
Vin dar ei însu-mi să-ţi spun pentru

ce am venit, pentru ce mi-am

sdrobit osele ca să viii, și încă în grabă, în capitala României, care,
asigurată de inteligenta d-tale administrare, prosperă şi banchet&ză.
Pentru

ce?

Numai

ei pot să-ţi spun, D-le Prefect, căci cu tâtă

iscusinţa d-tale, nică prin vis n'a putut să-ți trecă acest pentru ce;
să ţi-o spun dar, şi să ţi-o spun, fără ca să-ţi ştirbesc fondurile dumitale

secrete.

Am

venit,

fiind-că

mi

s'a spus

că în Bucuresci

se

vorbesce de o revoluţiune. La cea dintâi audire a acestui cuvînt:
„se vorbesce de o revoluţiune“, am rîs; şi cum să nu rîd, Domnule Prefect ? Căci nu este nevoe de a cundsce analisa logică : bunul
simţ singur condemnă o asemenea expresiune. O revoluţiune se presimte, cum se simte, cu vre-o câte-vă minute mai înainte, un cutre-

mur mare de pămînt, Pe cât timp dar se vorbesce numai de o revoluţiune, puteam fi liniştit şi eram într'adevăr, şi încă sunt, mai cu
osebire pentru că revoluţiunea implică ideia de răsturnare prin
luptă. Deci, contra cui ar av6 să se lupte poporul din Bucuresci?

Avem

6re

străine?

un

Guvern, impus

Casarmele

din

de străini

şi susţinut

dâlul Spirei, de la Malmeson

sunt ele pline de Cazaci saii de Bași-Buzuci?
Guvern,

impus

Vasarmele

țării de o clasă privilegiată,

de

baionete

Și de la poliţie

Avem de-asemeni un
care

apasă

națiunea?

nostre sunt pline de legiunile unei caste, sai de bande

1.
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condottieri,

de

seimeni,

alt drapel, alt Dumnedeii
bucură

de

deplina

ei

adecă

decât

de

autonomie.

potă pătrunde în năuntrul

6meni

plătiţi, cari să nu aibă

viţelul de aur?
Pentru

ca o

Nu.
armată

România

se

străină

să

ei, trebue acum acordul a şspte Puteri,

adecă un lucru peste putinţă; Guvernul României este opera nostră;
el nu pâte decât prin voinţa n6stră; nici o clasă nu mai domnesce
peste cele-lalte, toţi suntem oapă. O să-mi dici pote că apa este
cam turbure; se pâte; însă este tot o apă. Baionetele, ce lucesc la

sorele României, sunt în mâinile fiilor şi fraţilor noştri, ba încă în
mâinile celor mai tineri dintre Români, şi prin urmare şi celor mai
luminaţă şi celor mai cu instincte generâse şi patriotice; ei nu pot
dar deveni instrumente de apăsare saii de trădare naţională, ei nu
pot susține un Guvern, ce ar violă voinţa naţională, ei nu pot să
se facă apărătorii acelor ce ar violă jurământul lor către naţiune,
căci ei singuri ar căd6 în păcatul sperjurului, şi ondrea este cel

dintâi

al oştânului.

învăţămînt

Contra

cui dar

ar av6

să se lupte

poporul

dacă

ar fi nemul-

țumit? Contra d-tale, Domnule Prefect? Căci numai pe d-ta nu te
numii! Dar cine esci dumnâta?
Boerul cutare? Mâna drâptă a unei clase domnitâre? Ai d-ta
pe Căpitan Costache înarmat, cu biciul în capul unei dorobănţimi,
recrutate după voința dumitale şi plătite cu din punga d-tale? Nu.

Eşti ieşit din sînul poporului, prin voinţa sa, și nu dispui de o altă,
putere

decât

monsirarăm
al acelor

de jandarmeria, care face

parte

din acea, oştire ce de-

că nu pote deveni instrumentul nimănui şi mai puţin

ce ar voi

să întârcă contra

poporului puterea,

ce o ţine

de la dînsul. Nu; dacă d-ta stai Prefect de poliţie, causa este că
Bucurescenii sunt mulțămiţi de administraţiunea d-tale; dacă stai
Prefect, de poliţie, causa e că Bucurescenii sunţ încredințaţi că ni-

meni

nu le pote

asigură

stările

lor,

ondrea

lor, libertatea

lor in-

dacă elementele, contra cărora Românii ar av6 să lupte,
la noi, revoluţiunile nu mai pot aveă loc, ci numai
nisce

lipsesc
simple

dividuală, vi6ţa lor, aşă de bine cum o facă d-ta; întralt chip, este
învederat că nici Guvernul nu te-ar ține la Prefectură, nici Bucurescenii nu te-ar fi îngăduit 24 de ore a-i administră, Aşă dar,
evoluțiumă: adecă a trece de la o stare de lucruri, care
nu ne mai

mulțumesce

la alta mai

mulțumitore

şi a, trece fără luptă, şi prin-

ir'o simplă manifestare a voinţei naţionale.
Dacă acâsta este credinţa mea, o să mă întrebi negreşit
de ce
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am alergat la Bucuresci? Dacă ai copii, Domnule Prefect, cum am
ei, o să înţelegi forte lesne răspunsul mei. Pentru că tot omul
care iubesce tare, cade în puerilităţi; de-aceea, de câte ori un copilaş se svârcolesce prea repede în somn, soţia mea trimete la doctor; de-aceea, şi eii mă îngrijesc de câte ori mi se spune că poporul

se învîrtesce în somnul săii— nu dic culcat fiind în tină, cum diceă
un diplomat străin, ci adormit dulce în muzici şi lăutari,
— mă îngrijesc, dic, căci îmi este temă ca nu cum-vă într'o di scripca (1),
să se spargă, și ca morarul, când îi stă mora, să se deştepte, şi poporul prea repede şi ameţit de somn să cadă din pat. Şi iată cum:
Mi s'a spus, Domnule Prefect, că vorba de revoluţiune s'a înteţit ; şi, deşi ţi-am spus că acest cuvînt n'are o val6re pentru mine,
însă chiar așă, prea înteţindu-se nu mi-a plăcut, căci Românul dice
că „deşi e glumă, nu e bună“, şi mi-a fost t6mă dar ca nu cum-vă
poporul, care e încă prea june în viâţa
ca copiii, cari procedeză prin analogie;

politică, să facă întocmai
ca nu cum-vă, întro di,

nemulţumit de cutare act al Guvernului, saii chiar de. starea lucerurilor în genere, în loc să procâdă ca un popor liber, în loc
să-şi aducă aminte că, în condiţiunile de astădi, n'are decât să-și
exprime cu tărie şi cu unanimitate voinţa sa, şi-i este de ajuns ca
să dobândâscă tot de ce are nevoe, în loc, dic, de acâstă acţiune
legală, dreptă şi eficace, să cr6dă că ar fi în trecut, să crâdă că
şi cu

Guvernul

de astădi

are

nevoe

să procedă

tot ca cu Guver-

nele impuseşi cari își trăgeaii puterea de la străini, să cr6dă prin
analogie că soldaţii noştri sunt Muscali, cum îi şi numiă până s'a
desmeticit, că nu este haina care face pe om, ci omul pe haină, şi,
tratându-i ca pe Muscali, să ieă şi ei rolul Muscalilor, şi ast-fel să

facă o crimă de lesnaţionalitate ; că, în fine, pe d-ta, fiind-că eşti
Agie, să te iea drept cuconul cutare, şi atunci şi d-ta la rîndul d-tale

să creqi că ai drepturile şi rolul Prefecţilor regimurilor trecute. Nam
trebuinţă să-ţi spun nenorocirile, ce ar năvăli asupra ţării dintro
asemenea rătăcire. Acâstă t6mă, acâstă grije ma adus în Bucuresci.
Eii nu pot comunică cu poporul; el va reservat, va dat numai
d-vostră acest drept; qic că vi l-a dat, căci într'alt fel cum aţi put6
să-l luaţi şi să-l ţineţi. Îţi comunic dar, Domnule, ceea-ce avem
a-i dice lui, ca la rîndul d-tale să-ţi împlinesci datoria, ce vaţi im-

(1) Vidra
Brătianu.

peste Milcov o numesc

seripcă.
26
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pus-o, rezervându-vă dreptul exclusiv d'a vorbi cu lumea. Luminaţi-o dar, spuneţi-i cari sunt drepturile şi datoriile poporului
de astădi, spuneţi-i că n'aveţi dreptul, nică puterea de-a "1 apăsă şi că
prin urmare nici el n'are nevoe de-a vă trată ca pe apăsători, ca

stăpână, ca inimici, ci ca delegați ai să.
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Principatele Moldovei şi Munteniei, hărţuite timp de secoli de
către Polonezi, Unguri, Tătari şi Turci, se vădură silite să contracteze

cu aceștia

din urmă

legături întemeiate pe tratate, cari, până

astădi, servesc de basă relaţiunilor dintre România şi Inalta Portă.
Unii aă căutat să vadă în aceste tratate o supremație de la suzeran
la vasal; dar în ele nu se cuprinde nimic de acest fel. Este destul
să le citescă cine-vă cu atenţiune pentru ca să se asigure că sunt
nisce tratate de protecţiune, cari nu încalcă întru nimic suveranitatea

Statelor

protegiate,

dar

cari

le

asigură

sprijinul

Porții

și a-

Aceste

tra-

vantagii considerabile de navigaţiune și de comerţ cu Turcia, în
schimbul unor anumite semne de deferenţă şi cu osebire al unui
tribut,

care

eră preţul

natural al protecţiunii promise.

tate, în definitiv, fuseseră încheiate de către Domnii noştri, tocmai în scopul de a salvă independenţa Statelor Române. atât în

năuntru

cât şi în afară,

Şi întradevăr,

nu

le recunosceaii

ele

dre

dreptul de a se administră, ast-fel precum cred dinsele de cuviinţă,
de a-și alege Domnul fără condiţiunea omagiului feudal şi a învestilurii, de a face răsboiii şi pace după a lor cuviinţă? Şi nu

sunt, Gre acestea însuşirile unei națiună independente

(1)? Totuși

(1) Nu silite prin arme, Principatele Române se legară cu lurcia, ci prin
tratate, sai, precum Turcii le numiai pe atunci, prin capitulațiuni, al căror
conţinut atestă, pe de o parte, puterea și strălucirea Inaltei Porţi, și, pe de alta,
energia neclintită și gata la ori-ce încercare a unei naţiuni, care este hotărită
a-și păstră, deplina sa independență. Onorurile pentru una, tâte avantagiile pentru cea-lalta; Sultanul este “stăpânul Principatelor ca şi al lumei întregi;
Domni! români sunt înscrişi printre supușii Impăratului Împăraţilor și Regilor;
Domnul Munteniei va, plăti chiar un tribut de 120.000 lei, iar cel al Moldovei
îi va trimite un dar. Iată drepturile Tureiei. Cât despre îndatoririle ei, ele con-
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acâstă

de

alianţă

inegală

năvălirile,

înşişi deteră

din
pildă

nu

feri Principatele,

a căror

pricină

celor-lalte

precum

suferiseră

națiuni

vecine

ele speraseră,

mai

nainte.

şi căuiară

Turcii

adesea-ori

prilejul de-a năvăli în Ţările-Române. T otuşi dreptatea cere să recu-

noscem că, de cele mai multe ori, ei erai atrași de către pretendenţii,
cari umblaii după Tronurile Principatelor. câte şi două elective.

Aceste răsboie civile şi aceste năvăliri ale oştilor străine, care,
provocate de către compeţitorii demnităţii princiare, inundaii şi
devastaii necurmat Moldova şi Muntenia, fură causa, slăbirii lor. De

aceea, la începutul secolului XVIII, bierii, în căutarea unui l&c
pentru o ast-fel de situaţiune, se hotăriră să câră Porții a le tri-

mite Domni

face

să

străini de ţ6ră, singurul mijloc,

dispară

zîzania

şi răsboiul

iceaii

civil din

dînşii,

Principate.

de

Este

a

ade-

vărat că Divanul Înaltei Porţi lucrase întru căt-vă şi el însuşi la

suggerarea acestor disposiţiuni boierilor.
Acesta fu începutul domniei Fanarioţilor,

dar

noul regim,

cu

tote că aducea concordia; între familiile puternice pămîntene, nu
fu totuşi mai puţin desastros decât cel vechii pentru ambele țări.
Intr'adevăr dacă mai 'nainte sângele stropiă adesea-ori drumul, ce

duceă la domnie, de acum intriga, josnicia şi corupţiunea singure
croiesc calea spre Tron; dacă Principatele nu mai fură sângerate
din belşug mai la fie-ce urcare în Scaun, ca în trecut, ele fură,

în schimb, desorganisate,
Principă arendași, precum
acestor

domnii,

Porta,

ruinate, demoralisate de către aceşti
eraii supranumiţi. Şi maă ales în timpul

tolerând

saii suscitând

cele

mai

strigătore

esacţiuni, provocă amestecul Rusiei, care, sub cuvînt de a ocroti
drepturile poporaţiunilor, nu tindeă totuși decât să-și croiască
sistă în respectarea independenţei absolute, precum şi a integrităţii Principate
lor;
și chiar ea, e obligată a protege acâstă, independenţă în contra ori-cui
ar fi.
Capitulaţiunile recunosc că Românii aiă dreptul de a-şi alege Domni,
fără
a se fi stipulat de către Sultan dreptul de investitură ; ce-vă mai mult,
ele declară că Domnii români pot face răsboiti şi pace cu ori-cine vor, fără
a se fi
făcut, reserve nici chiar în favârea amicilor Sultanului. Sultanul
acordă cele mai
mari scutiri Românilor, ce se află în Statele sale, pe când tot
el recunâsce
că Musulmanii nu se bucură de aceleași avantagii în Principate,
în care nu pot
intră, decât în casuri prevădute şi cu autorisaţiunea Domnului
român. Nici un
trimis nu pote trece hotarul; el își depune misiva în mănile unui
trimis al Domnului. Musulmanii nu numai nu pot deveni proprietari în
Principate, dar nică
nu

pot

ridică

rate, numai

o moschee,

religiunea

cu

alte

cuvinte

acolo

Suzeranului nu e admisă.

unde

tâte

religiunile

sunt

ţole-
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drumul

către

dominarea

Principatelor

mai

întâi,

şi a

'Turciei

Martie so, Mal apol,
Vechiul aluat român nu întârdie de a fermentă şi a protestă în contra acestui regim, și revoluţiunea din 1821 redete Principatelor pe Domnii pămînteni. Dar de abiă Grigore Ghika, şi Sandu
Sturdza se urcaii pe cele două Tronuri, din graţia Sultanului, şi
compeţitorii

se şi se puneaii

să intrigeze

la

Constantinopol

şi la

St. Petersburg, pentru a dobândi preferința faţă de cei ce domnia.
Brâncuvenii, Golescii, Văcărescii, Balșii, Rosnovanik şi alţii se socotiaii frustraţi de către Ghika și Sturdza ; şi Grigore Ghika recurse la execuţiuni spre a se put6 menţine. Invasiunea rusă din
1828 modifică acâstă stare de lucruri, şi Regulamentul Organic din
1831 inaugură sistemul electiv pe vi6ţă. Cu tâte acestea, cei doi
Domni, Mihail Sturdza în Moldova şi Alexandru Ghika în Muntenia (1), cari, cei dintâi, domniră în virtutea acestui Regulament,
fură

totuşi numiţi

direct,

în formă,

de

către

Curtea

suzerană

şi

Curtea protectore (2), Turcia și Rusia, şi în realitate de către Rusia
numai. Se derogă ast-fel de la dreptul de alegere, stipulat în Re-

gulamentul Organic, sub pretext că alegerile ar put da loc la turburări şi că, în împrejurările momentului, nisce Domni aleşi de

către cele două Înalte Curți ar av6 mai multă autoritate, ar impune mai mult ambiţioşilor.
Ghika și Sturdza de abiă fură instalaţi, şi compeţitorii reîncepură. Concurenţii, ce fuseseră trîntiţi la pămînt, se sculară şi se

puseră

din

noii pe lueru.

Succesul

lui Ghika.

şi al lui Sturdza eră

resultatul favorei 6menilor influenţi pe atunci la Constantinopol
și mai ales la St. Petersburg. şi al docilităţii aleşilor faţă de exi-

gențele Rusiei. Se siliră deci să câştige aceeaşi favâre şi să arate

şi mai

mult

zel

către

Rusia,

pentru

ca ast-fel să-i întrâcă

pe cei

cari erai pe Tron. Familii, imens de bogate, se ruinară într'acâsta.
Principele

acţiune
mai

Sturdza

îi întrecu

însă

pe toţi,

prin

mijlâcele

sale de

la St. Petersburg; nu tot aşă fu cu Ghika, care, având

multă

pudâre

şi respect

în 1841 de către Înaltele Curți,
tote că fusese numit pe vi6ţă.

pentru

naţiune,

după

o domnie

se vădii
de

detronat

şâpte

ani, cu

(1) Mihail Sturdza, rudă a -predecesorului săi ; Alexandru Ghika,
mic (de tată numai) al lui Grigore.
(2) Ca să întrebuințez titlurile, ce-și dau şi ce ai rămas în us.

frate mai
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Principele

Bibescu

urmă

prin

alegere

dar ţâra trebui să plătâscă mai multe
le

cheltuise

pe-aiurea,

spre

a-şi

face

tabilă.
Principele

Bibescu

decât făgăduind
timpul

domniei

mai

sciă că nu

mult

lui

alegerea

cu

isbutise

devotament

şi accep-

să-l] r&storne

pe Ghika

Rusiei ; de aceea, în

sale, el se luă la întrecere

cât cei doi Domni

Ghika;

posibilă

cu

în zelul către Ruşi.
Dar,

Alexandru

mili6ne, pe cari noul ales

satisfăceati mai

Principele
mult

pe

tot

Sturdza
Rusia,

cu

atât ei jicneaii simţimîntaul naţional și păgubiaii interesele cele
mai
vitale ale ţării. De aceea, în 1848, Principele Bibescu cădu sub
re-

probarea Munteniei, pe când Principele Sturdza, la rândul
săi, nu
mai puteă să se menţină pe Tron decât graţie unei
armate ruse,
ce chemă întw'ajutor.
Totuşi, după invasiunea tureo-rusă din 1848, însuşi Sturdza,
fu depus de către Rusia, ca o uneltă usată, ca adecă prea comprom
is
în ochii Românilor. Se reveni la sistemul anterior: cele două Curți;
suzerană şi protectâre, numiră, de-a dreptul Domni pe timp de şâpte

ani.

Domnii

Ghika

numiţi

în Moldova

ast-fel fură
(1).: Cu

tâte

Ştirbey

în

Muntenia

şi Grigore

acestea, puţin timp după instalarea.

lor, Rusia, credând că a sosit momentul ca să culâgă rodgle unui
secol şi jumătate de muncă, năvăli din noi în Principate şi provocă
ast-fel răsboiul Crimeii. Acest răsboiă puneă Puterile occidentale
în posițiune de a dispune de sâria Țărilor-Române. A le incorporă
Turciei,

ar fi fost, din

partea

Puterilor

chreştine,

să facă pentru

Înalta Portă mai mult decât făcuseră Baiazidii şi Mohameţii ; ele nu

puteai

să deă

se menţine

pe mâna unui popor musulman, şi a cărui putere

nu

decât cu ajutorul Occidentului, o naţiune cu mai multă

civilisațiune şi cu mai multă vitalitate ; ar fi fost să se violeze
drep-

turile cele mai positive ale Principatelor, pe cari Puterile merseseră
să le apere în contra Rusiei, şi să exaspereze poporaţiunile chreştine
ale 'Turciei, care gravitâză în spre emanciparea lor. Cât despre

anexarea

lor la Austria,

nu

numai

că aliaţii ar fi sacrificat

prin-

tracâsta unei Puteri neutre, și cu nesocotirea autonomiei legitime
a naţiunii române,

singurul

resultat,

obţinut

din

răsboiul

Crimeii

(1) Știrbey, fratele mai mare al lui Bibescu ; Grigore Ghika,
din ramura Ghikuleștilor din Moldova, care nu se mai află decât într”
depărtată înrudire cu
cea din Muntenia.
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dar

acest

Mantie sp, tocmire

sacrificii le-ar fi fost

Și păgubitor,

căci o ast-fel de în-

ar fi compromis vădit afacerile din Orient.

Intiadevăr»

Austria, negăsind încă pentru sineși condiţiunile normale ale unei
existențe necontestate şi necontestabile, atât înăuntru cât şi în
afară, se vede la deplina, discreţiune a celor dintâi eventualităţi.
Maghiarii, Slavii şi Românii din Austria nu ai uitat că batalinel
e
rusesci aii restaurat Imperiul Habsburgilor. De aceea, intrigele Ruşilor aii avut o mare acţiune în Austria, şi acestă din urmă Putere
nu îndrăsnesce să ieă o atitudine fermă față de Rusia şi să se
pună ca bulevard al Europei. Timiditatea ei s'a trădat în timpul

răsboiului din Orient şi în timpul insurecţiunii poloneze. A aruncă
în Imperiul Austriei, care este ca o tabără formată din armate

eterogene, ce se observă reciproc, cinci milione de Români exasperaţi de a-și fi pierdut individualitatea lor naţională şi existenţa
lor politică, n'ar fi însemnat alt ce-vă decât să se mărâscă confusiunea, să se facă existența chiar a Austriei may problematică şi
să se deă mai mult prilej Rusiei asupra acestui Imperii.
Aceste consideraţiuni nu scăpară înţelepciunii Puterilor aliate
şi drepturile Principatelor fură garantate. Dejă, în Conferinţele
de la Viena, d-nii Drouyn de Lhuys şi de Bourqueney, plenipotenţiari ai Împăratului, inspirându-se de simțimîntele şi de trebuintele, exprimate de Români, propuseră să se înalțe Principatele

într'o singură Monarhie ereditară, al cărei Suveran să fie luat dintro
dinastie domnitâre. La Congresul din Paris, adversarii României

avuseseră timpul să-şi combine politica ca să facă a căd6 fundarea
unui Stat român, care ar fi creat un bulevard, menit să adăpostâscă Turcia din spre Nord. Printre mijl6cele, la cari se recurse,
cel mai puţin dibaciii nu fu acela de a face să se crâdă că unirea

Principatelor eră un lucru dorit de către Rusia şi care

pute să-i

servâscă vederile ei ulteridre. Englitera într adevăr, fiind păcălită,
când Rusia se pronunţă în Congres în favorea acestei Uniri, se
grăbi să i se opună.

Principatele fură deci condemnate, prin Convenţiunea din Paris
a rămâne în starea de slăbiciune inerentă separaţiunii lor. Ele
trebuiră să intre din noi sub regimul alegerii Domnilor pămînteni, isvor al tuturor nenorocirilor lor în trecut. Totuşi hotărîrea
Convenţiunii din Paris nu descuragiă pe Români. Ei aveai convingerea că prin mult tact, prudenţă şi perseveranţă, vor isbuti
să aducă la părerea F ranţei pe tâte Puterile, ce nu ait un interes
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contrar interesului lor. Se scie cum
deplină ; și dacă

Principele

Cuza

isbutiră dînşii să aibă Unirea

ar fi fost

și vrednic de înalta-i misiune, Românii

fidel

mandatului

ar fi ajuns

săi

la realisarea

dorințelor lor, fără sguduire, şi evitând Puterilor garante nouă încurcătură.
Tronul României devenind vacant prin abdicarea impusă de
către naţiune Principelui Cuza, Românii se aflară în necesitatea

de a-și formulă, din prima di,

gurul

mijloc de a nu lăsă

dorinţa unanimă

opiniunea

publică

a țării.

europeană

Eră sinsă

se în-

şele asupra caracterului evenimentelor, ce avuseseră loc; eră singurul mijloc de a înfrână tâte
produce într'o asemenea crisă.
Contelui de Flandra, e pentru
grațiositate nu puteă să creeze
întradevăr destule cuvinte ca

ambiţiunile nebune, ce sar fi putut
Dacă Românii se opriră la numele
că erai aprope siguri că acâstă
dificultăţi pentru viitor: ei aveai
să prevadă refuzul Principelui, şi

nu încăpeă îndoială, în ori-ce cas, că dînsul nu-şi va subordonă,
el însuși, acceptarea la agrearea Franţei. Ori-ce sar fi întîmplat,
acestă alegere trebuiă să dovedâscă Europei
craseră sub influenţa nică unei Puteri, cum

că Românii nu lupăreaii unii aplecaţi

să 0 cr6dă. Astăgi, când Contele de Flandra s'a dat în lături precum eră de așteptat, cestiunea română se pune înaintea areopa-

gului european, bine definită, și desprinsă din tote dificultăţile, ce
ar îi fost create chiar de Români, dacă şi-ar fi luat un Principe;
care nu ar fi fost pe placul Puterilor, mai ales al acelora cari do-

resc

binele României şi garanţii pentru

România,

ast-fel precum

se

Orient.

presintă

astădi,

înaintea

Confe-

rinţei e opera dificilă şi penibilă a unei lucrări de 9 ani, opera unei
naţiuni întregi, care a căutat să realizeze condiţiunile indispensabile
existenţei sale. Nu este deci permis a presupune că Puterile, conservatâre prin firea lor, vor voi să devină de astă-dată instrumente
de distrugere, de perturbaţiune. Ar trebui mai ales să ne întrebăm
cu :e drept ar face-o ele. Puterile interdis-aii re primejdiosul
amestec

al Rusiei,

numai

pentru

a-l înlocui

cu un

amestec colec-

tiv, saii cred ele cum-vă că o tutelă, pentru că e multiplă, înceteză de a fi atentatore la autonomia română? Negreşit, intervențiunea uneia sai mai multor Puteri nu Sar put impune decât
prin forţă. De altminteri, vatămă 6re România înteresele legitime
ale

cui-vă?

Şi dacă,

printr'o

puternică

constituire,

ea

va

deveni
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un

obstacol

pentru

Matia sp, Mai mult pentru
Intr'adevăr,

planurile

Rusiei,

a o recunsce,
a nu

admite

nu

este

re

acesta un cuvînt

şi chiar a o protege?

pentru

Români

dreptul

de

a-şi

luă

un Principe străin și de a întemeiă ast-fel o monarhie ereditară,
ar fi a-i osândi să sufere din noii relele, a căror vietime ai fost
așă

de

mult

timp

şi

pe

cari

le-am

indicat

în acest

memoriii.

Este de observat, că în tâte epocele, în tote mediurile, pururea
şi pretutindeni în sfîrşit, asemenea rele ai bântuit tote societăţile, cârmuite de aceste așezăminte bastarde, cari nu sunt nici
sincer republicane, nică sincer monarhice. Asi-fel Polonia a cădut sub luptele stîrnite de alegerea Monarhului; Transilvania, din
aceeaşi causă, a suferit la fel; Ungaria însăşi, unde alegerea a
venit să viţieze puritatea principiului monarhie, a plătit scump

ac6stă derogaţiune. Dar e o pildă şi mai isbitore, şi care s'a produs la națiunea cea mai calmă şi cea mai îndurătâre, națiunea germană. Istoria Tronului electiv al Imperiului german nu este într'ade-

văr decât un şir de răsbdie civile, cară aii însângerat, nu numai Germania,

dar şi Europa

întrâgă

timp de mai mulţi secol, adecă până

ce ereditatea a prevalat. Ast-fel

Istoria constată

că Tronul, fără

ereditate, este un disolvant, în loc de-a fi un element de stabilitate și de forţă. Pe de altă parte, se scie că o dinastie nu se pote

stabili decât pe o autoritate necontestată. Dinastiile, ce domniră în
Franţa, tură întemeiate de nisce eroi ; numai în urma unor mari servicii sociale, o familie pote deveni personificarea fericirii şi siguranţei
unei societăţi. Împrejurările nu aii fost favorabile pentru ca un

om saii o familie să pâtă dobândi la noi o ast-fel de situaţiune;
siliți suntem deci să căutăm 'pe întemeetorul dinastiei, ce trebue
să domnâscă peste România, într'una din familiile, care aii obţinut
acest privilegii în alte ţări.
Insuși faptul, că aceste înalte consideraţiuni de politică socială
nu aii scăpat din vederea Românilor, şi că ele i-ai călăuzit în tote
sforţările lor pentru a constitui un Stat, singur acest fapt le-ar
da un titlu la solicitudinea Puterilor garantie. Care este întradevăr

Puterea, al cărei interes ar fi contrariii statoririi ordinei şi prosperităţii la Dunărea de jos? Puterile occidentale aii vărsat valuri
de sânge și ai cheltuit sume enorme spre a chezășui poporaţiunilor Orientului o desvoltare regulată şi sigură, pentru ca ele să
p6tă gravită în spre civilisaţiunea occidentală, şi pentru ca într'o

di Occidentul şi Orientul să nu formeze decât o singură societate
trăind în acelaş spirit.
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Însăşi Prusia a cărei indiferenţă pentru România fu atribuită
unei dorinţi de a complăcea Rusiei, cu tâte că e posibil ca pricina
să nu fie decât preocuparea absorbitâre a cestiunilor ei interne, ea,

care face așă de mari sforțără pe Elba, în speranţa de a-şi stabili supremaţia în Germania, nu şi-ar crea 6re mai multe titluri
la acâstă

egemonie,

la

care

aspiră,

contribuind

la asigurarea de-

finitivă a, libertăţii gurilor Dunării, care este marea arteră a comerțului german ? Nu ar deveni ea re, întrun mod încontestabil,

representanta intereselor germane, deschidând Orientul comerţului
acesteia și dând acestui comerţ garanţii positive prin pacificarea şi
stabilitatea, ce ar ajută să se stabilâscă în Europa orientală?
Cât despre Austria, al cărei plenipotenţiar, în Congresul din
Paris, fu acel care sprijini mai cu putere oposiţiunea ce plenipotenţiarul ture făceă propunerilor Franţei în favârea Românilor, nu
ar fi Ore timpul să-şi schimbe politica faţă de cestiunile, ce pri-

vesc, mai mult saii mai puţin

direct

pe

Turcia?

Austria,

ca şi

Anglia, susținând pe Turcia, chiar atunci când n'are dreptate,
ceea ce i se întîmplă de cele mai dese ori, a contribuit la agravarea cestiunii Orientului. Nu încurajând pe Sublima Portă în pretenţiunile ei excesive, injuste şi une-ori contrarii dreptului scris,
se va veds efectuându-se în mod pacinic, şi fără ca Europa să
fie turburată, transformarea acestui temut, Orient, ale cărui ruine
ar put să devină fatale Austriei chiar. Austria neavând, nepu-

tând

să aibă în vedere

cucerirea Orientului,

nu ar put6

să

vro-

iască descompunerea, lui sai răsturnări, care să-i deschidă drumul
Constantinopolei. De aceea trebue să dorim ca Guvernul din Viena,

să caute a deveni inspiratorul şi protectorul ori-cărei acțiuni, ce ar
tinde la organisarea forţelor vitale ale acestei părți a Europei ; ar
fi singurul

Slavi
sunt

şi

mijloc

de

pentru

a-i sustrage

Austria

altor

de a--ȘI

influenţe,

alipi

ce

pe

Români

şi pe

prin

natura

lor îi

ostile.

Omenii de Stat ruşi s'ait plins adesea-ori de ingratitudinea Românilor. Dar cât timp România nu-și va ave locul săi însemnat
şi bine definit în marea asociaţiune europeană, cu alte cuvinte cât
nu

va

fi recunoscută

ca unul

din

elementele constitutive ale echi-

librului european, îrgrijarea va turbură spiritul Românilor şi bănuiala, va înăbuși în dînşii ori-ce simţimînt de recunoscinţă. Atitudinea Rusiei pote determină în Conferinţă o decisiune favorabilă ţării n6stre : ea are întradevăr o autoritate particulară în a-
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câstă

cestiune,

căci de un

secol

şi jumătate

ea

singură

a lucrat

Martie so, În Principate şi a avut ast-fel timpul de a le studiă
şi a le cunosce în fond. Pentru a le apără drepturile lor, Unirea şi
Domnul
străin, ce ele cer, ea se pâte sprijini pe fapte concludente, pe
precedente semnificative. Petru cel Mare a tratat în mod efectiv
cu
Domnii Moldovei Şi Munteniei ca cu nisce Suverani indepen
denţi;
şi de atunci posiţiunea legală a Principatelor față de Sublima
Pârtă

nu sa schimbat de loc. Caterina II a vroit să unâscă cele
două
țări întrun singur Stat şi ea a bătut monedă cu armele reunite

ale Moldovei şi Munteniei și cu corâna ducală de-asupra.

unire,

Împăratul

Nicolae

gulamentul

Organic

nul

Turcia nu

străin,

și

Sultanul

Mahmud

Acestă

aii indicat-o

în Re-

ca utilă şi dorită: Şi în ceea-ce privesce Domne-a

hărăzit

6re Domni

străini,

timp de un

secol, adecă în epoca domniei Fanarioţilor ?
Rusia, dacă ar presistă astădi să susţină ceea ce a declarat
drept şi folositor timp de un secol şi jumătate, ceea-ce a afirmat
când cu Congresul şi cu Conferinţele din Paris (1), şi-ar dovedi
sinceritatea simţimintelor sale către Români. Ea ar confundă prin
acesta reaua voinţă a opiniunii publice în privința sa; ea ar da
dreptate acelora, cari şi-a pus până acum încrederea într'însa şi

ne-ar

obligă

să

recun6scem

că,

departe

de-a

fi

trădători,

aceia

mail fost decât cei mai înţelepţi amici ai ţării lor; în sfirșit, ca
să spun totul, ea şi-ar creă la fruntarii un Stat, ce ar fi atunci
obligat la recunoscinţă către dînsa.
Să venim la Sublima Portă, a cărei purtare faţă de Români
nedumeresce şi pe cei mai pătrundători. Inainte de 1848, Sultanul
*
nu aveă altă acţiune asupra Principatelor, decât; aceea de a
legalisă actele Rusiei şi a le da o valdre, în faţa Europei; de
la
1848, Românii ale căror drepturi nu eraii bine cunoscute de Europa
occidentală, aii căutat să-şi schimbe acâstă posiţiune, opunână
su-

zeranitatea,

Turciei

protectoratului

rus,

siguri,

cum erai, că Porta

aveă tot interesul să nu abuzeze nică de cum de revendicarea
ce
o făceaii ast-fel în favârea ei. Nu este nici de cum aici locul
să

spunem

cum,

cum

e bine

a r&spuns

să

amintim

Turcia acestei

încrederi

a Românilor.

Ori

că aceştia nu s'aii descuragiat, şi că aii

(1) Opiniunea favorabilă Unirei şi Prințului străin a fost
susţinută ca „rațională, legitimă şi necesară“ de către omul cel mai conpeten
t al Rusiei, contele Kisselef, care a cârmuit Principatele timp de mai
mulți ani,
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continuat, să lucreze ca şi cum Pârta ar fi urmat mersul, ce i eră,
indicat de împrejurări, convinşi fiind de altmintrelea că, mai curînd

oră mai

târdiă, mai

bine

luminaţi asupra adevăratelor

sale

inte-

rese, ea ar fi cea dintâii care să îndrepte greşelele, ce făcea faţă,
de dînşiă.
Ne este îngăduit să sperăm că Sublima Portă a simţit dejă,
cât de păgubitor i-ar fi, şi chiar cu totul vătămător, de a împiedică mai îndelung împlinirea, dorințelor Principatelor. In adevăr,

dintre

tâte

popbrele

chreștine

din

Orient,

numai

Românii,

ui-

tând vechile lor nemulțumiri, aă priceput că naţionalităţile
nu
mai riscaii nimic din partea acâsta, şi că eră în interesul lop
bine priceput să se apropie de Turcia. Ei merg chiar până a crede
astădi că dînsa, apreciând la rândul ei noul săi rol, va încercă,
să împace tâte naţionalităţile din prejur pentru ca, în înţelegere
cu ele, să pâtă face faţă pericolului comun. De la 1821, Românii
nu S'aii desminţit un singur moment. EX ai simpatisat fără îndoială cu aspiraţiunile naționalităților apăsate de Pârtă, dar nici

odată nu s'aii amestecat în conspiraţiunile și urzirile, ce ameninţă
Imperiul

turcesc. Să

se cugete

produce, şi la urmările,

la situaţiunea

cu

totul alta, ce s'ar

ce ar decurge neapărat dintr'însa, mai cu-

rînd ori mai târdiii, dacă cele cinci milione de Români din Principate sar convinge că, atât; cât Imperiul turcesc va fi în picidre,

nu ar puteă fi nică stabilitate, nică prosperitate în ţâra lor.
Există 6re cel puţin drepturi şi interese imediate, ce ar sacrifică,
Sublima Pârtă dându-și consimțimîntul la suirea pe Tron a unui
Principe străin în România? Putem răspunde peremptoriii că nu.
Purtarea Românilor faţă de Turcia, de o jumătate de secol, este
cea mai sigură garanţie pentru ea, căci, în timpul acestei scurgeri
de vreme, ast-fel după cum am arătat, Principatele sai silit să se
apropie iar nu să se depărteze de Portă, şi n'aii căutat nică odată
să-i vatăme interesele,

Navem nevoe să adăogăm că acâstă apropiere, Românii n'aii
încercat să o realiseze decât în condițiuni de dreptate şi demnitate, singurele ce sunt compatibile cu starea nâstră de civilisaţiune şi de progres.

Ast-fel Sublima

Portă trebue să fie convinsă că Românii

nu

caută nici de cum în Principele străin un mijloc de a rupe legăturile

cei legă de Imperii,
şi prin

urmare

ci o condiţiune de stabilitate, de prosperitate

de putere. Dar stabilitatea, prosperitatea şi puterea
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No. 3. României ar fi ele 6re contrarii vederilor Sublimei Porţi, şi inMonte so. teresele acesteia ar fi 6re opuse intereselor celei d'întâiii?
Ar fi întradevăr acâsta o mare nenorocire, de 6re-ce urmarea n'ar pute fi decât lupta, şi de 6re-ce ori-ce luptă între cele
două ţări n'ar put fi decât sinuciderea pentru fie-care dintre ele.

Din fericire nu e aşă: contrariul este adevărat; căci numai o Românie constituită puternic ar putea adăposti Imperiul turcesc din
spre Dunăre, şi România nu Sar put6 constitui puternic decât cu

un principe străin. Insăşi Sublima P6rtă a trebuit să se convingă
că un Principe indigen, ridicat la Tron adesea prin intrigă, câte
o dată prin pasiunea trecăt6re a poporului saii prin concursul întimplător al evenimentelor, neputână, prin urmare, să-şi afle puterea nici în propria lui autoritate, nici în aceea a instituţiunii,
ce

personifică,
excitînd în

încuragiază de nevoie tote ambiţiunile din năuntru,
acelaşi timp tâte poftele din afară. Omenii de Stat,

ai Turciei aii trebuit

să pricâpă

că România,

în asemenea

condi-

țiuni, nu pote să fie decât un focar de intrigi, de conspiraţiuni şi

de turburări, şi că, cu tot tratatul din Paris, ar rămâne sai ar
deveni din noii ast-fel un câmp deschis tuturor năvălirilor străine.
Ati trebuit, trebue de asemenea, să pricâpă că singurul mijloc de
a pune capăt unei ast-fel de stări de lucruri, este de a face Tro-

nul României

ereditar în vre-o

domnesc

în Europa.

dejă

numai în voinţa naţională,
va

mai

fi expus

să caute

Atunci

ramură a uneia

din

familiile,

ce

Principele, aflându-şi puterea

nu

dar încă în prestigiul familiei sale, nu
sprijine aiurea,

forte

adesea

în

paguba

intereselor ţării, Atunci Tronul României, pus în aceleași condițiuni cu celelalte 'Tronuri ale Europei, va împărtăşi aceleaşi
garanţii de durată ; şi chiar ţâra, obosită de a trăi de adi pe mâine,
desorientată așă de adesea prin spiritul de intrigă, sleită, prin
atâtea năvăliri şi revoluţiuni, va 'află în sfîrșit stabilitatea, de care
are nevoe spre a-şi desvoltă marele ei sorginţi, și a merge pe căile

progresului moral şi material,

intelectual

şi politic,

al căruia

unul

din cei dintii representanţi în Orient, e vrednică de
a fi.
Am arătat care este posiţiunea legală a Principatelor-Unite
faţă
de Sublima Portă; am amintit cum, în urma unei penibile
şi grele
experienţe, Românii s'aii pătruns de acest adevăr, că vor put
să aibă
stabilitate şi progres, numai întru cât vor putea să se constituie
într'o singură Monarhie ereditară, cu condiţiunea absolută,
pentru a v
întări, de a pune ereditatea Corânei pe capul unui Principe
luat. dinti”o

familie dejă domnitâre.

Am

cercetat dacă

împlinirea

dorințelor na-

ţiunii române ar put6 să atingă întru cât-vă interesele Puterilor
garante şi ale Sublimei Porţi; şi sperăm că am demonstrat că sar întîmpla tocmai contrariul. Nu ne mai adresăm acuma la cutare sai cutare Putere, fie-care având interese particulare şi deosebite, ci Areopagului, ce represintă interesele generale ale Europei; acestui con.
siliii, în care înţelepciunea, spiritul dreptăţii şi consciinţa dreptului

nu mai pot fi turburate de nici o consideraţiune de un ordin inferior: Conferinţei, întrunite în acest moment la Paris ca să cerceteze
din noii cestiunea Principatelor, supunem dorinţele a cinci miliâne

de Români,—dorinţe
1. Puterile

formale, neclintite, şi care sunt următorele:

garante

şi Sublima Pârtă să persiste

în ultima

lor

hotărîre, prevădută în statutul hotărit la Conferinţa de la Constantinopole (1864), şi după termenii căreia Românii pot face la
dînşiă tote

schimbările,

pe

cari

corpurile

constituite

le vor crede folositâre binelui României, şi fără
partea

Puterilor

garante

sai

a Sublimei

Porţi.

ale

Statului

de stăruinţe din
Acestă

hotărire

a

Conferinţei de la Constantinopole închide într'adevăr era amestecurilor străine în afacerile nâstre interne, şi este conformă tratatelor Principatelor cu Turcia, tratate consacrate în urmă de acela

din Paris, şi cari sunt considerate

de Români

ca singurile titluri

legale, în virtutea cărora rămân legaţi de Pârtă.
2. Unirea Principatelor să fie scosă din causă; căci acestă unire,
dejă înfăptuită, și care este un act naţional, îndeplinit în virtutea
autonomiei Principatelor, a necesitat o întregă nouă organisaţiune,

la creaţiunea căreia ţâra a consacrat în timp de nouă ani cea mai
bună parte din activitatea sa; şi ce-vă mai mult, a primit consacrarea
Puterilor garante şi a Porții. Ce încredere, în adevăr, ar put să aibă
Românii în viitorul lor, dacă la fie-care moment sar pune din noii
cestiunea existenţei politice a ţării lor?
3. Conferinţa să primâscă dorinţele Românilor, cari cer să
ridice pe Tron un Principe dintro
ropa, singurul mijloc de a eşi din

familie dejă domnitore în Eu.
sistemul electiv, causa atâtor

rele şi turburări.
După cum se vede, cererile Românilor işi află puterea în
dreptul, ce-i consacră tratatele lor cu Sublima Portă, fără să se
abată întru nimic nică de la tratatul din Paris, nică de la clausa

stipulată în statutul
clausă

care

hotărît în

anulâză natural

conferința de

la Constantinopol,

t6te disposiţiunile contrarii, ce puteaii

No.
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conţine

actele

anteridre

relativ la Principate.

între Puterile garante şi Sublima

Ast-fel Românii

Pârtă.

aşteptă cu deplină încredere

sentința arbitrală a ilustrei Adunări de ne cheiul d'Orsa
y, convinşi

fiind

că

nu

va

put6

să

fie

decât

conformă

dreptului,

dreptă-

ţii şi intereselor generale ale Europei. Câştigul
causei ce-l vor
obţine Românii de la Conferinţă nu va aveă urmări
mai puţin considerabile și mai puţin imediate pentru Europa
întrâgă decât
pentru România; căci, nu numai că cestiunea Orient
ului, intrată

într”'o fasă regulată, nu va mai cuprinde
ameninţarea unui conflict general şi ale cărui urmări nu sar put6
calcula, dar şi pacea
universală, la care aspiră poporele ca să se
pâtă dedă la lucrări
de o lungă durată, va, găsi o garanţie positi
vă în înțelepciunea

şi dreptatea
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39. — DISCURS

care dispun de destinele lumei întregi.

ASUPRA UNEI ADRESE DE MULȚUMIRE
PRINCIPESA-MUMĂ.

ROSTIT ÎN ȘEDINȚA

DE

(Monit.

LA

13 MAră

Oficial No.

1866 A ADUNĂRII

105 din

14 Maiă

CĂTRE

ELECTIVE.

1866).

In ședința de la 183 Maiii 1866 a Adunării Electiv
e, după ce Lascar Catargiu
adres6ză deputaţilor câte-vă cuvinte cu privire
la formarea primului Minister
al Principelui Carol (Lascar Catargiu, Interne şi
Președinția Consiliului; |. Brătianu, Finanţe; |. Cantacuzin, Justiţie; P. Mavrog
heni, Afac. străine ; C. A. Rosetti, Culte și Instr, publică; General [. Ghica,
Războii şi D. Dimitrie Sturdza,
Agricultură, Comerţ şi Lucrări publice), Ion Brătian
u, prin cuvîntarea de mai
la vale, propune a se face Principesei-Mume o
adresă de mulțumire. Adunarea,
încuviințând, însăreinăză biuroul cu redactarea
acestei adrese.

I. Brătianu, Ministru de Finanţe.
pânesc

a nu

exprimă

D-lor,

adânca mea, părere

nu

de răi,

pot să mă
că pentru

oră mă înfăţişez în acestă Cameră, fără a fi înves
tmîntat

stăprima

cu man-

datul de deputat; şi-mi pare cu atât mai mult
răă că m'am desvestmîntat de acest mandat, când făceam parte
dintr'o Cameră, care,
prin sorgintea sa şi prin misiunea ce are
a îndeplini, e unică,

până
mea

astădi în analele Istoriei n6stre.

să fac acest

şi Domnitorului.

sacrificiu,

Sci

Însă am

în împrejurările

că sarcina mea

credut de datoria

de față,

este mai

patriei

mele

mult decât greă,

p6te că multora se pare cu neputinţă de
a o îndeplini. Dar nu
vă ascund, D-lor, că dacă am primit-o, causa
a fost că scii că Românii, ori de câte ori a fost în cestiune
întărirea Statului român,
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ail sciut să învingă greutăţile, care pentru lume se păreai neputinci6se, şi sunt încredinţat că şi în împrejurările de faţă, cu ajutorul d-vostre, vom put6 să păşim şi peste greutatea cea mare,

în care se află finanţele nostre.
D-lor, îmi permiteţi să vă dic câte-vă cuvinte,—nu ca membru

al Guvernului, ci ca representant al d-v., al naţiunii întregi, ca, cel
care am fost de am oferit Corâna României Principelui Carol de
Hohenzollern,—ca să vă comunic ceea ce am vădut, ceea ce am

audit şi care cred că vă

va hotări să faceţi un

ondrea a vi-l propune.
D-lor, Alteța Sa Principesa,

Muma

Principelui

act, pe care am
Carol,

în diua

când Şi-a dat consimţimîntul Săi mi-a dis: „Am fost hotărită să
fac acest sacrificii din diua, în care națiunea română a ales pe
Fiul Mei şi I-a încredinţat o misiune, fiind-că este de ondrea Co-

pilului Mei, de a îndeplini acea misiune, şi când e cestiunea
de
a-ȘĂ îndeplini o misiune, prin urmare când eră cestiune de ondre,
nu put6m esită un singur moment, de a face ori-ce sacrificii.
Cred că ar fi bine, că ar fi cuviincios, ca Adunarea să facă
o
adresă de mulţămire Înălţimii Sale Principesei, Muma Domnitoru
-

lui nostru Carol,—de mulțumire, de recunoscinţă, că a făcut acest,
sacrificiă, de a-Și smulge Copilul din braţele Sale și a ni-L da nouă.
Să-i dicem, Domnilor, că dacă fiul săi a fost muiat de la-

crimi

auguste,

când

s'a despărţit

de Muma

sa, a fost inundat aici

de lacrimile de bucurie și de recunoscinţă ale unei naţiuni întregi.
trâgă

Să-i dicem că, dacă L-a depărtat de la sînul S&i, România în-.
va fi tot cu aceeaşi căldură pentru fiul săii adoptiv, cu care

e şi dinsa, și că nică-odată Fiul nu-şi va aduce aminte cu amără-.
ciune că s'a despărţit de sînul Mumei Sale. (Aplause).

Domnilor, când a fost cestiunea că pote să fie expus la pe-.
ricol, Principesa a dis: „Prefer ca Fiul mei să fie aruncat de pe.
Tron de armatele străine, decât adus pe un Tron de armatele.
străine“ (Emlusiaste aplause).

Ei, D-lor, dacă Dumnedeii a dat Mumei Domnitorului nostru
aceleaşi simţiminte, ce le-a avut Muma lui Ştefan-cel-Mare, să-l

spunem

că şi noi

ne vom

apără

Domnitorul

şi patria

cum

le-ai

apărat Românii sub Ştefan-cel-Mare (Numerose aplause).
Am socotit, D-lor, că trebue să repet aceste cuvinte ale Principesei Mume, ca să liniștesc pe aceia, cari pote aii credut că facem un sacrificii, votând pentru Domnitorul Carol I, fiind-că s'aă.
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vădut Domni

pămînteni,

cari n'a

avut aceleași inspiraţiuni, şi că

.
.
Maiă 13. Suind
pe Domnitorul
Carol 1 pe Tronul RomânAniny
iei, nu am suit: un

străin,

fiind-că,

precum inteligenţa, când

se ridică la înălțimea, ge-

niuluă, nu e numai a unei națiuni, ci a lumei întregi, tot
asemenea şi inima, care se înalță la aceeaşi înălțime, este a
omenirii

întregi şi nu face pagubă țării sale, ci o ridică;
am credut că
trebue să repet aceste cuvinte pentru ca să le
ridic ori-ce gând

că ai făcut un sacriflciii, votând pentru un Domnitor, care
eri nu
eră pămîntean şi care astădi o să fie mai bun Român
decât mulţi
dintre noi. (Bravo, aplause .
Domnilor, mă opresc aici, fiind-că negreșit vați pătruns toță
nu numai de cuviinţa, care ar fi, ci de trebuința de a
face acea
adresă de mulţumire şi recunoscință. (Prea bine, aplause).
No.

40,

1861
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40. — DISCURS ROSTIT LA „SOCIETATEA AMICILOR CONSTI
TUPLUNII“ LA INTRUNIREA DE LA 30 IANUARIE 1867.
(„Românul“

din 2 Fevruarie

1867).

La întrunirea de la 30 Ianuarie, ținută sub preşedi
nța lui C. A. Rosetti,
după-ce vorbese 1. Marcoviei, $. Mihăilescu,
V. A. Urechiă şi Gr. Heliade, Ion
Brătianu rostesce discursul de mai jos. Ministe
rul vremii, al doilea al Prineipeiui Carol, eră compus din: lon Ghica, Preşedi
nte și Interne; P. Mavrogheni,
Finanţe ; 1. Cantacuzin, Justiţie; G. Știrbey,
Externe; Colonelul Harlamb,
Războiu; I. Strat, Culte şi Instr. publică și d-l
Dimitre Sturza, Lucrări publice.

I. Brătianu. Ca deputat al Capitalei, am credut
de datoria
mea, să viii, ori de câte ori vă întruniţi, să dati
socotâlă de voturile şi de cuvintele nâstre în Adunarea din
d6lul Mitropoliei.

Astă-s6ră voiam să vorbese de proiectul de
lege destinat a întîmpină nevoile, ce se simt în totă țera, adecă
fâmetea; însă, citind
unele diare românesci, am vădut într'însele că
se face alusiune la
Adunările de aici şi că ne într6bă să spunem
cari sunt cuvintele
n6stre din aceste întruniri, că ar trebui public
ate ca să le cunâscă

lumea,
— parcă
lete

numai

aceste Adunări ar fi secrete sail chemate

pentru

unii,—d-nâlor

cer să ne pronunţăm

prin bi-

ca să scie

țâra opiniunea n6stră, să judece ce voim. La acest apel, ce
vine din

partea

unor

Gmeni,

cari

se pun

ca

adversarii

ideilor

n6stre,

am

credut de datorie să viii să mai spun încă odată ce
voim, — deşi
şi d-n6lor şi totă lumea o scie,—pentru ca să nu le
mai rămână nici
măcar pretext de a dice că sunt contra n6stră, pentru
că nu ne
cunosc intenţiunile, şi pentru ca să nu mai potă a
se da ca în
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drept de a ne atribui alte opiniuni, alte cugetări şi pentru
ca 6me- Xeo. wo.
nii de bună credinţă să nu mai potă fi amăgiţi prin
asemeni aser- rama 30,
țiuni. Am credut că nu este nimenea între Români, care
să nu scie

cugetările nâstre, ce voim noi, ce dorim

noi. Faptele şi cugetările

ail tote o legătură strânsă, ati o consecinţă. Când
cunosc cugetările
unui om, când îl văd la faptă, nu pot să mă mai
înşel asupra lui;

scii, nu numai ce o să facă acum, dar ce o să facă în
viitor. Noi
nici odată nu am ascuns ce am voit. Am spus voința
nstră în,

fața tuturor, a celor

căci am credut
esitat înaintea
Să aducem
am deschis ochii
Am

găsit-o

sub

a-tot-puternică

cu pericolul vieţii n6stre chiar,

că adevărul merită chiar sacrificiul vieţii. N'am
nimănui şi nică vom esită.
aminte dar cum am găsit; noi ț6ra în diua când
pe arena politică? Nimenea din d-vstre n'a uitat-o.
domnia

străinului. Eră

un Domn

pe Scaunul ţării,

însă el n'aveă nici o voinţă. Consulul muscălesc îi porunciă ce
să,
facă și el se supuneă, și sciți bine că acel consul nu-i porunciă
lucruri

în

folosul

nsmului românesc,

progresului,

prosperității,

căci interesele

înaintării

şi măririi

Muscalilor nu se acordă, nu se

potrivesc cu interesele nstre.
Am găsit o clasă priveligiată, care nici ea nu eră stăpână
pe
voința ei, care, afară de Gre-cari 6meni independenţi, nici
putea

să aibă voinţă, căci şi ea eră rodul voinţei Domnitorului, care eră

braţul voinţei străine. Domnul făceă pe boeri; el creă pitari,
serdari,
paharnică, cluceri, agă, spătari, bani, etc. cu sutele, după voia
sa,

şi aceștia constituiau clasa privilegiată. Ac6stă clasă eră dar opera
Domnului, lucrul lui, iar nu, ca în alte părți, o aristocrație
pu-

ternică şi independentă care, prin serviciile, prin meritel
e
prin sângele vărsat în apărarea drepturilor, să se fi ridicat

sale,
la o

așă posiţiune în cât să fie capul poporului, expresiunea simțimi
ntelor cele mai nobile ale naţiunii române; ea eră din contră
ex-

presiunea

serviciilor,

făcute străinului

şi pe cari el credea

că tre-

bue să i le facă,
După acestă clasă, veniă clasa comercianților. Ce rol jucă
ea?
Dacă vre-o funcţiune socială are nevoe de libertate spre
a se des-

voltă, este comerţul. Unde comerţul înfloresce, prosper
ă, putem fi
siguri că acolo este libertate. Şi chiar în ţările unde
comerţul a fost

forte desvoltat, forte înflorit, faptele ne arată că îndată
ce a venit
despotismul, cea dîntâiă funcţiune, care a simţit efectele lui
ucigătore a tost comerţul. In acâstă stare am găsit comerţul Românie
i.
Brătianu,

27

|
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No. 4. El nu aveă nică libertate, nici garanţii,
nici respect; eră la voia, la.
Pi 30, discreţiunea, celui de la, putere ; şi dovad
ă despre acâsta sunt înşişi
comercianții,

cari făceaii

puţină stare. De ce voesce omul

să se îm-

bogățâscă ? Ca să mănânce banii cu lingura? Nu,
negreşit, ci ca să

se bucure de Gre-cari avantagii sociale, de Gre-cari
satisfaceriă, ce

dă averea. E bine, acele bucurări erati interdise
comerciantului ; el

trebuiă

să

fie

slugă

ori-cărui

boier,

a celui

din

urmă

nimic.

In

boiernaş ;

trebuiă să se încline, să tremure înaintea lui,
Pentru dînsul nu
eră nici o siguranţă, căci acolo unde voința unui
om, unui func-

ționar

face

legea,

nu

este

siguranță

pentru

sițiune dar comerţul nu puteă să aibă acel
tindă, căci comerciantul eră despreţuit,
rabil, cel mai cu avere puteă fi pălmuit
fără ca să p6tă să se revolte. De aceea

ţel nobil, la care
neguţătorul cel
de boier şi de
vedem, în acea

acâstă

po-

trebuie să
mai onoboiernaş,
vreme, că

îndată, ce comerciantul agoniseă puţine parale
, cea d'intâii întrebuinţare, ce el făceă din ele, eră să-şi cumpă
re o pitărie, ca să scape

de posiţiunea înjositâre ce i-o făceă calitatea
de neguţător.
Sub clasa comerciantă, veniă clasa țăranilor. In
ce stare eraii ei?
Fie-care din d-vâstre scie că erai lipsiţi de pămîn
t, care, deși muncit

și rodit cu sudorile lor, nu eră al lor. Munca
, ţăranului eră pusă
la, disposiţiunea altuia, punga lui la disposiţiu
nea altuia. El plătiă

trebuinţele proprietarului, el trebuinţele ţării;
el plătiă claca şi
iobăgia, el birul, care alimentă visteria, el oştire
a, el justiţia, care

nu

eră

pentru

şi despuiă.
Vădând

el,ci pentru

acâstă

ticălâsă

alţii, el administraţiunea,
stare, în care

care-l

|

apăsă

|

;
se află

era

și în

care

nu eră cu putință ca națiunea să prospere,
să dobândâscă putere
ca să lupte cu nevoile din afară, cu străinii,
— căci nu trebue să

uităm că suntem înconjuraţ de alte naţion
alităţi de altă gintă,
care aspiră a ne cotropi, şi că cea diîntâ
iii nevoe, ce avem, este
de a ne întări, de-a ne face puternică
ca să putem luptă contra acelor n6muri, ce ne înconj6ră şi cari, o repeţ
im, tind, firesce a ne

cotropi, — vădând, dic, acâstă ticăl6să stare, în
faţa clasei, ce atunci
singură vorbiă în ţ6ră, în fața Rusiei, a cărei voinţ
ă domniă, făcea

legi nu numai la, noi, dar care încă îngrij
ă Europa întrâgă, noi
n'am avut sfială să, spunem ce eră răi,
să spunem ce voim. Am
declarat dar că voim învingerea domnirii
străine şi alungarea ei
din ţsră, desfiinţarea privilegiilor şi
chemarea fie-cărui Român a
se bucură de drepturile de cetățen ; am
spus că voim constituirea,

!

|
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Statului

român

puternic,

unirea

părţilor

luat din una din familile domnitâre

sale

separate,

un

Domn

enţa sa, să ne dea mai multă putere în afară.
Dacă dar, atunci, am
avut curagiul să spunem ce voim, atunc
i când, aduceţi aminte,
un boier puternic, în ale cărei vine curge
ă sânge românesc, Câmpineanu, fusese persecutat, întemnițat, ruinat
, pentru că cutezase
a luă în mână stindardul naţional; dacă,
atunci, când acel nobil

Român plăti cu libertatea şi starea îndrăsnsla
sa. şi când consecințele, la care trebuiă să ne așteptăm noi, eraii
mult mai rele, şi

totuşi am credut că este o datorie a spune
cugetările nostre şi a
luptă pentru ele, — cum 6re am put6 să
esităm astădi ? Un mare

scriitor frances a dis că nemurirea omului este
de-a trăi un minut

fie, dar a trăi ca om, iar nu ca vită : cuget
area, aeâsta o confirmă,
cuvîntul cel vechiii românesc : „Mai bine
o di șoim, decât o vară,
tioră. De acâstă idee inspirați pentru
ţsra, n6stră, am spus încă

de mult ce voim şi cu tote acestea, astădi
ne vedem acusaţi
că ascundem opiniunile n6stre, ascundem ceea-ce
voim. Dar ar fi să

cădem în copilărie, în smintire. Să ascundem
cugetarea nâstră! Astădi când, prin luptele poporului român, ne
bucurăm de tote liber-

tăţile, ast-fel în cât chiar acei cari nu
nevoiţi a veni să le afirme ; astădi când
că vor libertatea, independenţa şi tote
n0Ă, — acum noi le-am ascunde? Vedem

le-ai dorit nică odată sunt,
este o fală chiar ei să spună
câte am dorit şi am cerut,
că tot, ce am dorit, s'a făcut :

Domnitorul din o familie suverană europeană,
Unirea, fără care
nu eră decât slăbiciune şi cădere pentru Româ
ni sai dobândit ; privilegiile, ce sugrumai desvoltarea poporului
român, aii fost dărâmate. Lucrurile, ce erai fapte de uriaş, S'aii
dobândit şi ce ne mai

rămâne de făcut este lesne, n'avem decât să
voim cu toții şi se
va face. Am dis că cele ce s'aii făcut ai fost
fapte de uriaş,

fiind-că

nu

cesed

că ele sunt fapte

nici ale Rosettilor,

nici ale Go-

lescilor, nici ale Mălinescului, nică ale Panului, nică
ale Kogălniceanului, nici ale tuturor acelor câți aii luat parte la
acele lucrări.

A

fost o putere

mai mare decât; a câtor-vă Omeni, pentru ca
asemeni

lucrări mari să se facă, Ca să învingem Rusia, contr
a căreia Polonia
luptă de sute de ani, vărsând gârle de sânge,
fără folos, ca să dă-

râmăm

privilegiile,

contra

cărora

No. 4.

în Europa, care, prin influ-,, să so,

alte naţiuni aă

luptat

secole în-

tregi cu sacrificii de tot felul, suferind persecuţiu
ni, întemniţări, ea
să asigurăm Unirea, pentru care Italiei, care
e mama civilisaţiuniă
europene, Italiei, care este înconjurată de națiuni libere
, i-ai trebuit
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secole de lupte, de vărsări de sânge, Şi în cele din urmă, ajutorul
puterei armate a Împăratului Napoleon, — noi, cari le-am dobândit
cu atâta înlesnire, putem re veds în acâsta alt ce-vă decât mâna

lui Dumnedeii,

care de 17 secole ne scapă de ori-ce nevoe?—Nu,

aceste resultate nu sunt opera nici a unui om, nică e unui partid;
de aceea nu trebue nici unii să că spună ai biruit, nici cei- -lalţi că

aii fost biruiţă. Toţi să dea glorie lui Dumnedeit şi unanimităţii po-

porului român, căci lor numai li se“datoresc aceste mari resultate,
cari ne-aii rădicat din căderea în care eram. Vă aduceţi aminte, în adevăr, între altele, că înainte boierii cei mari, boierii cu barbă, când
mergeaii în ţările străine, își luai pasporturi rusesci saii zrecescă,
îşi schimbaii numele, căci le era ruşine să spună că sunt Români.
Nu sunt 6re ei mai mândri, mai fericiţă că pot merge cu
fruntea
ridicată, dicând că sunt Români și că sunt stimaţi, consideraţi?
—
iată ce am voit,
Acum ce voim astădi?—
Am spus-o şi o repetim. Până acum
am dărâmat tot; ce fusese rădicat pentru umilirea, şi sdrobirea n6mului românesc. De aci înainte, afară de Unire şi Tron, pe cari
le-am dobândit, voim să zidim, să organisăm ce re lipsesce. Un
partid pâte luptă contra altora ca să dărâme o stare de lucruri,
dar ca să zidâscă, trebuesce ca națiunea întregă, t6te partidele să
dea concursul lor; altminteri, ceea ce unii vor edifică, cei-laţi vor
surpă, precum s'a întîmplat necontenit de la 1859 încâce. De vom
merge tot pe aceeaşi cale, cu t6tă Unirea, libertatea, Tronul strălucit ce avem, vom căd6 mai jos decât în trecut. De aceea încă
odată die, nici un om, nică un partid nu pote să spună că ce
sa
dobînâit este fapta sa, căci este numai fapta naţiunii întregi,
cu
ajutorul acelei voințe puternice, voinței lui Dumnedeii. Nimenea'
iarăşi nu trebue să spună că a scădut, că s'a umilit, căci prin tote

revoluțiunile, ce saii făcut, tâte

clasele

s'a

ridicat,

iar

nu sai

scoborit; aă triumfat, iar nu sau biruit, Clasele, cele puternic
e
înainte, trebue deci să fie fericite, căci nu numai ele sai scădut,
dar tote cele-lalte, tâtă națiunea s'a ridicat alăturea cu dinsele, ai
devenit toţi egali în drepturi.
Acum ce voim? Ceea-ce voesce t6tă lumea; ceea-ce se cere,
se
strigă şi în Adunarea din dâlul Mitropoliei, Și în Senat,
— așă cred,
căcă la Senat n'am fost nici odată, — şi în întruniri,
și în cafenele,
şi în case, şi pretutindeni.
Avem lipsă de ce? De dreptate. Voim dar organisa
rea justiţii,
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ast-fel ca să corespundă la misiunea
sa, să dea în adevăr şi celui o 40,
ce o are dreptatea, iar nu so exploateze
vîndând-o celui ce-o cumpără. anuarie
30,
Ce voim? Voim ca, administraţiunea,
care este chemată să ga-

ranteze on6rea, averea, interesele de tâtă
diua, pacea, liniştea cetăţenilor să'și împlinâscă misiunea sa,
cea adevărată, iar nu să fie
un mijlo
să fie

c de vexare. Ce voim? Voim ea armat
a n6stră să fie întărită,
organisată ast-fel în cât să pâtă cores
punde pe deplin şi

precum o dorim toţi la misiunea ei cea mare,
aceea, de-a ţins în frii
pofta de mâncare a, Rusiei, a Austriei,
care vor sci că nu pot să
cerce a ne înghiţi, fără să se înece cu baion
etele n6stre. Acâsta

pote ore să displacă oştirei?
ce o pretind; căci numai atunci
nostru naţional, numai atunci
cari nu vor fi în armată,— or
fie-care militar, ce vom ved6,

Nici odată; protestăm contra celor
când oştirea va fi privită ca scutul
bătrânii, femeile Și copiii, — singurii
s'o privâscă cu adevărată iubire, şi
ne va umplă ochii de lacrămi de fe-

ricire. Oştirea nu doresce 6re acâsta ?
— Ba da, ea o cere ca Și noi.
Asem

enea în administraţiune, când vom
sci că prefectul. subprefectul şi chiar jandarmul veghâză
pentru pacea Şi liniştea n6stră,
şi veghâză întrun mod demn, cuvii
ncios, fără a abusă de posiţiunea

sa, fără a fi un instrument de vexaţiuni,
îi vom privi cu plăcere, le vom
arătă recunoştinţa n6stră, în loc de a ne
plânge necontenit. Funcţio-

narii publică n'ar fi 6re mai fericiți de

a se află într'o asemenea

posi.
țiune decât în cea de astădi, când li
se aruncă la fie-care minut
noroi în faţă?
Ce voim? Voim ca finanţele nâstre
să fie organisate aşă în
cât să fie asigurat fie-care contribuitor
că banii, ce plătesce, o să-i
fie

înapoiaţi, cu dobîndă, în fol6se de
tot felul: prin organisarea,
administraţiunii, a oştiriă, apărăt6rea
ţării Și averii n6stre, a, justiţiei,
aşă în cât să nu fim în pericol a ni
se mai luă moșia, casa, ondrea,

prin construcţiunea şoselelor, ca fie-care
să se potă înlesni în tran-

sacțiunile sale, să se pâtă transportă
de la un loc la altul cu un galben

în loc de dece, să pâtă cără productele
cu doui boi în loe dedece,
Srna ca şi vara. Prin acesta venitul sar
îndoi şi întrei, contribu.
țiunile n'ar mai fi r&ă privite, cum
sunt astădi; el ar fi un
folositor, iar nu un bir, o satară
pentru locuitori.

avînt

Ce voim? Voim ca domeniile Statului,
moşiile mănăstiresci, care

ocupă

mare

parte

din pămîntul

cini puternici, ci să rămâe
a fost

destinarea

lor.

Voim

ţării, să nu

mai fie ciuntite de ve-

o proprietate spre folosul comun,
ca pădurile

Statului,

cum

când se vînd, să
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fie vîndute întrun mod regulat, ca să nu se
stingă nică odată,
1867
Ianuarie so, Să aducă un venit; regulat în visterie, iar
nu să se tae, ca acum,

de cine pote și să se dică despre ele ca despre
tote astădi: „Cine
pote, 6se râde“. Voim ca pădurile să nu
mai fie jaful celui mai
îndrăsneţ, care să-şi umple punga în pagub
a ţării. În alte State,

cară aii

păduri

mult

maj

puţine

de

cât noi,

acâstă

ramură

de

avuţie este exploatată întrun mod sistematic
aşăîn cât, producând
un venit tesaurului, să se asigure tot de odată viitoru
l, prin o tăiere

regulată și bine calculată. Acâsta voim să se facă
și la noi.
Voim ca ocnele n6stre, ale căror venituri se pot întrei
şi împătri, să se organiseze așă în cât să aducă fol6se.
Se scie că debitul lor cel mare constă în exportare; bine măsur
ată, bine po-

trivită,

ea pâte

produce

mult

mai

mult

decât

astădi,

putem

ex-

portă, de cinci saii şâse oră mai mult şi înmulți ast-fel
venitul ţării,
fără a cresce contribuţiunile. Astădi aceste venitu
ri se risipesc, se
pierd

în folosul

Ce voim?

câtor-vă

&meni

şi

în paguba

tuturor.

Voim ca Biserica română, clerul nostru românesc
să

se ridice la înălțimea misiunii sale, să-i dăm
independenţa, instrucțiunea necesară, ca să devie conducătorul,
luminătorul poporului.

Cari sunt astădi mijlocele de-a formă preoți?
De 25 de ani sai
format seminarii, unde să înveţe tinerii, cară se destină
preoţiei, cari-şi

iaii misiunea, de-a lumină poporul. Ră&spuns-aii
dre la trebuinţele
pentru cari se făcuseră ? Nici întrun chip. În gener
e profesorii n'aii
avut cunoscinţele trebuinci6se Şi când sai găsit
unii, ei ai fost
trămişi în nisce case, care semănaii mai mult a
grajduri decât a

şcole. Apoi în cele mai multe veniaii tineri țărani şi se
înscriaii ca

seminarişti, pe urmă cereaii congediii, se întorc
eaii
ş6se luni veniai de-și luai atestate. Nu vă
spun

acasă şi peste
mijlâcele prin

cari se dobândiaă; înţelegeți însă că nu eră sciința,
moralitatea, meritul, care le câştigă, ci alteevă. Dar Şi acele
seminare,

ast-fel

Unde

cum

sunt

superiori,

de sate?

le

însă

vădurăm,

protopopiă,

Unde

erai

seminarele
sunt

numai

secundare,

cari trebue

şeâlele

să

scie

de egumeni

pentru

preoţii

în cari să înveţe
mai

şi

mult

decât

de

sate.

preoţii
preoţii

arhimandriţi ? Unde

sunt şedlele de înaltă teologie pentru Episco
pi, păstorii sufletesci
ai poporului? Nicăeri. Dacă se găsesc arhimandriță
, cari aii ce-vă

cunoscinţe,

s'aii dus

de le-ai

dobindit

la Pesta şi la Atena. La

Pesta, în ţâră străină, care nu e ortodoxă;
la Atena, capitala
unui popor de-un milion de locuitori numai, ce
locuesce pe o stîncă
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stârpă, dar care are şc6le,

pe când națiunea română, cu cincă
milione Ne. 4.
de locuitori, cu pămînt avut, în loc
să fie vatra luminilor, precum Ian 1867
a fost altă dată,
uarie

în acei timpi, pe cari îi numim
barbari, cerşesce
de la alţii, cari n'aii ce mâncă,
mila instrucţiunii, pâinea morală,
lumina

spirituală. Este Gre ce-vă în aceste
voinţi ale nostre, care

să potă jicni posiţiunea,

trebui

simţimintele vre-unuj Român?

Nu, căci ar

să fie nebun ; căci toţi trebue să voim
ca Biserica să redevie

ce a fost în timpii cei eroici,
după căderea. Constantinopolei,
când aici eră vatra, de unde plecă
lumina, care se r&spândiă asupra
Orientului întreg. De acum înainte
înflorirea posițiunii omului şi

a naţiunii nu se pâte dobândi decât
făcându-se folositor. Nică o
naţiune nu pote, ca şi individul, să aibă
considerare, posiţiune înaltă
decât în proporţiunea serviciilor, folâs
elor, ce produce şi de cari
se bucură şi cele-lalte n&muri ce sunt
mai jos decât dînsa.

Ce voim? Voim ca libertatea să
fie întemeiată pentru totdeauna pe pămîntul nostru; voim
ca nâmul românesc să prospere, să se îmbogățâscă, să întin
dă braţele sale, până la marginile

firesci ce i le-aii însemnat Dumneqeii.
Cum putem păstră Și întări
libertatea, dacă nu luminându-ne,
desroltându-ne inteligenţa şi
inima? Şi unde ni le putem desvoltă
de nu în şedle? Voim dar
că sciința să nu mai fie franzela albă
pe care o mănâncă numai
avutul,

ci pâinea n6gră, mămăliga, cu care
se nutresce fie-care cetățean, fie-care sătean. Ca să se împr
ăscie însă lumina nu este destul să
punem în legă că instrucţiunea este
gratuită şi obigatorie, adecă fără,
plată şi silită ; nu este destul
să dăm ordine ca să se închirieze
case pentru ședle, trebue mai
întâii să avem profesori. Apostoli
i
n'aveaii temple şi biserici, cate
dre şi palate, dar aveai cuvîn
tul

şi la arşiţa sorelui împrăsciaii lumi
na. Să avem dascăli, învăţători
mai înainte de a ridică, zidiră, care
costă miliâne Şi cad în ruină.
Să formăm
măm

mai întâi pe cei cari ai să lumi
neze poporul, să forprofesorii. La noi lipsesc cu totul
școlele speciale pentru

aceştia. In ţările civilisate, în Franța,
unde luminile sunt; cultivate
de câte
7—800

de

ani,

unde

învățătura

este

răsp

ândită pe tâte
ulițele, aşă în cât, îţi intră în cap,
aș put dice, fără voe, şi cu
tote acestea tot aii simțit nevoe
de-a organisă Școle, în care să se
form
eze

învățătorii ; căci nu

este

destul

ca ei să scie

carte, trebue
încă să scie cum s'o comunice celor
-lalţi, cum să-i pătrundă de tolosinţa acelei lumini ; să moralise
ze pe şcolari. Invăţătorul trebue
să înţel6gă misiunea sa Și să fie
convins că este una din cele

30,
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mai frumâse în societate. Numai atunci pâte da râde. Am vădut la
noi că, deşi tinerii Români se duc cu grămada în străinătate şi se
întore

de acolo

în cât avem

cu diplome,

dicină, în sciinţe, etc., forte numeroși
instrucţiunea,

scade.

poporului

De

în drept, în me-

doctori

şi

talente,

cu mari
acâsta?

ce 6re

De

totuși

ce, atunci

când la noi aveam mai puţini doctori învățați, când ei eraii forte
rari, de ce şedlele, deşi puţine, daii râde multe? Fiind-că atuncă
venise din Transilvania repausatul Lazăr, care s'a aşezat în St. Sava,
şi, întrun han, a strîns în jurul săi câţi-vă Români tineri, pe cari a
început;

a-i învăţă.

dînşii necontenit.
îi obicinuiă,

El şedeă

cu dînşii,

mâncă

La fie-care minut le da

îi făceă

să

simţă

că

cu

lumina

misiunea

un

mijloc,

din

care

aii eşit cei

vorbiă cu

şi sufletul săi,

lor e mare,

de format n6mul românesc. Ast-fel veghiând
creat

dînşii,

că aveail

di şi n6pte, Lazăr a

dintâi profesori,

cer

dintâi

apostoli, cari aii produs mult, ai deşteptat n6mul românesc. De
atunci încoă ce s'a făcut? Nu voesce a dice nimic contra profesorilor, din contră constat un răi de care ei nu sunt vinovaţi. Profesorii la noi mai o carieră, sunt mai răi plătiţi de cât ori-ce
funcţionari, ast-fel în cât adesea un om preferă alte funcțiuni şi
numai de nevoe intră în şc6lă. Acolo, ca om noii, neprăgătit pentru
acâstă misiune, n'are acel foc al sufletului, care este trebuincios
pentru a îndeplini acâstă sarcină frumâsă. Fără școle normale dar,

fără şe6le pentru învăţători, fără a ridică posiţiunea acestora, n'o
să avem instrucţiune. Mijlocele trebuinci6se le avem. Sunt averile
mănăstirescă, care dacă în momente grele pot fi întrebuințate la alte
nevoi, trebue neapărat să se întârcă la destinarea, ce le-aii dat pioşii

donatori, care este binefacerea. Şi, în diua de astădi, ce binefacere
mai

mare decât de a lumină poporul, decât de a da fie-cărui Român

mijlâcele de a trăi după
lată voinţele

nostre.

chipul şi asemănarea
Pot

ele 6re

lui Dumnedeii?

să jienâscă

interesele,

posi-

ţiunea, ori-cât de înaltă va îi, a cui-vă? — Ne acusă că avem cugetări turburătore, primejdi6se, comuniste, socialiste, — cuvinte necunoscute în ţâra n6stră, pe care d-l Urechiă a venit a vi le explică,

dar pe care sunt sigur că, cu totă elocinţa d-lui, nu le înţelegeţi
încă, precum am încredere că n'o să sciți nici odată ce va să dică
comunism, pentru ondrea d-v. şi a ţării. lată cugetările n6stre.
Acei ce ne acusă aii 6re altele? Saii este numai o cestiune de
concurenţă,

de rivalitate pentru

aplicare? Dacă d-lor ai nobila am-

biţiune de a realisă aceste dorinţe ale tuturor Românilor, vină la
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putere şi fie siguri că vor fi susținuți. De nu,
trăiască la putere cât ci6ra în par. Dacă d-n6lor
mai nemernici decât dînşii, că d-n6lor ai mai
multe idei, să le expună şi să vie a le realisă, şi

fie siguri că au să So.
cred că noi suntem an ia 30,
multă sciinţă, mai
îi vom binecuvîntă

cu toţii şi nimeni nu-i va mai dârîmă de la putere. Dacă însă
vre-unii ar cuteză să vină la putere cu programa d-vâstră, şi ajuns
acolo ar av cugetări ascunse de a ciunti libertatea, de a împuţină
instrucţiunea publică, de a aduce întunerec în loc de lumină, de

a nu regulă finanţele aşă în cât impositele să fie întorse contribuitorilor în fol6se, de a nu organisă armata aşă în cât să devic o
putere pentru apărarea ţării, şi de a ne lăsă expuşi să vedem iarăşi
caii Cazacilor încurându-se pe pămîntul nostru, de a nu constitui
justiţia aşă în cât să nu mai fie un monopol pentru unii
; — ace-

lora ei le dic

din

inimă şi sinceritate, ca Român,

care

nu voii

vătămarea, nimănui, — căci ozi-ce pagubă pentru individ este o pagubă pentru națiunea într6gă, — eii le dic, îi povăţuesc să nu vie
la putere, decât dacă aii cuget curat de a voi ceea-ce voesce naţiunea, dacă ait capacitate de a îndeplini. Cine se va sui la putere cu

alte intenţiuni, va fi vai de dinsul!

41. — CIBCULARA,
(Monit.

DIN

16 IUNIE
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136 din
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CĂTRE

PREFECŢI.

ai &

1867).

Iunie

La 1 Martie 1867 constituindu-se al treilea Minister al Principelui Carol sub
preşedința lui C. A. Kretzulescu (Şt. Golescu, Afac. străine; D. Brătianu, Culte
şi ad-interim Lucr. publice; A. Văsescu, Finanţe ; Tobias Gherghely, Războii),
Ion Brătianu acceptă Ministerul de Interne, pe care îl păstrâză pânăla 29 Iulie
acelaș an, când demisioneză, provocând ast-fel demisiunea întregului Cabinet.
Ca Ministru de Interne, Brătianu desvoltă o însemnată activitate, precum se
pâte ved€ şi din numerdsele-i cireulări adresate Prefecţilor de judeţe. Cităm
între multe altele, ce se pot află în „Monit. Ofic.* din a. 1867, pe cele asupra:
epizootiilor (No. 62), vagabondagiului (No. 75), atribuţiunilor primarilor, ca delegați
ai Guvernului central (No. 86), siguranţei publice la sate (No. 90), executării tocmelilor agricole (No. 91), revisuirii tinerilor, ce trag la sorți (No. 113). întreținerii bisericilor și plăţii servitorilor lor, serviciilor financiare, în genere, şi serviciului așezării impositelor directe, în deosebi (No. 131), măsurilor pentru siguranţa, holăelor strînse (No. 133), ete.

Domnule
Cu

cât

Prefect,

elementele, ce compun

o societate, pot

să funcţioneze

şi să se desvolte într'o mai deplină libertate şi independenţă,
atât

acea

societate

devine

mai tare

şi mai

prosperă.

cu

16.
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Pătrunşi de acest adevăr, legiuitorii noştri ai înzectrat România
cu instituţiuni, care asigură libertatea individuală şi autonomia comunală şi judeţână.
Ei ai simţit că un Stat mic ca al nostru, ca să devină nevulnerabil, are nevoe ca nici o forţă, cât de mică ar fi, să nu r&mână în amorţire, ci tot ce esie suscepiibil de a trăi să vină să
concure la constituirea puterii naționale.
Instituţiunile,

însă, d-le Prefect,

ori

cât de

bine

fi ele, s'ar primejdui îndată, întocmai ca o grădină
maestru
dacă nu

ar fi fost acela care a creat-o, devine
se găsesc cultivatori, cari s'o îngrijâscă

chibzuite

ar

care, ori cât de
însă o paragină,
necontenit cu in-

teligenţă și cu iubire chiar. Acei cultivatori, în ceea-ce privesce
instituţiunile, d-le Prefect, sunt toţi cetăţenii și, mai cu osebire, cetățenii, cari sunt chemaţi să facă a funcţionă aceste instituţiuni.
Dacă ieaii dar astădi condeiul, d-le Prefect, este ca să deştept; în d-vâstră simţul datoriei, ce avem în acâstă privinţă, ca
apoi şi d-vâstră

să-l deşteptaţi

în inimile

tăţenilor din districtul, în fruntea
ondrea

de

căruia

şi

spiritele

Inălţimea

tuturor

Sa

ce-

v'a făcut

a vă pune.

V'am vorbit într'o di de comună,
însă, că n'am făcut-o decât îu trâcăt;

d-le Prefect; mărturisesc
căci în mersul storţat, ce

suntem nevoiţi a face, ca să câştigăm timpul perdut, nu pot să vă
daii decât secretul, cuvîntul de trecere (le mot d'ordre). Sunt în-

credinţat că acâsta este destul, fiind-că şi d-vâstră sunteţi Români
ca mine, şi d-vstră simţiţi nevoile ţării şi vă frămîntaţi mintea,
ca să nemeriți mijlocele de a le vindecă cu un minut mai curând.
Tot în trâcăt dar vă voiii vorbi şi astăgi de consiliul județean și de comitetul permanent, cari împreună represintă autonomia județului.
Acâstă autonomie, exercitată cu inteligenţă, va face în curând
din fie-care judeţ,

ca în timpii

ternică, și tâte împreună
asigurat

prin

singurile

vor

eroică

ai

României,

tace din România

sale mijloce.

Ca

să ajungem

resultat, trebue să ne pătrundem că instituţiunile
regulâză condiţiunile comunei şi ale judeţului,
asigure independenţa tuturor intereselor morale
districtului, încredinţâudu-le acelor chiar, pe cari
dreptul,

adecă

Dându-se

o unitate

un Stat,

tare

pu-

şi

însă la acest

cele nouă, care
sunt menite să
şi materiale ale
îi privesc de-a

pe judeţeni.

ast-fel acelor interese o visţă

proprie,

ele

trebuie
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să iasă din lîncedirea, în care căduse, pe când se administraii de puterile centrale, care, fiind preă departe şi absorbite de interesele
generale ale ţării, nu puteaii nici să le simtă, nică să le cunâscă.

Nu pâte fi, nu trebue să fie tot aşă sub administraţiunea consiliului judeţean şi comitetului permanent. Ele trebue să se desvolte
şi să prospere subt acâstă administraţiune. Din nenorocire, însă,
tâte acestea ali rămas în stare de teorie, în practică făcându-se

alt-fel. Şi fiind-că mulţimea nu judecă bunătatea instituţiunilor
decât după resultatele ce dai, a început a nu mai av6 încredere
în instituţiunile n6stre comunale şi judeţene. Ce die mulţimea!
Am audit chiar Gmeni, cari se cred sus mult de-asupra
negând utilitatea acestor instituţiuni pentru noi.

Vă amintesc acâstă disposiţiune
pericolul

libertăţilor

n6stre

a spiritelor,

publice,

de nu

ne

ca

vom

mulţimii,

să

pune

vă

arăt

cu dina-

dinsul ca să facem a ieși din amorţire, atât autorităţile comunale,
cât şi cele judeţene. Ca să putem, însă, a vindecă răul, trebue să-i
cun6scem

causa.

Răul, d-le Prefect, provine, după mine, din aceea că aceste
instituţiuni ai început să funcţioneze în nisce condițiuni anormale;
atunci când puterea executivă, având tendința de a absorbi întrînsa t6te

la

datoriile

puterile

lor,

la disereţiunea

ci

ţării, a căutat

să

voinţei

facă
ei. Cine

subt acâstă preocupaţiune,

nu

să iniţieze

dintr'inşii
pâte

negă

nisce

pe

cei în

instrumente

că legile nu

şi cine nu-şi aduce aminte

sai

drept

6rbe,
făcut

că un abus

a provocat un alt abus, şi că consiliile complesente, pentru puterea
centrală, nu ai lipsit de-a fi tot ast-fel şi pentru membrii săi din

comitetul permanent, numind în aceste funcțiuni, nu în tot-deauna
pe cei mai capabili şi cei mai devotați binelui public, ci pe acei
cari solicitaii o chivernislă !
|
Îmi vine greii să fac asemenea mărturisiri întrun mod oficial;
dară m'am convins că, tot tăinuind răul, sfirşim a deveni complici,
şi atunci ne credem nevoiţi a-l ocroti.
Fiind-că am făcut mărturisiri pe s6ma altora, avem cu atât
mai mult o datorie imperi6să a relată şi greşalele sai mai bine
defectele n6stre. Aceste defecte sunt, că privim autoritatea, celor-alți
ca atentătore autorităţii nostre, şi, în loc să reînălțăm pe aceea ce
ne vine

de

drept,

prin

un

tribuţiunilor n6stre, căutăm
resortul altor autorităţi.

scrupulos

şi inteligent

să ne însuşim pe

exerciţiii

al a-

acelea, ce sunt

de
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ce resultă

multe și mari.

Mai

din

acâstă

întâiu, voind

singură

aplecare

a face ceea-ce

a nâstră,

sunt

este în căderea

altora, nu ne mai rămâne destul timp ca să ne împlinim propriile
nostre datorii; apoi, conflictele, ce se nasc dintr'acâsta, nu pot să
se ivâscă fără paguba şi slăbiciunea amînduror părţilor. Trebue să
ne aducem aminte, în asemenea casuri, că nu prin scăderea celor-

lalți putem

a ne înălţă, nu prin slăbiciunea lor putem a ne întări

noi, tot precum
sărăcesce.

Să căutăm

nu

ne

găsim

mai

bogaţi

când

aprâpele

nostru

dar, d-le Prefect, atât eit ca Ministru, cât şi d-vâstră

să nu impietăm asupra drepturilor autorităţilor comunale şi judeţene, ci să ne mărginim actiunea n6stră în a le iniţiă la vi6ţa
nouă comunală şi judeţână, a le animă şi ale obligă chiar, dacă
se

simte

nevoe,

să-și

împlinâscă

datoriile

lor

cu

scrupulositate

activitate, punând un veto acolo unde acele autorităţi ar voi
smintâscă un interes general în folosul interesului local.
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ROSTIT ÎN ŞEDINŢA DE LA 25 MARTIE 1868 A ADUNĂRII DEPUTAȚI
LOR,

(„Monit. Ofie.& No. 78 din 5 Aprilie 1868.)
La ordinea dilei este proiectul de lege asupra cumuluiui. La art.
3, prin care
se dispuneă că „profesorii din Facultăţile juridice, după cele trei
peri6de ale cursului lor, pot ocupă și funcțiuni în magistratură“ și care, cu majoritate
, fusese
suprimat, de comitetul delegaților, se propun două amendamente.
Unul, semnat
de S. Turnavitu, Fălcoianu, P. Buescu, etc. de cuprinsul: „Nu
vor pută însă
exercită profesiunea de avocat“; celă-lalt, semnat de G. Kiţu
și M. Kogălniceanu, de cuprinsul: „Profesorii din Facultăţile juridice, după cele
trei peri6de
ale cursului lor, pot ocupă și funcțiuni în magistratură... Ei
nu pot exercită
profesiunea de avocat.“ După o lungă discuţiune, la care iea parte și Ion
Brătianu, art. 3, modificat prin amendamentul lui G. Kiţu, se adoptă.
La cârmă se află Ministerul lui St. Golescu, format la 17 August
1867 şi
remaniat la 13 Noemvrie, acelaş an. Membrii Cabinetului erau:
]. Brătianu
(Interne), A. Arion (Justiţie), P. Donici (Luer. publ.), D. Gusti (Culte)
și Col.
Adrian (Războiii).

I. Brătianu,

Ministru

văd că acâstă discuţiune

de Interne.

Domnilor,

a agitat atât de mult

nu

mă

mir

când

acâstă onor. Adu-
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nare, căci e o cestiune din cele mai importante în România; e No.42.
cestiunea despre acel corp, care are să formeze generaţiunea „y 1863
ariie 25.
viitore, să întărâscă Statul român, şi-mi pare r&ă că o asemenea
cestiune a putut fi pusă pe tărîmul

personal,

pe tărîmul

mijl6celor

de existenţă a pers6nelor, despre care este vorba Domnilor, mai întâiă de tote se cuvine să ne gândim în ce condițiuni trebue să fie
educatorii naţiunii române. O naţiune, a cărei tinerime nu ese din
şcole cu convicţiuni puternice, bine formate, atât în ceea, ce privesce
sciiaţa cât şi în ce privesce moralitatea, acea naţiune nu pâte avă
viitor. (Aplause). Destule tentaţiuni vor încercă acei tineri intrând

în societate; cel puţin când
ternice. Numai

naţiunile

intră să

aibă

convicțiunile

acelea aii putut să devină

facle

tară, puale lumii,

care aii avut; fericirea ca tinerimea lor să primâscă o educaţiune, ce
să-i dea convicţiuni profunde, şi în sciinţă şi în morală. In acele națiuni, când studenţii es din şedle, cred în principiile sciinței, cu
care s'aii ocupat, tot aşă cum seminaristul crede în dogmele, ce a
învăţat.

Cine

a scăpat

Germania de sub jugul străin ? Cine a făcut

pe Franța de la 8Y să devie centrul luminilor, admiraţiunea lumii? Tinerimea din şcole, D-lor, şi nu pentru-că acea tinerime
aveă multă sciinţă, dar fiind-că aveă credinţă atât în sciinţe și
cu atât mai mult în principiile de moralitate!! (Aplause). Cine a
scăpat

pe Germania

de la 1813?

Numai

tinerimea

eşită

din şc6le

cu convicțiuni ferme, cu credinţă în dreptate şi adevăr, cu credinţă
în viitorul naţiunii, acea tinerime care a ridicat Germania la mărirea ei de astădi, înfăţișându-ne spectacolul măreț al unui popor,
luminat, de atâtea miliâne de Gmeni, aşă de înaintat pe drumul
civilisaţiunii şi care are încă atâta viitor înaintea sa. (Aplause).

Să vedem dar, D-lor, care sunt condiţiunile profesorilor în
acele ţări, ca ele să ne serve şi nouă de model; şi fac apel la toţi
aceia cară ai avut fericirea, ca mine, să visiteze atât Facultăţile din Franţa cât şi Facultăţile din Germania, să spună că, nu
pentru-că

acei profesori scii mai

multă

carte,

scot elevi mai buni.

Nu, D-lor, căci dacă ar fi așă, apoi t6tă sciinţa este în carte şi studentul ar învăţă acasă la el din carte şi apoi ar găsi pe cine-vă, care
numai să-i deschidă drumul. Dar nu este aşă; este moralul, este
cum

a dis onor.

profesor, este
lor, acela

care

d. Kogălniceanu, aureola

credinţa
este

studenţilor

preotul

sciinţei,

că

aceea

care înconjură pe

acela care

e un

om

este profesorul

superior,

nu

numai

prin sciinţă, dar şi prin moralitate. Ac6sta, este credinţa, care face
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că sciinţa pătrunde în spiritul studentului, îl domină şi-l îndrâptă să

fie ceea

ce trebue

să fie; alt-fel n'ar mai

fi trebuinţă

de

catedre,

dacă catedrele n'ar av6 acest scop. Este, D-lor, convicţiunea aceea,

A venit onor. d. George Brătianu şi ne-a făcut teorii, teorii înalte,

decât nu aplicabile la lucrul, care ne preocupă pe noi
astădi,
Nu este cestiunea aci de libertatea, ce pot să aibă profesori
i în
cele-lalte părți; şi n'am venit noi acum să facem 0 programă
, să

dicem că profesorii trebue să aibă drumul tras cum să profeseze,
căcă atunci am fi fost cu toţi alături cu d-l Brătianu ca profesorii

să aibă t6tă libertatea învăţămîntului, să nu fie nică odată, censurați. Dar astădi nu este cestiunea aci, cestiunea, este cu totul
alta

acum : este cestiunea în ce condițiuni

să

fie

profesorii. ca să-şi

potă împlini sacerdoţiul lor. D-lor, în adevăr, ce efect
pâte să producă predica unui preot, care vine la amvon şi citesce,
predică
Evangelia, preceptele lui Christ, şi care pe urmă, dându-se
jos de
acolo, vine şi predică, şi practică contrariul, dicând că
ceea-ce a

spus acolo, sus, este bun pentru altar, bun pentru amvon, dară
pentru viaţa privată nu are nici o valdre ? (Aplause).
Sciţă ce efect va produce atunci ? Acela ce a produs clerul nostru
până mai deunădi, că a corupt societatea n6stră, a făcut-o sceptică. Tot aşă şi profesorii, trebue ca nică odată să nu se desminţă,
căci, ca să insufle credinţă, nu este destul numai să înveţe codicele civil şi criminal pe din afară, nu e destul să fie un magasin al sciinței, trebue să aibă convicţiunea, aceea de virtute, de
sciință, de moralitate. Așă, se insulă credința în inima elevilor.
este

Vedeţi dar, D-lor, că nu este destul numai cartea ; profesorul
acela care creează pe student, formându-i nu numai mintea,

dar şi inima,

Ei, D-lor, ce făceam noi când ne aflam la studii în străinătate ? Când citeam acasă cărți, nu rămâneă nimic în sufletul mei,
şi

când mă duceam
format

şi ascultam pe un profesor la catedră, eşiam trans-

din amfiteatrul acelui

preot

al sciinţei.

Căci

veniă

el, pro-

fesorul,.şi qiceă: „Astădi, când am deschis ferâstra şi am v&dut
ger

afară,

am

avut mustrare de cuget, pentru-că mi-am

adus

aminte că

sunt multe familii, mulţi părinţi, cari nu ati cu ce să încăldesc
ă
familiile lor, şi eii atunci mi-am imputat masa de stejar, pe care
o

wr

pe care o dobândesce elevul, că profesorul lui nici odată n'a
fost
pus în contradicţiune cu el însuşi, că principiile, ce profesâză
pe
catedră, le professză în ori-ce loc.
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am în casa meat, — şi tâtă șcOla sciă că el
nu are decât o masă
de stejar. Atunci toţi Şcolarii eşiam de acolo
cu spiritul înălțat,

pe când,

dacă

am

fi sciut

că ceea-ce

acel profesor

ne spune

de la

că la pârta

Fa-

catedră este numai o comedie, este numai
ca aceea-ce dice actorul
pe scenă, dacă sciam că viâţa lui nu e nici
de cum conformă cu

teoriile,

pe care

le profes6ză la tribună, dacă sciam

cultăţii este o caretă cu armăsari
ar fi produs asupra nostră disele
motdse).

de lux, care-l aştâptă, ce efect,
acelui profesor? (4Aplause sgo-

Când am fi sciut noi, că acel profe
sor câștigă bogății, aplicând alt-fe! priincipiile, pe care ni
le predă nouă de la catedră, şi

aplicându-le alt-fel numai ca, să câştige
mii de galbeni, atunci noi
n'am fi putut face alt-cevă decât să ne silim
cum să învăţăm şi noi
acele sciinţe pe din afară şi pe urmă
să le întârcem alt-fel, pe
altă
parte,

ca să putem Și noi să ajungem în posiţ
iunea acelui pro-

fesor, care eră modelul nostru. (Aplause).
Negreşit, D-lor, că posițiunea profesorului
în tâte părţile. lumii, în privinţa materială este cea,
mai modestă ; însă fiind-că
acea profesiune îi dă un rol atâta de mare,
un rol atâta de moral,

care are atâta prestigiu în societate,
el se lipsesce de bunurile de
lux, de bunurile materiale, ca să potă
av acele bunuri morale,
ce-l fac să fie atâta de respectat.

Ei, D-lor, dacă am

numai

cu pânea

dice că natura omenâscă

materială.—şi

nu trăesce decât,

nu e vorba asi numai de pânea ma-

terială, ci e vorba de o viaţă de lux,—
dacă am crede, dic, că
omul nu trăesce, nu pote trăi de alt decât
de viţa materială, atunci nu ar trebui să mai fie nică cler. Clerul
, în tote părţile lumii,— afară numai de unde aă fost abusur
i, şi unde nu s'a pus
la, locul lui—trăesce o vi6ţă cu totul privat
ă de plăcerile lumesci,
şi cu tote acestea vedeţi în î6tă lumea că,
adeseaori geniile ace-

lor neamuri

sunt în cler, precum

în

Franţa,

în Germania

pretu-

tindeni şi în Italia. Sunt Omeni, cari ar fi putut
să câştige milisne şi s'aii lipsit de aceste milione ca să
aibă stima și veneraţiunea acelor naţiuni, fiind-că ei dobândeaii alte
bunuri, cari sunt mai
prețuite de sufletele înalte, Și cari sunt mai
dăinuitâre decât averile bănesci.

Sunt cele d'întâiii ilustraţiuni ale Germaniei, ale
Franţei, cari

primesc,

cu lefuri

mai

modice

chiar

decât

sunt

la noi,

să-și sa-

crifice t6tă vi6ţa lor numai profesoratului, fiindcă acei 6meni sunt
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pretutindeni priviţi ca bine-făcătorii societăţii,
şi sunt înconjurați

de stima,
asemenea

de respectul,
6meni, numai

de adoraţiunea naţiunii întregi. Numai
aceia cari sciii să preţuiască acele vistierii

morale, numai aceia sunt demni de a fi educatorii
naţiunii.
Omenii, cari n'a voeaţiunea acâsta, fie chiar
talentele cele
mai scrălucite, nu trebue să fie profesori. (Apla
use Humerdse).
D-lor, se dice acum că ati să se desființeze Facult
ăţile nstre.
Mai întâiii, D-lor, ei am mai multă încredere
în simţimintele de

moralitate, de patriotism ale acelor domni
; cred că dacă s'aii dus
acolo, nu s'aii dus numai pentru o cestiu
ne de venit, ci pentru-că

aveai o vocaţiune. Ei bine, pe omul, care are
o vocaţiune, poţi să-l
persecuţi chiar, și tot nu poţi să-l faci a deviă
din drumul, ce vocaţiunea lui i-a însemnat. (Aplause).
Afară de acâsta, D-lor, acei 6meni pot să fie magis
trați înalți,
pot să fie membri la Curtea de Casaţie, Preşedinţi
la acea Curte
Şi protesori la Facultate. (Aplause) Credeţi d-vâst
ră că ar fi un profesor astădi, care, în posiţiunea acesta, numai ca
să fie advocat, ar
da cu piciorul la cele-lalte? Ei nu cred că este,
și dacă ar fi, acela singur se dovedesce că n'a fost la locul
o catedră. (Aplause).
Dar merg mai departe. Dacă sar găsi

n'aii acstă

adevărată vocaţiune,—cu

în numele acelor domni,—dacă
sciinţa lor la adevărata înălţime

sii,

dacă

unii

profesori,

a ocupat
cari

tote că protestez încă odată

aceștia, precum cred, sunt prin
a unui profesor, şi am fi siliți să-i

înlocuim cu Gmeni fără atâta multă ilustraţiune
, fără atâta multă
învățătură,
— ei bine, prefer să iasă o tinerime, care
să aibă mai

puţină învăţătură, însă care
şi în moralitate. (Aplause).

D-lor, sciți
la Roma, aveă
acestea, căduse,
îi lipsiă. Astăgi
mai jos, însă

să abiă convingere atât în sciinţă cât

că Grecia, când eră supusă străbunilor noştri de
învăţaţi maj mulţi decât. lumea într6gă şi cu tote
fiind-că credinţa în sciinţă, credinţa în moralitate
chiar sunt naţiuni, care pe scara sciinţelor sunt,

cari pe

scara

morală

Şi chiar

pe

scara

puterii

ma-

teriale sunt mult; mai sus decât acelea care
aii mai multă sciinţă.

Cel

dîntâiii

lucru,

de

care se cuvine să ne ocupăm, este că popor
ul

român trebue să aibă credință, credință în
sciinţă, credinţă în moralitate (aplause), şi numai atunci veți fi asigur
at viitorul României.
Vă aduceţi aminte că, vorbind de şc6le, am
dis că până nu
vom av6 şc6le normale, care să formeze, să
desvolte educațiunea
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profesorală, până atunci nu vom avâ resultate
satisfăcătâre. Ei
bine, din nenorocire noi n'avem nici un corp, şi deşi
corpul profesoral este cel mai luminat pe lângă cele-lalte,
totuși lasă încă
de dorit: de aceea suntem chemaţi acum să
formăm acel corp, şi
nu-l putem formă decât, creându-i condițiuni,
în care pote să se

formeze.

ROSTIT ÎN ŞEDINŢA

DE LA 26 APRILIE
(Monit.

Ofic.“ No.

9

1868 A ADUNĂRII

din 28 Aprilie

No.

Aprilie

DEPUTAȚILOR,

1868).

1. Brătianu, Ministru de Interne. D-lor, sciit că cestiu
nea sai
cestiunile,

ce a ridicat d-l Carp, or să fie relevate de mai

mulți și or să fie judecate, și nu numai judecate,

Cameră și de Țâra întrâgă. (Aplause).

încep
pundă
tinue
mo va
vine
ne-o

ci osîndite de

Am luat cuvîntul numai ca să

discuţiunea, fiind-că Regulamentul cere ca Ministrul să
răsîndată, şi pe urmă Camera hotărasce dacă trebue să se condiscuţiunea saii să se curme, şi sunt încredinţat că Adunarea
curmă. Onor. d-l Carp a dis, suindu-se la tribună, că nu

să facă o. cestiune ministerială. Mai întâi n'aveă, trebui
nţă să
spună, fiind-că onor. d-l Carp, din fericirea acestei Camere

şi a țării, mare
chiar partea

majoritatea,

aceea,

din

care

şi mi se pare că

O voce. VE înşelaţi!
JI. Brătianu.

multe ori

se vede că face parte, a respins ori-ce

solidaritate, cel puţin cu cuvintele

Brătianu.

de mai

Procesele-verbale

dumnslui.
sunt de faţă,

ca să

43.

1863

La ordinea, qilei: interpelarea d-lui P. P, Carp asupra
persecutării Evreilor.
D-sa îşi sfârșesce discursul cerând ca, pe de o parte,
„Evreii să fie lăsaţi în
pace de acum înainte“, iar, pe de alta, Guvernul
să presinte actele diplomative privitâre la acâstă cestiune. Camera, după ce ascultă
pe Ion Brătianu, Ministru de Interne în Cabinetul lui St, Golescu, adoptă
trecerea motivată la ordinea dilei, declarând că acusările de persecuțiuni în
contra Israeliţilor sunt
neîntemeiate.
:
!

bine

Martie 25.

(Aplause),

43.—RĂSPUNS LA INTERPELAREA D-LUI P. P. CARP
ASUPRA PERSECUTĂRII EVREILOR.

mai
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parte

a protestat

și mi-a is că am

când

am

dis că d-l Carp

este

făcut presupuneri injuste pentru

vădut!

O voce. Nam

organul

ei,

dînsa...

I. Brătianu. Sunt procesele-verbale.
Prin urmare d-l Carp n'aveă nevoie să spună că
nu vine să
facă, o cestiune ministerială, fiind-că, deşi ar av6 dorinţ
a, dar n'are

putinţa. Neputând dar face alţ ce-vă, d-n6lui
şi-a dat ov misiune
mai înaltă, pe care, de când a avut ondre să
intre în Cameră, şi-a,

împlinit-o cu multă consciinţă. Acea misiune este
de-a ridică, de-a
revoltă nu numai Puterile cele mari ale Europei
în contra n6stră,
dar chiar opiniunea publică europeană. Ac6sta
a fost misiunea
d-n6lui, şi constat că o urmăresce cu multă stărui
nţă, dar nu cred

că şi cu mult patriotism. (Aplause).

Onor. d-l Carp a dis că ei, ve-

nind la putere, şi, neavând Şi în partea cea-lal
tă, de peste Milcov,
un partid roşu, am voit ca, cu ori ce mijloc,
să-mi alătur 6meni
ca să pot şi acolo să am un râzim. D-lor, ei
nu mi-am permis

nică odată, şi nimeni, pot să dic, din acestă Cameră
nu şi-a permis ca la tribuna Camerei să dea partidelor şi Guver
nului califi-

cări de acelea,

pe

care

şi le pot

permite

numai

diarele, şi mai

cu

osebire diarele, ce se respectă forte puţin. (Aplau
se). Insă, D-lor,

am căutat din tote puterile mele, şi voii căută,
cât voiti aveă încă
un dram de suflet în mine, să unesc în jurul
Tronului tâte par-

tidele, tâte elementele, tot ce trăesce în România. Nu
m'am arătat
ostil decât numai acelora, cari s'a pus întrun mod
făţiş contra
regimului, care astădi domnesce în România; încolo
am făcut şi
fac apel la tote fracţiunile, la toţi individii din
România, ca să
conlucreze la întărirea şi mărirea, țării, şi vă rog pe
d-vâstră toţi
ca să declaraţi dacă am fost ostil vre-unuia, numai
pentru că a
făcut parte din cutare saii cutare partid în trecut, fățiş
saii ascuns...
O voce. Nu este exact; o neg!
Î. Brătianu. Se ridică, un glas, care dice : neg! Acel
glas însă,
din nenorocirea d-lui şi a mea, nu este decât un ecoii,
fiind-că nu
se afla în ț6ră și nu a putut; să constate acesta...
Aceeași

voce.

Neg

Sturdza.
Î. Brătianu.

mare

Nu

încă

odată

și glasul

te-ai aflat faţă

acela

ca să poți

este

al d-lui D.

constată,

prin ur-

nu poţi fi decât un ecoii al acelora cari te-ati încunj
urat,
D. Sturdza. Nici de cum!
JI. Brătianu. Un regim noi, în tâte părţile are
multe difi-
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cultăți a se stabili, a prinde rădăcini,
aşă încât să nu mai potă fi
pus nici odată în pericol, nu numai de
suflarea, din năuntru, dar
nică de ori-ce suflări ar put veni din
afară. Nu numai la o na-

țiune mică, dar chiar la naţiunile cele puternice,
regimurile cele nouă
ai întîmpinat dificultăți. Cu atât mai mult
este adevărat acssta
în ț6ra nstră, peste care aii trecut atâtea,
vânturi ciumose, cari aii

lăsat în noi viţii, ce nu putem stirpi
așă
suntem mai presus decât cei-lalţi 6meni.

Am

de lesne,

pentru

că nu

căutat dar din tâte puterile mele ca să aduc
la înţelegere

şi să întrunesc

pe toţi în lucrarea

pentru

acelaş

ţel, despre

care

va vorbit d-l Carp, dar pe care n'a voit a-l califică.
'Țelul mei,
onorabile d. orator, — nu sciii al cărei părți, căci
nu te văd re-

presentând

nici drâpta,

nică stânga,

nici o parte,—ţelul,

pe

care-l

urmăresc, n'am trebuinţă ca să-l califică d-ta, pentru
că ţâra întrâgă,

şi pot

am

dice Europa

triumfat. Acum

chiar, îl cunâsce. (Aplause). Ţelul L-am împlinit,

nu

avem

decât

să

urmăm

cu

aceeași tărie,

pentru ca el să se perpetue, să se asigure pentru
tot-deauna. Am
voit să liniştesc nisce îngrijiri, care, deşi exagerate,
erai respec-

tabile, căci vin dintwun
vin,

din

timp

simţimînt

în timp, la tribuna

cu totul deosebit de-al celor ce
Adunării

să spună că sunt bande

armate, că sunt persecuţiuni în România. Ei sciii bine
care e autoritatea, care e efectul ce pot; să aibă aceste cuvinte
în Europa;
sciii cari ar fi consecinţele pentru acâstă țâră, dacă ea
nu ar protestă

contra acestor cuvinte.
Mai multe voci. Vom protestă!

Aceia

1. Brătianu.

de

Nu aveam,

d-lor,

sunt

gând

trădători !

să

dic

decât

dou&-

trei cuvinte când mi sa anunţat interpelarea
d-lui Carp, fiind
că nu aveam să spun alt nimic decât ceea ce eră
în convingerile
d-vâstră, ceea ce sciți toţi asupra faptelor, asupra intenţiunilor
şi

asupra țelului, ce urmăresce d-l Carp. Dacă d-sa a venit Şi a desvoltat,

întrun mod atât de întins, interpelarea, sa, a fost ca
să ajungă la
acel ţel, ea adecă norul cel alb să devină furtună, să se
prăvălâscă

asupra țării nâstre şi să ne înnece. (Aplause). Aduc
Carp că așă ai făcut şi vecinii noștri de la hotar;
la dînșii Gmeni, cari ai urmărit țelul, pe care astădi
d-sa. (Aplause). Ei ati provocat furtuna ; furtuna însă
Shiţit

cu ţ6ra

şi pe provocatorii

săi. Vorbesc

de

aminte d-lui
sai găsit şi
îl urmăresce
venind a în-

Polonia.

Onora-

bilul d-l Carp mi-a dis că am făcut o speculă politică dibace din
cestiunea, Israeliţilor. Onorabilul d-l Carp a adaos că înaintea ve-
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nirii mele la putere, cestiunea acâsta nu există în România.
Numai
acei ce nu trăesc cu inima și cu sufletul în România,
numai aceia,
pot dice asemenea, cuvinte. (Aplause prelungite. Bravo.)
D-l Carp. Am dis-o şi o menţin.
1. Brătianu Ei, D-lor, nu voiiă dice ca d-l Carp,
când s'a suit
la tribună, că vorbesc în numele națiunii, ci
dic că am convingerea că națiunea întrâgă va răspunde
cum
am răspuns şi

eii. (Apluuse).
Cand

s'a pus

în Constituţiune

egalitatea

drepturilor

politice

fără deosebire de cult, cine eră la putere ? Cine aveă
Ministerul
de interne şi Prefectura poliţiei ? — Agenţii mei? Instrumentele
mele? Cine a agitat, cestiunea Israeliţilor? Amicii mei?
— A dis

d-l Carp

că atunci a apărut acâstă

cestiune întw”un mod

incidental

numai, că nici că s'a băgat de sâmă. Mi se pare din
contră că a.
tunci a fost o furtună mare, care a dărîmat un templu.
Dacă dar

poporaţiunea a ajuns acolo, causa este că a
fost o nevoe, pe care
aii exploatat-o atunci acei ce ai ridicat furtuna,
precum o exploataţi

astădi d-vâstră.
N'aş fi voit, D-lor, ca să vorbesc astădi de acâstă
cestiune, nu
cred car fi oportun. D-l Carp a pus cestiunea aşă
în cât sunt ne-

voit a vorbi, pentru că nu voesc ea efectul, ce
şi-a propus d-l Carp
a face în Europa, să se producă, Să-mi permiteți
dar a analisă şi

eii cestiunea Israeliţilor, care a devenit astădi o cestiune
europeană,

graţie

unora,

cară aii plecat

cer, naţional,

dintr'un

simţimâînt

exagerat,

dar

sin-

şi altora, cară aii pornit dintr'un simţimâînt de egoism

atât de puternic
nea română,

în cât nu

se ferese

nici chiar

de a

ucide

naţiu-

Sciţi că România a, fost ț6ra cea mai tolerantă chiar
în secolii
cei mai obscuri. Cu tâte acestea mai deună-di un străin
îmi diceă:

„De

aţi fi puternici, ne-aţi îrige

română
să potă
Da,
cele; și
hovari,

pe toţi“. I-am răspuns că națiunea

n'a fript nici un om și că ași dori ca şi cele-lalte
naţiuni
dice tot ast-fel,
națiunea n6stră a fost tolerantă şi ospitalieră în
tâte epochiar în acele timpuri, în cari. după cum diceă
eră d-l La-

cuvîntul

străin

simţimîntul de înfrățire,

eră

sinonim

cu

inimic,

Românii

care a oprit de a se aședă

acel despotism feudal, ce a apăsat Europa
secole
încercări de emancipare nu i-ai lipsit
nică odată.

La noi străinii

ai

fost

primiţi

cu

braţele

în

aii avut

România

întregi,

deschise.

deşi

Acâsta,
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însă nu pote expune o națiune a
deveni prada unui simţimînt No. +.
naţional, şi acei cari dic că, dacă desc
hidem porțile străinilor, aceștia Apriiie
20,
ne vor sugrumă,
nu

aii dreptate.

Dacă

ț6ra

a devenit

prada unui
răi, causa nu este simţimîntul de toler
anţă al naţiunii, după cum
se dice. Causa este că până mai deun
ăqi Românii eraii împărţiţi în

clase : eră clasa, privilegiaţilor, adecă
biurocraţia ţării, şi

apoi clasa
birnicilor. Altă clasă nu mai există: tot
omul care nu eră boier,
eră la discreţiunea, aceluia ce aveă biciu
l în mână; ast-fel negu-

țătorul

cel mai

însemnat,

puteă

fecior de boier. Ei bine, cum

să fie

pălmuit

de

cel

puteă dar țăranul la noi,

mai

mişel

când

eră
alipit pămîntului, —chiar de ar fi
putut scăpă de acel clesce, ce-l
strîngeă,—cum ar fi putut să cutez
e a se face neguțător, când scia.

că are să fie la discreţiunoa privilegia
ţilor. De aci dar a ressultat că nu mai rămânea pentru come
rţ și industrie decât o

singură

clasă

de

Gmeni,

veaii patentă de sudiţi.

adecă

străinii, cari erai

protejaţi,

căci a-

Aceste avantage aii făcut ca România
să fie inundată

de străini
şi de vagabondi, cară găsiaii în țâra
n6stră un comert, şi o industrie, asigurate ca monopol în mânile
lor. Ei veniati mai ales din
acele ţări, unde nu găsiaii mijl6ce de
speculaţiune. Sciţi, D-lor, că.
în Muntenia, mai cu s6mă în timpul
lui Mateiii Basarab, s'a găsit
odată,

societatea

română

îmbulzită

de Greci,

de

Sirbi,

de Bulga

ri,
cari erai desemnaţi sub numele gener
ic de Greci şi cari acaparaseră tot comerciul şi industria, țării.
Sciţi cari aii fost resultatel

e acelei îmbuldiri, scenele ce sati întâm
plat. Societatea s'a revoltat şi i-ai alungat, nu din simţi
mâînt de netoleranţă, ci pentru-că,
eraii un răii economie Şi social. Cu tote
acestea, eră de ajuns ca, acei

străini,—fie Greci, Bulgari, Arnăuţi, ete,..
Şi cară erati de aceeaşi
religiune cu noi,—să steă 20 de ani în
ţ6ră, pentru ca să se contopâscă în națiunea română. Ast-fel, când
România s'a emancipat
și a intrat în drepturile şi autonomia ei,
acei cari se aflaă în țsră

n'aii fost
tificaseră

indigenii
păstraii

nici de
cu noi,

în

cum goniţi,—căci ei deveniseră Români,
se idenȘi S'aii putut bucură de aceleaşi drept
uri ca şi

'Ț6ra-Românâscă.

încă urme

de origina

În Moldova însă n'a fost

Forte

puţini

mai rămăseseră,

lor străină.

cari

tot așă, fiind-că Moldova a avut de
vecini pe Poloni şi pe Ruși, cari se aflaii
în aceleaşi condițiuni ca
Şi
noi,

pămînt.

adică

Acolo

cu

o clasă privilegiată

şi cu una

legată

de glebă, de

străinii și mai ales Evreii aveati acele
ași avantage
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în comerţ ca şi Grecii în Muntenia, Dar în Polonia, ca şi în Ungaria, ei eraii expuşi la o persecuţiune religi6să forte mare.
Prin

urmare,

Israeliţii, găsind în Moldova aceleaşi condițiuni de speculă

și o protecţiune absolută religi6să, acâsta a făcut ca ei să năpădâscă cu taţii în Moldova.
lată dar causa invasiunii lor în partea de peste Milcov. Prejudecăţile timpilor trecuţi însă, tot existaii; se credeă că religiunea mosaică e inimica perpetuă a religiunii chreștine şi că chreştinii
trebue să fie într'o inimiciţie eternă cu Israeliţii. De aceea aceștia,
mwaii putut să fie între Români în aceleași condițiuni, în care
aii fost
Sârbii, Bulgarii, Arnăuţii, ce naii putut a se contopi în naţiune
şi ait rămas tot-deauna un element separat. Când a venit emanciparea poporului român, când țăranul nu a mai fost țintuit
de
pămînt, când eră destul să fie cine-vă Român de ori-ce trâptă
socială, ca să fie respectat, aii vrut și Românii să se ocupe cu comerțţul şi industria, să se facă Și ei arendaşi, cârciumari, însă
ai
găsit tote locurile acelea pline, ocupate de un element străin. În
Muntenia, ele eraii ocupate de Sîrbi, Greci, ete. cari, deşi străini
de origină, vorbiaii aceeași limbă, se rugaii la acelaş Dumnedeii,
şi se onoraii de-a se numi Români; în Moldova însă, acei
străini
eraii Israeliţii, cari trăia cu totul deosebiți de restul
poporului.
Ac6sta a fost nenorocirea Moldovei. Acei ce cunosc bine
Istoria
n6stră şi vor visită România întregă, se vor convinge
că ceea-ce
die, nu e nică mai mult nici mai puțin decât exactul adevăr.
Dară
nu tot omul, D-lor, pote să facă studii critice şi să vadă
care e
causa răuluy ; Omenii de obiceiii se uită și ieaii lucrurile
aşă cum
li se presintă la întâia vedere înaintea ochilor, şi trebuie
multă
obicinuinţă de a speculă asupra cestiunilor, ca să se
pâtă urcă
cine-vă la originea răului. La noĂ, o mare parte din societate
a găsit
un răi şi l-a numit Israeliţă; mijlocul cel mai expeditiv de a
scăpă
de acest răii i sa părut că nu e altul decât să continue a-i trată
cum ai fost trataţi în alte țări, adecă de a-i aruncă pe toţi afară
din ţ6ră. În acâsta unii ati fost de forte bună credinţă, 6meni
tineră, cari n'aii avut ocasiunnea să studieze cu amănuntul cestiunea
,
ca să înţelegă. Dar aii fost alţii, cari ai speculat cu dînsa. Sunt
Omeni, cari speculâză chiar cu cele sfinte, și s'a vădui că aceşti
Omeni aii mers până a dice că nu e păcat de-a se fură sfintele
moşte.
De aceștia, D-lor, se găsesc şi în politică..

D-l Carp. D-ta, de exemplu.

Ea
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Î. Brătianu. D-l Carp dice: D! ta
— Acâsta îmi aduce aminte

lucru. Eşeam

Sturdza,

pe atunci

într'o di de la d-l Panait Balș, împr
eună
Prefect la Iaşi, şi discutam

cu d-l

cu d-lui

asupra cestiunii, care eră atunci ardătâre, şi
d-sa mi-a dis că vom fi biruiţi,
fiind-că Evreii sunt tari şi mari,
sunt bogaţi. Negreșit că n'a dis

acâsța pentru d-lui, —fiina-că
chiar dacă ar fi mers cu spiritul
până
acolo, ar fi avut ipocrisia, de-a
nu o spune,—dar d-sa sciă că
sunt
Gmeni, cari se pricep să speculez
e cestiunea în interesul lor part
icular.

Ce am făcut noi, D-lor?

a fost şi trebue

române,

Am

să fie unul

din

că astădi nu numai

cest principiă.

susţinut tot-deauna că toleranța,

principiile

cele mari

ale naţiunii

că e o virtute, dar e o necesitate
a-

Neto

leranţa nu ar maifi tolerată
de nimeni, lumea
întrâgă sar ridică contra ei. Noi
am susţinut tot-deauna că ar
trebui să înlăturăm cu totul cesti
unea, religi6să, şi dacă altă dată
aş fi avut

norocirea să conving pe tâtă
lumea că trebue deosebită
cestiunea religi6să de cea socia
lă, nu eră să fim astădi aci,
cestiunea nu eră, să ajungă o armă
de exploatare. Acum eră să fie
cu
totul pe jos onor. d-l Carp şi
toţi acei cari sunt obicinuiță să
încalice pe asemenea cai ca să facă
să triumfe partidul lor.
Ati isprăvit; cu cestiunea, prop
rietăţii, şi iată că le-a eşit
în-

nainte alt armăsar pe care, încălicați
, străbat t6tă Europa. Dar să
şeie, d-lor, un lucru: România are
un Dumnedei, care o protege şi
care-i vă, descălecă şi după acest
armăsar, cum i-a descălecat şi
după alţii. (Aplause).
Dacă,

D-lor, se despărţiă

cestiunea religi6să de

pur economică, pur de ordine
nu mai av6 nici un cuvînt de-a
astădi ori-ce naţiune, în faţa
sultă părerile alţei naţiuni, ci
naţionale; prin urmare, dacă

cestiunea

economică,

Europa

cea economică

publică, pur socială, atunci Europa
protestă. Ar fi trebuit să tacă, căci
unei suferinţe economice, nu conse ocupă numai de interesele sale
ar fi fost să ne 'ocupăm numai de

n'ar fi avut

să ne

dică

nimi

ca.
Dacă se da dreptul de împămîntenir
e la, câți-vă Israeliţi numai, la aceia cari, născuţi şi cres
cuţi în România, sunt legaţi de
acest pămînt
din

tată

în fii, la aceia

şedlele românesc sati cari
ajungeaii acolo unde sunt.
ce s'ail opus. S'a dis: De
tuturor cultelor şi pe urmă
tenirea, decât; acei Israeliţi

cari ati urmaţ

cursurile

în

ai diploma de Facultate, lucruril
e nu
Dar iată care a fost raționamentul
celor
vom pune în' Constituţiune egalitat
ea
vom dice că nu pot dobândi împămînnăscuți din tată în fiii în România,
cari
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aii absolvit un Liceii sai cari aii un titlu de Facultate, negreşit
acâsta ne-ar îndestulă.
Dar

pâte

să vie mâine

țiminte naţionale
şi aci cel puţin

şi pote
pot

un

Guvern, care

să n'aibă aceste

sim-

să întindă acest drept la tâtă plebea,—

să întrebuințez

cuvîntul

de plebe,

fără să cad

în păcatul, în care a cădut d-l Carp, care a tratat cu dispreţ totă
partea aceea a naţiunii, ce ma avut norocirea să fie bogată” ca
d-sa, fiind-că a fost ţintuită la muncă (aplause) ; cu tâte acestea,
d. Carp ar fi trebuit s'0 trateze mai cu cuviinţă, căci în numele
ei vine de vorbesce aici.
Ei vorbesc de plebea, ce a năvălit în România, care n'a găsit
mijloce în Europa să-şi facă, speculaţiunile, şi a venit la noi, unde
a găsit câmp deschis. Ei răspund acelora cari aii avut acâstă temă :
Dar de veţi av6 un Guvern răi, un Guvern trădător, legile făcute
de d-vostră vor rămâne tote hârtie albă, căci ele se vor aruncă

în foc şi acei cari vor voi să ridice vocea și să protesteze, vor fi
aruncaţi în puşcărie. Ce t6mă aii avut aceşti d-ni? Că Românii vor
suferi un Guvern, care să făptuiască o trădare naţională atât, de for-

midabilă ? Ei nu am avut acestă t6mă și de aceea am dis că
temerile d-vâstră nu sunt fundate. Aţi stăruit în ele Și ast-fel,
pentru

temeri nefundate, aţă făcut să ajungem
în condiţiunile, în care
suntem astădi. A separă cestiunea religi6să
de cea economică,
este, repet, acum ca şi la Constituantă, singurul
mijloc de a pune
capăt acusărilor şi de a nu mai vedâ pe d-l
Carp venind să tra-

teze aici pe o parte din Adunare, de tauri, pe
alta, de Fracţiune
sălbatică, și să califice națiunea, întregă întrun mod
nedemn. Fiind-că,

D-lor, cu tâte reservele, pe care le-a făcut
d-lui la finele fie-cărei
frase, dar când a dis că ei am dat ilegal
circulara aceea 'care este
basată pe lege...
D-l Carp. Nică de cum nu este basată
pe lege.

C. Hurmuzache. Ba da!
I. Brătianu D-l Carp mă

ce, pe

care

eram

hotărât

tăceă. Dacă d-sa se pune în
punt

înalt, de care

ne-a

să-l

face

să-mi

tac,

dar pe

faţa

vorbit,

nostră
să-mi

mai

aduc

care

aminte

nu-l

ca

călăusă

permită

să-i

voiă

către
spun

un
mai

acel
pentru

ce ţsra nâstră a fost năvălită de Israeliţi. 'Țâra
a fost năvălită de
Israeliţi, căci acei cari nu eraă țintuiţă de pămînt,
cari erai proprietari şi boieri bogaţi, nu sai mulţumit cu
ceea-ce aveai, ci aii

voit să-și mai

mărâscă

veniturile

proprietăţilor

lor;

şi de

unde
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luaseră

de

pe

un

pogon,

pentru

=

agricultură, 10 sati 20 de lei, l-ati

împărţit în 5 şi 6 părți, l-ai dat cu embatic la Ovrei, pentru
a face
cârciumi pe dînsul, şi ast-fel aii luat de pogon câte 100 şi 200
galbeni.

lată cum interesele egoiste aii adus plaga năvălirei
Ovreilor în ț6ră,
iată cum ei s'aii lipit acum de pămînt atât de tare,
în cât nu vom
pute nică odată să-i deslipim de el.

Am dis că d-l Carp a spus că națiunea şi-a făcut reservele
sale, că națiunea nu împărtăşesce erorile și simţimintele
de barbarie ale acelora cari aii pus cestiunea acesta, mai întâiii,
pe tărîmul

economic-social, şi—lăsând Fracţiunea din
care d-lui a calificat-o de tauri,—m'a luat
am voit să speculez acâstă cestiune, spre
d-sa comite o mică inconsecinţă. Dacă ei,
citez articole din regulamente, ordonanțe,

cesorii noștri,—dacă nu
de a-i cundsce ilustra
lora, alături cu cari își
lucrat conform legilor
acuma

prin

două-trei

de părinţii d-lui Carp, fiind-că nu am on6rea
genealogie, dar cel puţin de părinţii aceface onore de a luptă,—dacă, dic, ei n'am
ţării, şi am revoltat ţ6ra contra mea, cum

circulări

am putut schimbă părerea ei? Dacă

totă ţera nu simţiă nimic, nu voiă
printa”o
după

cirulară,
placul...

două,

acâstă onor. Cameră, pe
pe mine, ca, pe unul ce
a-mi face partisani. Apoi
dând o circulară, în care
legile făcute de prede-

să fac pe

nimic, cum

naţiune

a

am

trimite

putut
aci

ei

ca,

deputaţi,

D-l Carp. Nu națiunea ţi-a trimis aci deputaţi, ci Prefecţii d-tale.
IL. Brătianu D-lor representanţi ai naţiunii, audiţi! D-vost
ră
nu sunteți representanţii naţiunii, sunteţi trimişi aci
de Prefecţii mei! (Protestări energice. Sgomot, în tribuna damelor
, din
partea a două domne).
Onor. d-l Carp, care a calificat interpelarea d-lui
ca un act de
acusare, iar nu ca o cestiune ministerială, a adus,
drept
piesă,
justificătâre a culpabilitatăţii mea, o circulară pentru
arendași și
cârciumari, şi un ordin al unui ajutor de sub-prefectu
ră

Circulara aceea

am

dat-o

după

întrebarea,

ce

mi

sa

făcut

întâia dată de d-l Prefect al Prahovei, care eră d-l
Teodor Văcărescu,

mi se pare, şi care în urmă s'a repetat; de mai mulţi Prefecţ
i. Inainte
de a dă acâstă circulară, am chemat pe șefii de
serviciă din Mi-

nisterul de Interne, și i-am întrebat care suni
legiuirile şi disposițiunile regulamenţare în privinţa acestei materii
, şi d-l Gănescu

şi Herişescu, cari nu sunt complicii mei, ci şefi
de serviciii de câte
10 și 15 ani, cari ai servit sub tote Guvernele,
ca nisce buni func-
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ționari, ai venit şi mi-aii pus înainte tote actele, începând

26,

predecesorii

de la

mei până la 1806, între cari erati Ghici, Creţulesci, până

la Ipsylante, dacă nu şi mai nainte. Ce aţi fi făcut d-vostră,
şi întreb

şi pe

d-l Carp,

ce ar fi făcut

în locul

mei, nu

ca acusator

la tri-

bună, ci ca Ministru de Interne, care este dator să execute
legile,
regulamentele şi hotăririle luate de predecesorii săi, afară
de cele

ce ar fi contrare

unei

legi din

urmă?

D-l Carp. Aş fi studiat legile.
Î. Brătianu. Onor. d-l Carp răspunde că ar fi studiat
legile.
D-lor, legile se studiază pe băncile Universităţilo
r; când este
însă cine-vă Ministru de Înterne, ia legile positive
ce regulâză

acea

dinţat

materie

și dă,

că, dacă

aș

cu 0 acusaţiune

conform

fi

cu

urmat

în

dînsele,
alt-fel,

ordine.

Onor.

de o natură cu totul alta.

Şi sunt

D-l

Mar

Carp

încrear

veni

fi întrebat

cum

am putut să derog la tote legiuirile, la t6te regulamentele
şi disposițiunile ministeriale, luate de predecesorii mei ; cum
am putut
să rup procedura, şi să creez ei alte principii, să fac altă
aplicare?

D-lor, eii aşă am credut: că nu pot desfiinţă nică o lege, şi că
numai

Corpurile Legiuitâre o pot. Onor. d- Carp, care are
iniţiativa, legislativă, nare decât să vie să facă asemenea propuneri.
Deşi acâstă
circulară nu este aceea care a făcut s&omot în Europa,
întreb însă

cu ce intenţiuni patriotice și naţionale s'ait dus d-lor şi
prin amicii d-lor, dosarele din prefecturi, aii luat nisce
late şi le-aii anunţat ca acte de persecuţiune, -—nu în
Europa ? (Aplause),
A doua circulară a fost asupra vagabondilor. Şi în
vință n'am făcut decât să mă conform regulamentelor

sițiunilor

predecesorilor

mei,

basate

pe

un

drept,

aii răsfoit,
fapte isoţâră, ci în
acâstă prişi dispo-

care

este

recu-

noscut, de tote societăţile europene cele mai civilisate.
In Franţa
nu pote să intre şi să se aşeze nici un om într'o comună
până

nu probsză
vagabondul

că are mijlâce de existenţă ; în Franţa ca şi în Anglia,
se trimite la comuna, sa, fie afară, fie înăuntru, fiina-că

fie-care comună

este datâre să-și hrănâscă

să-i lase pe spinarea altora,
In aplicarea acestor măsuri

însă,

S'ait găsit unii

pr6 înfocaţi, exageraţi; purtarea lor este
nu pote

fi pătată;

şi pe mine,
să se facă

ca
un

puteţi

să-i aruncați

Ministru, subt
exces,

dar

vagabondiă

a căruia

în

săi ; iar nu
cari ai

fost

negreşit

blamabilă,

dar

puşcărie

chiar,

administraţiune

Şi în puşcărie vom

fi cu

fruntea

şi pe

e

a putut
senină,
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vom

fi osândiţ, iar nu

pătaţi,

desonoraţi. (Aplause).

Pâte

onor.

d-l Carp să dică tot asemenea şi pentru aceia cari
ai profitat
de un exces 6re-care, ce proveniă dintr'un sentiment
exagerat
naţional, pote să-i pună alături cu aceia cari ai luat acea
greșală
şi s'aii servit cu dinsa ca să revolte Europa întrâgă în
contra națiunii n6stre,
— căcă nu e vorba numai de Guvern, pe care totuşi

ori-ce cetăţân
puțin ceea-ce
în judecată, îl
cu străinul, îl
Ei, D-lor,
se aplice

şi

bun trebue să-l sprijine în fața străinului. Faceţi cel
fac Francesii, Englesii, cară atacă un Guvern : îl daii
trimet chiar la ghilotină, dar când este vorba față
apără cu toţii. (Aplause prelungite).
ceea ce dic pentru fie-care cetăţean român, trebue să

mai

mult

Agentului

direct a

Paris.

Onor.

d-l

Carp

vine să-şi facă ondre din purtarea sa, când eră
la Paris. Guvernul

n'a voit să facă scandal, de aceea nici n'a voit
să califice faptele
din t6tă acâstă peri6dă nenorocită pentru România
! (Aplause).
Dacă un Agent,—mai vîrtos când este în străinăt
ate, —găsea
că Guvernul, al cărui representant eră, nu
merge după principiile cele sănătose, trebuiă îndată d-lui, după
ce a atras atențiunea, cun dice, a Guvernului asupra răului,
şi a vădut că Gu-

vernul insistă, trebuia, dic, să-și dea dimisiunea,
să se întârcă în
țeră, să lucreze ca să dărîme acel Guvern, iar
nu să stea acolo,

să se serve de autoritatea, ce i-o dă posiţiunea,
sa oficială, în contra Guvernului săii şi să lovâscă chiar națiunea
, întrâgă. Ei, D-lor,
nu voiii califică acea purtare, las ca alţii s'o
califice. (Aplause).

C. Hurmuzache.

Este trădare !

Muă multe vocă. Da, da!
Î. Brătianu. Iată, D-lor,

ce am făcut eii, iată circulările mele.

Acum vin actele unui sub-prefect, saii mai bine ale
unui ajutor” de
sub-prefect, al căruia nume d-l Carp nică n'a putut să-l
descifreze.
Când un om vine şi citesce la tribuna parlamentului
român

un act oficial, care se dice basat pe ordinile Ministru
lui, el trebue
mai întâi, — cu tâte că chiar atunci nu este
prudent, nu e pa-

triotic să vie la tribună, — trebue să se asigure într'un
mod oficios, nu oficial, că este exact, ca nu pe urmă inimicii
naţiunii
să iea actele citate de d-nâlui şi să se servâscă în contra
naţiunii
cu

acele

acte.

D-l Carp trebuiă mai întâiii să vie la Minister,
să caute acele

ordine,

ce sunt

citate

de

ajutorul

Sub-Prefectului

Bistriţa-de-jos.

D-nslui scie că tâte uşile Ministerului sunt deschise tuturor
d-lor
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deputaţi, senatori și jurnalişti, la ori-ce minut
să vie să caute,

şi când se va fi convins,

ar voi; puteă

dar

să scâtă copii de pe acele

ordine.
D-l Carp. Le-am citit.
1. Brătianu.

N'ai citit

Prefectului şi o singură

decât

numai

ordinele

ajutorului

Sub-

circulară, dar nică un alt ordin ministerial ;

Şi când în streinătate va merge discursul d-tale prin depeşi telegrafice, o să se spună că s'aii citit, de un representant al națiunii, ordinele date de un Ministru ca să persecute pe Israeliţă.

(Aplause).
|
D-lui vine şi dice că va apără națiunea, când străinul va fi la
hotarele ţării, şi cu tote acestea, d-sa este acela care-i trimite mai
dinainte armele, cu care să p6tă lovi națiunea. D-l Carp a dis că
este persecuţiune, că sunt sute de familii de Israeliţi alungate.
Mai întâiti, D-lor, un singur lucru. D-l Carp, care este Român
şi care nu pste, fiind aci, să cadă în asemenea ersre, încât să dică
că în ţâra d-lui este persecuţiune religi6să, nu av decât să întrebe câţi Israeliţi intră în România de când acâstă persecuţiune înfiorătore există; trebuiă să vadă mai întâiii câţi vagabondi Israeliţi

trec astădi hotarele, și dacă simţimîntul naţional este aşă de mare
în inima sa, trebuiă să se asigure, să iea destule măsuri pentru a,
năvălirea,
Eu, D-lor, vă spun drept, dacă puterea executivă pâte fi acusată de ce-vă, este, că nu e destul de puternică ca să iea măsuri
să nu maj năvălâscă în România vagabond.
|
opri

Ei bine, cum năvălesc Israeliţii într'o ţâră, unde sunt persecutaţi ast-fel încât aii revoltat nu pe Lord Stanley, ci pe fostul
boer Carp? (Aplause).
Lordului Stanley fie-i permis să se înşele de la Londra, dar
d-lui Carp, representantul naţiunii, nu-i este permis să se înşele,
mai

cu s6mă

că stă aci în

ţâră,

adevăr. Sa qis că 500 familii

şi se pote

israelite

sunt

asigură

tăbărite

însuşi

în

despre

câmpiile

Bacăului, gonite de la sate şi comune şi neprimite, respinse din Bacăii,

şi că asupra lor se exercită actele cele mai barbare
infamii, — fiind-că sa vorbit de violări.
D-l Carp. Acesta acum o aud.
1. Brătianu.

Încă un

subiect

pentru diarul, ce are

și încă chiar

ondrea

să-l

redacteze ! D-lor, am fost la fața locului şi am cerut să mă ducă.
şi pe mine să'mi arate locul, — nu unde sunt, fiind-că nimeni

445
familii

is-

vaelite. Vre-o câte-vă familii, care nu mai aveaii ocupaţiune
comunele rurale, eraii în Bacăă forte bine primite şi trăind

nu

i-a găsit —

în
în

cea mai

mare

ci unde

aii

fost

tăbărite

acele

500

de

linişte.

Aceşti Israeliţi, înaintea, Prefectului şi înaintea Agentului Austiriac, care venise în capul lor, în plină uniformă, aii declarat singură că, deși nu li se mai permit a luă cârciumile, etc., totuşi,
— pe

când, înainte de administraţiunea actuală, fuseseră maltrataţi de mai
multe ori de tinerii din

Bacău,

insultaţă şi de mai multe ori bătuţi,

— de când este administraţiunea de astădi acele maltratări ai încetat. Singurul fapt, ce aii citat, este că un funcţionar 6re-care, al
cărui nume nu Lai putut spune, ar fi luat 2 galbeni de la un Israelit ca să-l lase la locul săi, să nu-l isgonâscă din comună, unde

autoritatea, comunală
nptea

Pascelui

garda

nu-l mai toleră să ș6dă. S'a
orăşenâscă

s'a

dus

în

insultat mormintele şi a stins lampa sfântă.
chiar

de Israeliţi nu

s'a putut

atestă

un

mai dis că în

cimitirul

israelit,

S'a cercetat,

a

şi nici

singur fapt.

O voce. Cum se pâte, când „Ţara“ a scris?
I. Brătianu. „Ţara“ a scris şi o să scrie şi mâine; ea "Şi
face datoria, dar şi națiunea îşi face pe a sa, şi cred că şi Representaţiunea naţională nu şi-o va uită. Singurul lucru, ce l-a arătat positiv Israeliţii, este că, pe când garda orăşenscă, în n6ptea de
Pasci, mergeă la biserică, s'ar fi slobodit două pusă, şi că sar fi
spart, nu de garda orăşenâscă ci de alţii, câte-vă ferestre. Admit
că S'aii slobodit acele două puscă, dar omorâtu-s'a cine-vă? Nu; apoi
'este 6re acâsta o persecuţiune religi6să? Repausatul Barbu Katargiu

a fost omorit aci, la porta Mitropoliei,
ției, şi nu

s'a descoperit

nici până

alături de

Prefectul

poli-

astădqi omoritorul; apoi acâsta,

a fost o persecuţiune religi6să? Până acum, D-lor, nu s'a împuşcat
nici un Evrei, dar chreștini s'aii împușcat. (4Aplause).
Cevă mai mult. Evreii, chiar pentru delicte, sunt mai puţin urmăriţă de cât alţii. Am ordonat să se facă o statistică de câţi arestanți israeliți sunt în puşcărie

în proporţiunea

și câţi Români,

şi o să

vedeţi

că,

populaţiunei, Evreii sunt mai puţini, şi sciți pen-

tru ce? Nu pentru că Evreii ati mai multă moralitate de cât chreştinii,
cel puţin în casuri de fraude, dar pentru că, oră când pui mâna
pe un Evrei, ţipă toţă Israeliţii, nu numai din Ţ6ra-Român6scă, dar

şi din streinătate.
Al doilea, pentru că, dacă pui mâna

pe un

Israelit,

prins în
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delict,

vine

un Consul și dice: Este

supusul

meii.

Apoi

o fi ori n'o

Aprilie 26, fi supus străin, vine tot-deauna un Consul care dice că este. Ast-

fel în fapt, în puşcăriile n6stre sunt mult mai puţini arestanță Is-

raeliţi de cât de alte rituri. Ore acâsta dovedesce o perscenţiune
re-

ligi6să?
Saii

spart

oprit în drum
nu sunt vr'un

gemuri?

D-lor, eram

să dic că și pe

mine

miaii

și puteai să-mi spargă gemurile trăsurii; dar
personapiii însemnat, voiă vorbi dar de alţii.

eii

Au fost, D-lor, Prim-Miniştrii ai Engliterei, Gmeni, cari lucraseră, i6tă viâţa lor, pentru binele poporului: şi-i aduseseră servicii

însemnate, şi cu t6te acestea, poporul le-a spart geamurile.
Ei bine, dacă la Bacăii s'au spart două g6muri, este 6re
per-

secuţiune religi6să?
Ca Israeliţii să ţipe, este forte natural;

aş

dori

ca şi d-l Carp

asta, le face onsre, şi

să aibă pentru poporul român

simţimintele

de solidaritate, pe care le-ai Evreii între dînșii. Israeliţii ai

sta-

bilit acea solidaritate, căci ei sufer persecuţiunile de 1800
ani; acâstă purtare ne vatămă pe noi, dar trebue să recunâs
cem că lor

le face ondre.
mame

care,

Dar

când

nu ţipă numai Israeliţii. Sciţi că sunt

vor

lovesc cu dînsul, şi

să lovescă

pe

un

inimic,

dacă copilul more, dic

inimi.

își ieat

că li l-a

părinţi,
copilul

omorit

şi

acel

Acest; obieeiii îl aveaii la noi mai ales Ţiganii.
Aşă fac adi şi inimici naţiunii n6stre; ieati pe Israeliți şi lovesc
cu

ei în noi, fără

să-şi bată

capul

dacă

îi ucid

pe ei înşii prin acâstă

lovire. D-l Carp trebue să-și deschidă ochii ca să nu devie
şi d-lui
unul din acei copii, cu care inimicii caută să ne lovâscă. (4plause
).
D-lor, când d-l Carp, după ce s'a suit la tribună, a avut; mai întâi

grije să mă asigure că nu a venit să facă o cestiune
ministerială,
eii am suriîs. Ca Ministru sufletul mei eră plin de
bucurie, fiind-

că, de câte ori s'a suit d-l Carp la tribună ca să mă dărâme,
n'a
făcut decât să mă întărâscă. Însă n'aș vrea d-lor, ca
Guvernul de
adi să se întărâscă prin cestiuni așă de primejdidse,
şi sper că

națiunea,

noi, cu toţii, ne

vom

da mâna

ca să prevenim pericolele.

Ei nu voii aşteptă ca străinii să vină la hotar şi să avem
nevoiă
ca să ne scape d-l Carp, ci toţi Românii îŞi vor da mâna şi
vor

protestă

în

Prelungite).

contra

infamiilor,

ce

se

aruncă

asupră-le.

(Aplause

—
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44. — DISCURS ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE PENTRU
POLIȚIA RURALĂ.
ROSTIT

ÎN ŞEDINŢA

DE LA 30 APRILIE

1868 A ADUNĂRII

No. 44
1868

Aprilie

DEPUTAȚILOR.

(„Monit. Ofic. No. 100 din 4 Mai 1868.)
La ordinea gilei: urmarea discuţiunei asupra proiectului de lege pentru
poiiţia rurală, depus de 31 deputaţi din Fracţiunea liberă și independentă.
In aceeaşi ședință, I. Brătianu anunță demisiunea lui Şt. Golescu din pos-

tul de Ministru al Afacerilor Străine şi de Președinte al Consiliului.

A doua qi, Principele Carol însărcinâză cu formarea noului Minister pe
Gener. Nicolae Golescu, în al cărui Cabinet Ion Brătianu primesce, pe lângă
Ministerul de Interne, şi interimatul Ministerului de Finanţe.

1. Brătianu, Ministru de Interne. D-lor, voiă căută pe cât se pote,
să potolesc iar nu să pasionez discuţiunea ; pe cât se pote, am dis,
fiind-că acestă cestiune s'a discutat în tot-deauna nu pe adevăratul

ei tărîm, nu ca o cestiune cu totul economică, şi care nu are de ce fi
pasionată,

nici motive

dea

da loc la personalităţi şi lupte de par-

tide. Dar din nenorocire, unii nu aii voit, alţii nu ait putut să mărgin6scă

cestiunea

pe adevăratul

ei

tărîm

economic-social,

şi

cej

mai mulţi — unii din sciinţă, alţii fără să-şi deă socotâlă de ceea
ce fac — aii făcut din ea o armă de partid.
A fost, D-lor, chiar Guvernul acusat că el însuşi s'a servit de

acâstă cestiune, ca de un cal de bătae, ca de o armă.
D-lor, eii am consciința liniştită că am căutat, ca şef al administraţiunii, să dai, pe cât mijlâcele mele administrative mă
iartă, satisfacțiune adevăratelor nevoi, ce se simt; de ţâra întrâgă,
tocmai ca să potolesc cestiunea, tocmai ca ea să nu mai potă fi o

armă ; dar n'am isbutit, mai cu s6mă că s'aii amestecat şi străinii în.
acâstă cestiune.
D-lor, ce este la ordinea dilei ? Este proiectul de lege de poliţie rurală, sunt mijlcele, pe care Corpurile Legiuitre cu Puterea

Executivă voesce să le deă

ţării,

pentru

apărarea

holdelor

ei

Şi

pentru păstrarea ordinei şi siguranţei. În tâte părţile lumii civilisate, în Englitera, unde libertatea individuală este o dogmă poli-

tică şi de care nimeni nu se pâte atinge decât în ocasiuni de un
mare pericol, acolo fie-care Comună are dreptul de a respinge din
sînul ei pe toţi aceia cari nu pot trăi decât în sarcina ei, plecând
de la acest principii că fie-care Comună trebue să-şi hrănâscă pe
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nevoiaşii săi şi că nevoile
narea alteia.

unei

societăţi

nu trebue

se caqă în spi-

Acest principii, ai fost unii cari aă
voit să-l introducă şi în
poliția n6stră rurală. Însă la noj sunt
multe lucruri, de cari, deşi
simţite de toţi, 6menii nu-şi daii
socotelă, Ast-fel, am vădut
chiar jurişti celebri susţinând că nici
însăși Puterea Executivă, adecă
administraţiunea superidră a țării,
mare dreptul să oprâscă de a
intră în România pe aceia cari nu-i
dai destulă chezăşie că nu vor
turbură ordinea şi nu vor trăi în
paguba societăţii n6stre, şi cu atât

mai puţin nu

recunosc

acest drept autorităţilor comunale
. Și încă
D-lor, acești jurişti nu sunt din aceia
cari pot fi banuiţi de simţiminte
cosmopolit

e, cum calificaţi d-vâstră pe cei
cenu împărtăşesc opiniunile
d-v,, ci dintre aceia cari sunt tot
atât de înfocaţă ca şi onor. d-nă,
cară
resping din tâte puterile lor cosm
opolitismul ; dar ei se preocupă
de acel articol din codicele penal,
care arată modul cum un om pote
fi declarat vagabond, şi găsesc că
dreptul acesta, ce dă Comunei amendamentul propus eri la tribună
(1), ar lovi în dreptul magistraturei de a califică ea pe vagabondi,
şi că ast-fel individii ar fi privaţă
de garanţia, ce le dă legea penal
ă, ca să nu fie declaraţi vagabond
i
decât de magistrat, Aşă este, D-lor
, codicele penal are disposiţiuni,
care defin

esc ce este un vagabond;

însă de odată cu defin

iţiunea,
de odată cu calificațiunea, are alătu
ri Şi o penalitate, ce-i impune,
0 posiţiune excepţională, ce-i face
în. societate, are de exemplu închis6rea, pentru a-l moralisă, a-l
învăţă o meserie. lată ce se cu-

vine magistraţilor, și ceea-ce este
în tâte țările civilisate. Dar
ac6sta n'ar nimic aface cu dreptul
unei Comune, unei asociaţiuni

de a respinge din sînul săi
tămător. D-lor, dacă chiar în
există acest drept, cu atât
Ce eficacitate pote să aibă
prin care să surprindem pe

pe acela pe care-l crede că i este
vățările cele mai civilisate, în Englitera,
mai mult în România trebue să
fie.
codicele penal? Cari sunt mijl6cele,
toţi vagabondii, ca să-i tragem înain
-

tea tribunalelor şi să-i închidem? Ar
trebui să ajungem la acel
grad de desvoltare a mijlâcelor admin
istrative, la care aii ajuns
tote acele naţiuni civilsate, ca legea
penală să fie eficace. Dar,
D-lor
,

dacă

chiar

acolo

acest drept comunei,

unde

cum

sunt

asemenea

voiţi d-vostră ca

mijlOce, şi tot s'a dat

la noi

o Comună

să,

(1) E vorba de amendamentul, propu
s de R. Campiniu, prin care se opres
ce
așezarea în comunele rurale a indivi
dilor străini de comună, fără autori
zația
prealabilă a consiliului comunal,
(Nota, edit.).
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potă

depărtă

din sînul

ei pe un

om

decât

făcând

proces-ver-
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bal și trimiţându-l la judecătorul de instrucţiune să-i facă
proces, Aprilia 90.
să-l declare

vagabond? Nu sciii câte pers6ne sunt declarate astădi
vagabânde în România cu aceste formalităţi, şi cari,
slavă Domnuluă, cei mai mulţi sunt străini, şi mam putut să ne
scăpăm de
dînşii decât prin măsurile acelea ce se daii tuturor
administra-

țiunilor din lume. D-lor, în Franţa acum 5—6
colul al XIX-lea, secolul de civilisaţiune, în ţâra

ani de dile, în seaceea care are mai

multe simţiminte umanitare şi liberale, şi acolo
eii singur am
vădut în Monitor o circulară a Ministrului de interne
, ca să nu
se lase să intre nici un străin în țeră, dacă nu
va dovedi mijl6cele sale de traii.
lată ce aii dis acei cari ai făcut acest subi-amendament:
Fiind-că
mai cu deosebire prin acestă legiuire a poliţiei
rurale venim să
dăm Comunei rurale nisce greutăți, adecă o răspun
dere, fârte mare

de crimele, de focurile, ce se fac în comună,
se înţelege că trebue să-i dăm şi 6re-care mijloce ca să se
pâtă pune la adăpost
contra acelora, cari ar veni să facă acele
crime, acele desordine.
Cu tâte acestea, cu ocasiunea acestui articol,
unii aii fost preo-

cupați de o altă cestiune, sai nu de o altă cestiun
e, tot de aceeaşi,

dar care a luat în capetele Domniilor lor
o altă formă, şi ai dis:
Nu, toţi vagabondii din lume pot să intre
în comune în paguba
țării întregi şi în specie a comunei respect
ive; numai aceia cari nu

sunt chreştini nu ai drept, fie în ori-ce condiți
uni sar află.
Eă bine, D-lor, aţă gis că nu este cestiunea religio
să a Israeliţilor. Eii singur m'am muncit de când cestiun
ea, acâsta a fost la
ordinea dilei ca să arăt că nu este o cestiune
religi6să. Dar cine
a făcut ca ea să fie privită de mulți, şi mai
cu deosebire în străi-

nătate,

ca o cestiune

religi6să 2...

O voce. Evreii şi presa.
Î. Brătianu. A fost cine-vă?
Voci. Nu seim.
I. Brătianu. Ei bine, D-lor, culpa este a acelora

cestiunea pe tărîm

religios.

Și sciți cine?

Acei

cari ai pus

cari ai scris ȘI

aii vorbit în sensul acesta,
Îmi pare bine să nu fie între aceştia nică d-l Tacu,
şi nică unul

din

amicii săi politici, fiind-că

e cestiune religi6să ; dar
Brătianu,

dacă

ar fi aşă,
nu
%

Sar mai

dice

că

chiar astădi ati venit mai mulţi dintre
29
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d-vâstră şi aii spus că Israeliţii trăesc
alt-fel decât chreșştinii,
spus că principiile lor religi6se sunt altele
decât ale nâstre.

ai

D-lor, eii cred că chiar când toţi Ebreii s'ar
face chreştini, când
ar îmbrăţişă religiunea n6stră, totuşi nu se
va găsi nici unul din

d-vâstră

care

să

voiască

a le da

drepturi

politice...

Voci. Să ne ferâscă Dumnedei !
I. Brătianu. Aţă dice: Să ne ferâscă Dumn
edei ! Atunci numai S'ar ved6 că nu este o cestiune
religi

dsă, ci că este numai
pentru a împedica acâstă năvălire
a unei poporaţiuni flotante
vagabonde.
In vechime, D-lor, aii fost prejudecăţ
i religise contra Israe-

liților, și nu numai la noi, dar în tâtă
Europa ; şi aceste prejudecăţi nu ai fost numai în privinţa Israel
iţilor, ci Și în privinţa Mahometanilor ; era mai mult fanatism decât
religiune. Şi în România,
dacă

fanatismul nu a mers până acolo
încât să se trigă Omenii de
vii ca în alte părţi, totuşi ai fost preju
decaţi în contra acelor religiuni, pentru că li se diceati păgân
e, și când se diceă cui-vă că
e păgân se înţelegeă că nu e om..

Dar, cum a dis d-l George Ghica, deși nici
astădi nu suntem prea

departe înaintați pe calea civilisaţiun
ii, dar suntem destul de civilisaţi ca să nu mai avem prejudecățile
evului-mediă; avem aspi-

rațiunile,
făcut

mare

avem

simţimâîntele poporelor

progres,

dacă

nu prin

civilisate şi, de aceea, am

desvoltarea

sciințelor,

cel

puţin
prin instinctul şi simțimîntul, ce-l ai popor
ele cele mai civilisate din
Europa. Şi ca dovadă a toleranţei n6stre
, ca dovadă că la noi nu

există acel fanatism

vălirea cea mare

religios,

de

care

unii ne acusă, este însăşi nă-

a acestei populaţiuni flotante, care vă îngrij
esce

pe toţi în aşă mare grad: unii, cară
o văd cu durere ; alţii, cari
exploatâză simţimintile acestora, şi caută
a profită deo situaţiune,

ce cred că ar put
pentru

aci la noi.

servi intereselor lor. Și nu die acâsta numai

Sunt

în tâte

țările

Gmeni,

cari

exploatâză

lu-

crurile cele mai sfinte, şi se găsesc şi în Româ
nia ast-fel de meni,
Dacă ar fi fost la noi în contra Israeliţilor
o ură de fanatism, o
persecuţiune religisă, -— cum credeț d-vost
ră, că toţi aceşti Israeliţă

ar fi năvălit în România? Cum credeţi că ar
fi putut; să facă totul

dincolo de Milcov, chiar în societatea, oficia
lă, şi mai cu deosebire ?
D-vâstră vă revoltați, și mă revolt şi ei în
contra unei asemenea stări de lucruri, dar nu dați t6tă răspu
nderea numai Israeliţilor, căcă care om din lume nu profită de neghi
obiile şi de multe-
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ori de mişeliile celor-lalţi? Ei, d-lor, dar vă faceţi tote treburile
cu dînşii! Am vădut un Pr6 Sfînt Părinte —pe care pot să-l aduc
îna-

intea, d-vostră să mărturisâscă ori-când „—Spuindu-mi tote
meşteşugurile, tote dibăciile Jidanilor de dincolo de Milcov. Și
când l-am
întrebat: De unde și cum le cunosci Pre Sfinte 2-—mi- -a răspuns:
Apoi omul meii de afaceri,—fiind-că eră şi dinsul propri
etar— este
Jidan, şi la noi cu Jidanii ne facem treburile. Vedeţi
dar, D-lor,

că, dacă ar fi fost ură religi6să, n'ar fi mers chiar călugării noștri
să se serve de Evrei. Prin urmare nu este cestiune religi6să
.
Voci. Nu, nu.

ÎI. Brătianu. Am vădut cu fericire că mai toți astădi s'aili
luminat şi declară că nu este cestiune religi6să, şi
de aceea
sper că veţi retrage din proiectul d-vostră şi din expuner
ea de
motive tot ce are caracterul, aparenţa unei persecuţiuni
religi6se,

ca să rămâie în ochii Buropei, expresiunea adevărului, iar nu
expresiunea pasiunii.
Așă dar, dacă nu este cestiune religiosă, de ce nu voiţi ca le-

gile

nostre,

şi disposiţiunile

ce vom

luă, să nu

aibă nici de

cum

caracterul acesta de persecuţiune religi6să, ci de măsuri luate...
N. Voinov. In interesul naţionalității n6stre.
1. Brătianu
n6stre. . .

Onor. d-l Voinov

dice:

în interesul

naţionalităţii

O voce. Constituţiunea!.
1. Brătianu. D-lor, respect, Constituţiunea, şi să deă Dumnedeit s'o respecte toţi pe cât o respect şi o voiii respectă eii,
și să nu o atingă mai mult nimeni decât o voii atinge ei; decât,
D-lor, şi în Constituţiune nu t6te acestea sunt exprimate în modul
cel mai perfect, cel mai nemerit.

Diceţi mai întâiii, că sunt 500.000 Israeliţi. ..
N. Voinov. Statistica Guvernului.
1. Brătianu. Când eram în Paris, membrii Comisiunii române
pentru Exposiţiune ai făcut o lucrare statistică şi ai luat cifre din statistica, nostră, care cu toţii scim că e făcută de d-l
Marțian, pe care de asemeni îl respectăm cu toţii, ale cărui
intenţiuni le cunâscem, dar care n'a avut; mijloce să constate

adevărul. Să vă arăt cifre luate din statistica nostră. Dice că sunt
numai 13 spitale în tâtă România, vro câte-vă sute de fete, care
învaţă carte...
N. Voinov.

Tote

în minimum,

și ast-fel

şi Jidaniă.
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Aprilie so, dice că poporaţiunea în România e mai mult de partea fe meiască
decât de partea bărbătâscă, şi acâsta nu e adevărat. Statistica
nostră nu e o statistică, ci un cadru de ce trebue să conţie o statistică; nici o cifră nu e exactă.
Mama încercat, de când sunt la Ministerul de Interne, să cunosc
poporaţiunea străină ședătore la ţ6ră, în care aveam în vedere şi

pe Israeliţă, şi municipalitatea, din Iaşi, care e una din cele mai bine

organisate, după recensămîntul ce
mai mică decât se dice că sunt în
pâte atribui membrilor Comunei
pentru Israeliţă,
Domnilor, d-vâstră diceţi că

vilisaţi.

Nu

sunt

mi-a dat, aratăo cifră de cinci ori
realitate Israeliţi în Iaşi, şi nu se
din laşi că ai pr6 multă simpatie
Israeliţii sunt

mai

abili,

mai civilisaţi din puntul de vedere

mai

moral,

ci-

dar

ei aii venit din ţări mai civilisate, de la care aii luat cunoseinţe
comerciale şi tote mijlocele de fraudă, ce în acele ţări sai întrebuințat, şi aii venit la noi cu dinsele ; aşă eraii cei cari
ai

venit din Austria până acum. Israeliţii erati în posiţiune şi mai ex-

cepţională, acolo eraii chiar persecuţiuni religi6se din partea
poporaţiunii de jos, fiind-că simțimîntul religios la catolici
este mai
desvoltat în poporul de jos decât la noi; şi tocmai
de aceea aii
venit la noi cu grămada. Acum însă li s'aii dat Şi lor în
Austria dreptură de-o potrivă, și prin urmare nu mai aă nici
un interes să
vie cu grămada la DOĂ, mai cu s6mă că aci nu se
bucură de
acele drepturi. Nu rămâne deci decât Rusia în condițiuni,
care
să-i facă pe Evrei a trece la noi, şi Rusia, cu î6te
că e o Putere mare, dar nu e mai înaintată decât noi, și Israeliţii
cari vin
de acolo sunt mai puţin desvoltaţi decât noi pe trâpta
socială..

A.

Voinov. Dar Galiţia?

1. Brătianu.

Dar, D-lor, nu avem decât

să luăm

tote

măsurile

ca să oprim năvălirea străinilor vagabondi, însă nu cu excepţiune
numai pentru Israeliţi.
AţĂ dis d-vâstră că naționalitatea

întâiu protestez

că

nâstră

e ameninţată...

Mai

naționalitatea nâstră pâte fi așă de slabă în

privinţa celor-lalte naţionalităţi,
dividuală, fără colonisare. .

ca prin

o simplă

imigraţiune

in-

o

Y

O voce. Colonisări sunt.
1. Brătianu..... să se potă sugrumă.
presumțiune. Națiunea română trăesce

Şi acâsta, D-lor, nu e
în Transilvania, de 900
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ani sub jugul
iloţi. Românul

ca

om;

străin, şi de 2 sai 300 ani trăiesce în stare de
eră strivit şi ca religiune, şi ca naţionalitate, şi

stăpânul lui luase tâte

mijlâcele

ca

să-l stingă, să-l co-

tropăscă, Şi îndată ce Românii se făcea protestanți saii catolici,
ei dobîndeaii t6te drepturile stăpânilor lor; dar, cu tâte acestea,
nică un Român nu și-a schimbat; nică religiunea, nică naționalitatea.

Toţi Românii ai mers ast-fel cum ai fost şi înainte de invasiunea

Maghiarilor, şi ceea-ce ne-a făcut să fim admiraţă şi mai mult în
Europa, este că un popor, care s'a născut în dilele de decadenţă
ale Romei, a putut, în timp de 17 secoli şi jumătate, să înfrunte
tote relele şi năvălirile, ast-fel în cât vâcuri întregi nu ne-a vădut
lumea, iar când am eșit la lumină, am putut să ne arătăm mai
tari decât la început. (Aplause).

Noi nu avem în ochii lumei decât acest singur titlu, care ne-a fost

de ajuns spre a ne atrage şi simpatiile şi protecţiunea ei, fiind-că
titlurile n6stre din vâcul de mijloc ne-aii fost arse de străinii, cari
aii venit prin ţâră şi Europa nu cunosceă serviciile, ce noi am făcut
chreştinătăţii ; ast-fel că tote titlurile nostre nu aă fost decât vigorea, cu care am resistat elementelor, ce ne-ar fi putut înghiți şi
energia, cu care am desvoltat naționalitatea n6stră. Prin urmare,
nu-mi e tâmă, am destulă consciinţă și pe care o ieai din studiul Is-

toriei, că națiunea n6stră, dacă subt invaziunea de 17 secole, subt invaziunile cele mai formidabile de barbari, subt invaziunile cele mai
corupătore ale Fanarului, şi tot a putut scăpa, cu atât
astăqi, când tâte naţionalităţile cele mică se emancipâză
voltă, negreşit că nu va fi națiunea română care va pieri.
Domniler, duceţi-vă în Austria şi veţi ved6 acolo

mai mult
şi se des(Aplause).
că străinii

sunt speriaţi de desvoltarea, Românilor, căci unde intră tata de
Român sait flăcăul, familia aceea devine românâscă, și când vine un
străin într'o familie românâscă, el se face Român. Prin urmare nu

mă tem şi nu mă îngrijesc de viitorul națiunii mele; Dumnedeii
i-a dat; destulă tărie ca să înfrunte invasiuni şi furtună mult mai
tari şi mai pericul6se decât; acelea ale vagabondilor Israeliţi din Mol-

dova. Ar fi să mă degradez credând că o poporaţiune de un rit, care

nare nică un exerciţii politic, ar put să cucergscă națiunea mea,
şi să facă din Ţera-Românâscă o ț6ră israelită; ar fi să n'am consciinţa vitalităţii n6stre naţionale. Dar dacă d-vâstră sunteţi preocupaţi de acâsta, de ce vă văitați de Israeliţi, că ci ai să vie
să

ne cotropâscă într'o

di, să ne

facă

a

ajunge

iloță,

şi din

ţ6ra
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să înece

facă o Palestină, o ţâră evreească? —- de ce nu vă
de cele-l-alte naţiuni? Dacă veţi face catagrafie în
veţi ved6 că sunt aci mai atâţi Maghiari câţă sunt
Iași. Dacă vă este t6mă că elementele străine ar putâ

elementul

român,

dacă

aveţi atât

de puţin

vitalitatea n6stră naţională, de ce nu luaţi măsuri şi

consciinţă de

contra Ma-

ghiarilor ? Maghiarii sunt o putere, aii fost tot-deauna cuceritori
ai aspiraţiuni, pe care nu le ascund, Maghiarii viz6ză şi astădi
Marea Nâgră. Ei nu m'am temut nici odată de dinşii, nu m'am
temut nică chiar atunci când stindardul Maghiar a fălfâit până la
Paris. Dacă fraţii noştri de peste Carpaţi, şi încă i-aii înfrânt,
nu mi-e i6mă de loc că Maghiarii aii să realiseze astădi conchista

lor, dar d-vâstră, cari nu aveţi

destulă

consciinţă naţională,

nu aveţi încredere în puterea naţiunii române,
vedere că, dacă dincolo de Milcov sunt Jidani,

cari

de ce perdeţă din
aci sunt Maghiari,

Germani mulți.
O voce. Se româniseză.
I. Brătiamu. Nu se românisâză, D-lor, şi dovadă e că sunt sate
întregi dincolo de Milcov, cari sunt pur maghiare.

Prin urmare, încă odată,

D-lor, dic că nu e aică nici cestiune

religi6să, nică cestiune de existenţă naţională, şi vă rog să nu
vă mai puneţi pe asemenea tărim, căci şi dacă unii din d-vâstră

puteţi,

cu

ast-lel

de

cuvinte,

să

ameţiţi

pe

alegători

ca să vă

al6gă deputaţi, dar d-vostră singuri vă creaţi o dificultate, pe care
o veţă plăti scump, fiind-că daţi nisce idei rătăcite alegătorilor

d-vâstră, și ideile
Puneţi cestiunea
servi o societate,

rătăcite nu pot să fie

folositâre unei societăţi.

pe adevăratul ei tărîim; numai adevărul pâte
o naţiune, ca şi pe un om, iar erorile pot să

serve pe cine-vă într'o circumstanță de moment, însă tot-deauna
acela plătesce scump folosul, dobândit prin o amăgire. Lăsaţi dar
cestiunea pe tărîmul economic, pur economic.
D-nii sprijinitoră ai amendamentului ai dis că, moşii noştrii, strămoşii părinţilor noştrii, ai fost mai patrioţi, mai prevăqători, pentru că ei ai făcut legi contra Israeliţilor. Aşa e; aii făcut legi în
favârea, proprietăţii şi contra tuturor străinilor. Dar ce ati folosit

prin acesta bieţii noştri strămoşi?
tote

proprietăţile

Ei

singuri

le-ai

călcat:

maj

acelora, cari aă făcut legi pentru asigurarea pro-

prietăţii față de străini, ai trecut în mâinile străinilor. Cu tote
legile acelea categorice de a nu se put6 vinde proprietatea străi-
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nilor; cu t6tă asigurarea,

ce se da

proprietăţii în

sînul

familiei,

căci eră dreptul de protimisis ca al decelea n6m să se potă
sculă
şi so iea înapoi de la străini...
O voce. Aceia ne-aii lăsat o ț6ră, şi ei eraii Români.
Î. Brătianu. A fost un istorie engles, lordul Macauley,
un istoric eminent, care s'a ocupat şi a făcut genealogia familiilo
r aris-

tocratice englese;

ei bine, el nu a putut găsi în aristocrația

En-

gliterei trei familii, care să fie familii de origină englesă,
care să
nu fie parvenite. Macauley
a dovedit, D-lor, că tâte familiile
ilustre ale Engliterei ai pierit; de mult, abia ai putut, scăpă
două,
trei. Dar în România... (întreruperi)..... Nu cunose origina
familiei Lecca...

mii

D. Î. Lecca. De trei mii de ani.. . Glaritate).
O voce. Din 'maintea chreştinismului !
Voci. De la Deluvii!
Î. Brătianu. Se pote ca familia d-lui Lecca să fi păstrat, trei

da ani sângele

curat român; dar afară de d--n6lui, nu sciii dacă,

căutând bine, am put6 găsi la dece un Român,

în vinele căruia să

circule sânge curat românese, din secoli în secoli.
Onor. d. Tacu a dis că, astădi încă, naţiunile se şterg cu
o
trăsătură de condeiă, şi un alt domn deputat, mi se pare
d-l Ion
Ghica, i-a răspuns cu drept cuvînt că, pentru ondrea omenirii, astădi nu se mai şterg naţiunile printr'o trăsătură de condeiii,
şi
ce este şi mai mult, sunt naţiuni cucerite, care astădi, prin ajutorul Potentaţilor Europei, îşi recâşștigă independenţa şi naţionalitatea lor. Insă, D-lor, dacă dumnâ-vâstră diceţi că astădi
încă

se şterg naţiunile cu o singură trăsătură de condeiă, cum tot
d-vostră veniţă şi diceţi: Puțin ne pasă nouă de Europa, noi nu

trebue

să ne

uităm

afară;

n6stre, să ne facem legi
n6stră

naţională

noi trebue să ne

căutăm

de

interesele

de acelea care ne vor asigură existenţa,

şi puţin

ne pasă

de străini!

Aşă

este,

D-lor,

mă

nu

trebue

să

unesc şi eii cu d-vâstră şi dic că trebue să avem o politică națională; dar cu tote acestea, dacă d-vâstră diceţi că astădi naţiu-

nile

se şterg

mergem
Şi când

cu o

singură

trăsătură

de

condei,

până acolo în cât să aruncăm o desfidere Europei întregi.
punem

acâstă

cestiune

pe tărîmul religios,

când,

precum,

a dis onor. D. George Ghica, o naţiune ca a nâstră, care este încă slabă
vine și atinge unul din acele principii, ce fac vi6ţa societăţii mo-
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nu

putem

speră

a

că vom eşi învingători, fiind-că ne atragem

în contra n6stră reprobarea lumii întregi.
D-lor, este un fapt incontestabil că Israel
iţii în România, mai
cu s6mă în partea de dincolo de Milcov,
sunt mai numeroşi decât
toți cei-lalţă străini; ei sunt într'o stare
de educaţiune mult mai
înapoiată decât toţi cei-lalți străini, cari
vin în stare de vagabondi,
dar

acâsta

nu

este vina

lor, fiind-că, Israeliţii ai fost

persecutați

pretutindeni; aii trăit patru-spre-dece secoli
în stare de adevăraţi
sălbateci, şi, pentru aceea, sunt astădi cu o
educaţiune forte înapoiată, faţă de t6te cele-lalte națiuni. Dar
dacă răul există, dacă

în adevăr invasiunea lor este o plagă
pentru ţ6ră, trebue să punem degetul acolo unde e buba, să căută
m adevăratul remediă, iar
nu să punem cestiunea pe tărîmul religi
unii și ast-fel să ne facem

unii, persecutori fanatici ai Israeliţilor, şi alţii,
sub simțiminte de
umanitate şi cosmopolitism, să ne facem
din acâstă cestiune o
armă

de partid. ...

O voce. Cine face aşă?
7. Brătianu. Una din virtuțile
mai deunădi că din causa mea nu
noi,—una

din

acele

virtuţi

a dat

acelea
— care,
, d-l Carp dicea
se află aci în Adunare, între

o petiție, acoperită

subscrieri la o Putere străină. ...
C. Grădiștenu. Şi dacă nu este aci,
cine

este!
Î. Brătianu.

D-lor,

un

deauna scie ce se petrece

mare

la

noi,

spuneţi-o

diplomat

cu numerâse

ca să scie ţâra

european,

care în tot-

a fost întrebat de unii dintre

noi: de ce este dispus să erâdă aşă de mult
Agenţilor săi din România ? Şi a răspuns: Te amăgesci, D-le,
credând că ei ascult

pe Agenţii
sunt Gmeni
tote faptele
Guvern se

mei, căci Agenţii mei nu prea îmi comunică
tote, dar
tot de ai d-vâstră, cari ne comunică tote
sciinţele,
și t6te noutăţile. Așă este, D-lor, tot-deauna, subt ori-ce
găsesc 6meni nemulțumiți, cari cred a face un răi
Gu-

vernului prin asemenea fapte. Ei
aci numai o analisă a faptelor.

nu

numesc

pe nimeni,

dar fac

D-l Carp. Ori trebue să-l numesci, oră să încete
zi cu asemenea incriminări.
I. Brătianu. Onor. d-ni, cari se mișcă așă mult
la acâstă analisă, să nu crâdă că nu se găsesce nici un
Român, care să se
ducă în străinătate şi să denunțe tot ce se petrec
e aci.
C.

Grădiştenu.

Pote

să

fie, nu

dic nu,

dar

trebue

să-l

nu-
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mesci, fiind-că ai aerul a dice că ar fi unul din

ar fi bine

să ni-l

spui pentru

ca să-l cundscem

amicii noștrii, şi
şi noi

şi f6ra.

Î. Brătianu. D-le Grădiştânu, dacă ar fi fost aci, în acestă
Cameră, crede că aş fi avut destulă deferenţă pentru acâstă
onor.

Adunare,

şi m'aşi fi

ferit

a spune

aceste

cuvinte;

dar

am

spus

că este una din acele virtuţi, care aii rămas afară din acâstă
+
Cameră...
C. Grădiştenu. Dacă este așă, atunci constat că nu este nici
unul din acâstă parte a Camerii; trebue să fie din cealaltă.
I. Brătianu. D-lor, nu dic că este saă nu din partea, aceea
sait
din partea acâsta a acestei Adunări ; dar încă odată o dic,
că sunt
asemenea Gmeni, şi mă mir, dacă d-vâstră aveţi consciința
atât de

împăcată,

de

ce vă

C. Grădiştenu.
fiind-că

stră

mişcaţi

atâta...

Ne mişcăm, fiind-că nu voescă să-l numesci, şi

nu-l numesci,

trebue

să fie o calomnie.

Voci. La ordine!
1. Brătianu. Dacă, puneţi cestiunea pe acest tărîm, dacă
d-v6vă ofensaţi,

numai

pentru

că

am

dis că

e una

din

virtuțile

acelea, ce nu sînt în Cameră şi că nu pâte fi din amicii d-vâstră ;
dacă cu tâte acestea, diceţi că vă calomniez, ei bine, atunci vă calomniaţi singuri, fiind-că e un organ al d-vâstră în (sră, care în tâte
dilele spune că sunt persecuţiuni în contra Isragliţilor în România.
(Aplause prelungite).
D. Ghica. Aplaudă şi funcţionarii d-tale, pe care i-ai adus la
tribună,
I. Brătianu. D-l D. Ghica pare ofensat că am făcut o denunțare, care e personală, ca a d-sale, care arată cu degetul
...
acea

D.

Ghica. Pentru mai multă francheţă.

1. Brătianu.
organe
şi atunci

în

Pentru

România,
protestaţi

cari

mai multă francheţă, vă repet; că sunt

contra

ai

mai

multă

francheţă

lor. Și sunt nume

decât mine,

fârte onorabile,

cari

aii o posiţiune însemnată în societatea nostră, cari se află
în capul acestor organe, şi d-vâstră
Carp nu pâte tăgădui că e unul

nu protestaţi în contra lor, D-l
din redactorii diarului Zara; prin

urmare.,..
D-l Carp. Ce am is acolo, am dis şi de la tribună,
ÎI. Brătianu. Va, să dică nu vam calomniat. (Aplause).

D. Ghica. Şi D. Haşdeu e redactornl Româmului, şi sciți că
a

subscris

proectul

de lege...
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(întreruperi,

sgomole).

Daţi-mi voe să revin la cestiune, şi-mi pare răii că, făcând alusiune la una din virtuțile persecutate de mine, am putut ridică
atâta furtună în Cameră, Am dis, D-lor, că chiar amendamentul
propus de d-l George Brătianu, în numele Fracţiunii libere
şi inde-

pendenie, nu e la timp. Înainte, acum un an, acum
0 jumătate de
an, put6 pr6 bine fi presintat și trece, fără ca nimeni
să facă cea

maă mică opunere în contra lui. Dar de ce astădi nu se
pote propune ? Fiind-că şi unii şi alţii ai căutat să învenineze
lucrurile,
încât opiniunea Europei a fost rătăcită şi crede că aci
sunt cele
mai

mari

persecutări.

Nu

e un

organ,

nu

e o Putere,

ci tâte

orDNSIUI

cuvîntul acesta eră pus de mine în aplicaţiune,
și puteam
lupt ca să nu se ridice nimeni în contra mea; dar
de când

RI

ganele, tâte Puterile Europei, declară că suntem persecutorii
Israeliţilor, şi ori-ce cuvînt vom pune în lege, care va fi special
pentru
Israeliţă, va ridică t6tă lumea în contra nâstră. In trecut,
acum
un an, tot aceleaşi legiuiri erai, cu tâte că fără multă eficacita
te ;
să mă
şi unii

Și alții ai aruncat scânteia și ait turnat; unt-de-lemn, flacăra,
s'a
făcut mare şi Europa ne privesce în acea flacără, roşiţi de
culdrea
acelei ilăcări, aprinse pe de o parte de imprudenţi, iar
pe de alta,

de

alţii cari n'aă

fost în destul

de

buni

Români...

N. Voinov. Să vie să vadă dacă există persecuţiuni.
I. Brătianu. D-l Voinov, dice: Să vie să vadă. Ei bine,
datoria n6stră este dea evită să vie să vadă. Mai bine
să le lăsăm

timpul

să vadă

de

departe,

şi tocmai

de

aceea

am

făcut

apel

la

d-vostră, în una din şedinţele trecute, şi d-vâstră,
orbiţi de pasiunile de adi, de antipatiile personale, nu aţi luat
în consi-

derare apelul meii. Cu ocasiunea când onor. d.
de la Țera, d-l
Carp, striga: „Când va veni străinul la fruntari
e, ei mă voii
duce și voii apără ț6ra“, — i-am spus: Să ne dăm
mai bine cu

și să vadă că

se află într'o

mare

erdre,

şi atunci fiți siguri că

47

toți mâna, ca să nu fim siliţi a merge la fruntarii isolaţi ; să
aducem

lucrurile acoio în cât să ne apărăm cu arma în mână
drepturile
n6stre, dar să facem a ni se respectă, a nu ni
se atăcă, şi sunt
sigur că ni se vor respectă, pe cât timp nu vom
atinge principiile, cară astădi fac sufletul societăţilor Europei.
Dar, D-lor, fiind-că
astăqi Europa e rătăcită, e bolnavă, credând că
noi sîntem persecutorii Israeliţilor, trebue s'o lăsăm să se potolssc
ă, să se lumineze
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opiniunea publică va veni cu mai mare dragoste, vădână că Europa ne-a nedreptăţit, că nu numai n'a existat persecuţiuni

religi6se, dar că încă avem simțiminte de civilisaţiune, simţiminte
de umanitate mai desvoltate decât alte naţiuni, care sunt; înaintea
n6stră, cu secoli, pe drumul civilsaţiunii.
Dar pentru acâsta, 6re trebue noi să lăsăm să sufere economia
n6stră socială, şi să nu asigurăm industria n6stră naţională? Nu;
o societate are dreptul şi datoria să îngrijâscă de a înlătură tote nevoile, ce o apasă, mai cu s6mă când e o cestiune de instinct de

conservaţiune. Ori-cine a fost în Moldova, n'a putut, decât a, se întârce

de-acolo cu inima înecată într'un simţimînt de durere, fiind-că a vădut
o poporaţiune străină, pe care trecutul a pus-o în condiţiune ast-fel
în cât a putut monopolisă tot comerţul. Căci Românul, cum am
spus-o şi în şedinţa trecută, pe atunci n'a avut dreptul să fie
decât saii boer sait plugar; n'a putut deveni nică industriaș, nică
comerciant, pentru-că, dacă nu av6 patentă străină, eră furat,
pălmuit de cel dintâiă privilegiat de pe timpul acela. (Mişcări).
Văd că mulţi domni, la ori-ce cuvînt dic asupra trecutului, se
mişcă, unii subt un simţimâînt de furie şi alţii subt un simţimînt
de ironie. Ei, Domnilor, 6re numai fiind-că unii domni sunt pe acele

bănci ale dreptei aii solidaritate cu trecutul, cu clasele acelea boeresci? Dar nu vă daţi titluri, pe care nu puteţi să le aveţi exclusiv;

nu aveţi drepturi nici istorice, nici trecute, nică presente la acele
titluri mai mult decât partea acesta din stânga a Adunării (aplause),
şi dacă ar fi să ne scâtem şi noi, cum a scos d-l Lecca astăqi iitlurile d-sale de românism şi boerism, scim câţi ar rămân€ din-

colo ca descendenţi din vechii boeri

şi câți

ar rămân

dincâce.

Prin urmare, nu credeţi că ei voesc să atac pe moșii şi strămoşii noştri, fiind-că acei strămoşi nu sunt numai ai d-vâstră, sunt

şi ai noștri; eii nu fac decât Istorie. Cum, D-lor? Dacă părinţii mei
nu ai avut fericirea, să trăiască întrun timp ca acesta, în care
trăim noi, şi dacă ţ6ra acâsta a avut nenorocirea să fie supusă

la

năvălirile

barbarilor,

să

Să luăm măsuri, dar nu de
caracter religios, căci avem
să exploateze acele măsuri
inimici şi afară şi în năuntru.

Constituantei,
t6tă

întinderea

aruncăm

pistra

strămoşilor

după o revoluţiune, în care poporul
cuvîntului,

noştri?

acelea care ar av6 în ochii Europei un
destui inamici, şi afară şi în ţ6ră, ca
întrun sens răi. Da, d-lor, o ţră are
La tribuna franceză, în 1848, la tribuna
și totuşi

s'a găsit un

eră Suveran
deputat

în

francez,
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rperesentant trimes de naţiune, care a dis: Mai bine Cazaci,
decât
Francezi socialişti. Nu, D-lor. Când vorbesc de trecut, voi să
arăt
sorgintea, răului, ca să seim mai cu înlesnire a găsi şi modul vindecării lui.
Domnilor, în Moldova, nu dic Românii că nu se pot duce la
biserică să se râge lui Christ, fiind-că Evreii îi înăbuşesc ; nu die
că sunt sugrumaţi în religiunea lor, ci dic că sunt sugrumaţi în
comerțul lor, şi aşă este. Să luăm, D-lor, măsură, dar să nu luăm
măsuri de acelea care, precum vam dis, din puntul de vedere
politic, ar fi forte nesocotite din partea n6stră. Și să nu credeţi
că și în România nu sar găsi 6meni, cari să pună interesele lor
proprii, cum le înţeleg ei, mai presus de ale naţiunii. Ce? Ore
noi

am avut o educațiune mai luminată decât a Franţei? Se găsesc, D-lor,

Şi la noi,

constat

că sunt

și în România,

Omeni,

cari ascultă sim-

țimîntul egoismului mai mult decât simţimîntul naţional ; şi chiar

dacă nu vor fi, sînt străini inimică destui, cărora nu le
vine la
socotâlă să se facă aici un Stat mare, puternic, şi cari vor
căută să
profite de acele măsuri, ce ar avs un caracter religios,
ca să facă
răul cel mai mare naţiunii române.
Onor. d-l Lateş a dis că acei cari nu primese reţetele d-sale
de
a vindecă acest răii economic din ţeră, aceia nu ai simţimâînte
naţionale, aceia, sunt comuniști și socialiști, și prin urmare sunt
în contra
inteselor naţionale. Dar mi se pare că onor. d-l Lateş este
profesor de Istorie saii de Filosofie, cel puţin este un profesor,
şi trebue
să aibă mai multă învăţătură teoretică decât noi ceștilalţ
i. Când
d-n6lui a pronunţat aceste cuvinte de socialişti și comunişt
i, scie
şi ce represintă socialiştii şi comuniştii ; scie că sunt cei
mai exclusivă naționaliști, fiind-că voesce să trăiască în comunitate,
şi nu
le vine lor la socotslă ca Israeliţii din Galiţia saii din
Constantinopole să vină și să împartă bunurile Comunei cu'dînșii.
Așă dar,
aceşti comuniști şi socialişti sunt cei mai fanatici naționaliști,
şi dovadă este acel partid noii din Rusia, partid ultra-naţional, care scâte
„Jurnalul Moscovei“ şi care friscză comunismul ; acest
jurnal

presară cele dintâi seminţe ale socialismului

în Rusia

şi

înțelege

interesul naţional întrun mod absurd, care nu mai
e de secolul
nostru.
Domnilor, aţi declarat mulţi că principiul naţionalităţi
este
principiul, care domnesce astădi în lume, este principi
ul cel mai

puternic. Tâte râsboiele, tot ce ocupă lumea mai mult,
se face din
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puntul

de vedere

simţimîntul

al principiului

naţional.

Şi în trecut,

D-lor,

erâ

naţionalităţii, dar acel simţimînt atuncă eră subt o altă

formă ; se manifestă

întrun

mod

barbar.

Eră inimic tot

ce nu eră

de aceeași naţionalitate, eră barbar tot ce nu eră de naţionalitatea sa. Dar astădi, nu mai este simţimîntul acela care se exprimă
„subt o formă violentă, barbară, nu este aceea expresiunea cea mai
adevărată a naţionalităţi, și partidul care se dice ultra-naţional
în Rusia, nu este partidul cel mai luminat şi cel cu care să simpatiseze

mult

mai

lumea

civilisată.

Domnilor, este un răi economic, pe care trebue să-l vindecăm ;
însă când îţi vine într'o n6pte o bubă, care te face a doua di să
să nu mâă poţi mișcă piciorul, vă întreb cât timp trebue apoi omului
ca să vindece acea bubă ? De multe ori luni întregi. Ei, Domnilor!

apoi dacă o bubă fisică, şi nu pâte să se vindece tot cu aceeaşi iu-

ț6lă, cu

care

a

venit,

cu atât

mai

mult

o

bubă,

o plagă

socială.

Cum, voiţă d-vâstră ca o asemenea bubă socială, care se întinde și
se măresce în România de o jumătate de secol, într'o oră să se
vindece? Saii că aceia, cari cred ast-fel, nu sunt Gmeni cari să aibă
cunoscință de starea, socială, de natura unei societăţi, sai că, dacă
simt rul, nu

se gândesc

EX, D-lor, cum
suri,

dar nu

draconiană,

la vindecarea

acelui răi, cum

se

cade.

să vindecăm acest răi ? Sunt o mulțime de mă-

prin una

singură:

una

singură

pote

să fie cea mai

cea mai aspră şi cu tote acestea n'are să vindece nici

într'o di, nică în 10 nică în 20 de ani. Trebue să luaţi disposiţiuni,
în tote legile d-vâstră, ca să vindecaţi răul şi să asiguraţi activitatea naţională, să asiguraţi Românilor producţiunea şi resultatul

acelcă producţiuni.
Astădi, D-lor, în poliţia rurală
ticol în contra
străini.

Asemenea

vagabondilor,

ni se presintă

cari, din

a venit onor. mei

fericire,

un

cei mai

coleg, d-l Donici,

mititel armulţi

sunt

cu un proiect

de lege asupra corporaţiunilor, proiect, care se elaborâză de mai
mulţă ani. Cu tâte că aci în Bucuresci n'avem acea plagă a Israeliților, dar sai găsit comercianți, cară ait cercetat în ce condițiuni a
suferit comerţul în alte țări, şi de aceea am venit cu acest proiect
de lege spre a da acele asigurări, acele garanţii comerţului ca să
potă înaintă şi să fie siguri contra capitalurilor saii mai bine ex-

ploatărilor străinului, să putem
curență străinului

cel puţin în era

n6stră face con-
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vin

la cestiunea

cârciumilor.

Mai

nainte

se

diceă

că

Aprilie so. Jidanii nu pot locui în comunele rurale, că nu pot; fi nică
arendași, nici cârciumari, şi cu tote acestea tâte cârciumile din Moldova sunt ţinute numai de Israeliţi. Pentru ce? Pentru că vîn-

darea, spirtâselor şi tuturor obiectelor de hrană eră monopolul
proprietarului, şi proprietarul, boerul, nu putea nici el, nică fiul lui,
nici nepotul lui, nică chiar amicul lui să se facă cârciumar, şi astfel arendă aceluia care da mai mult, și Evreii dedeait mai mult
decât toți. Astădi, când nu mai este monopolul vîndării, şi
mai
toți Românii sunt proprietari, fiți încredinţaţi că ceea ce a fost
în trecut: mare să mai aibă loc, chiar de n'am luă nici o măsură.
Cu t6te acestea, noi avem dreptul să luăm măsuri, şi în tâte ț&rile cele mai civilisate, cârciumile, hanurile şi otelurile se află
sub
privigherea administraţiuniă, fiind-că este o cestiune, nu numai
de
asigurare a societăţii, de ordine publică, ci şi de moralitate. Frauda?
Frauda
se făceă mai nainte, fiind-că nu-mi veniă mie,

proprietarului,

să fac privighere

asupra

cârciumelor, căcă

atunci

Evreul eră să deă mai puţin, de dre-ce nu şi-ar mai fi putut exercită acea pasiune, acel viţiă de a fraudă. Dar cine i-a tolerat?
D-vâstră cu toţii n'aţă silit administraţiunea să aplice tte legiuirile
contra îalsificării şi fraudei, contra vagabondilor, cari veniai
în

ț6ră şi n'aveaii ce să mănânce, cari veniaii și luaii cârciumile
d-vâstră, şi, cu doi galbeni împrumutaţi de la altul, îşi încropeai
i

marfă în prăvălie, ca să încâpă comerţul lor. Dacă legile
se aplicaiăi, dacă autorităţile eraii morale, şi dacă ele erai
sub privigherea naţiunii întregi, cum sunt astădi, negreşit că Evreii
nu erati
să găsâscă la noi un loc de joc, un câmp aşă
de întins de ex-

ploataţiune. Astădi puteţi să aveţi dreptul

să luaţi aceste măsuri,

fiind-că ele sunt în tâte țările cele mai civilisate. O cârciumă
se închide de administraţiune în alte țări, fără judecată, numai
fiind-că
nu dă destulă siguranţă. Acolo cineva „nu pote fi cârciuma
r decât
după ce a dat siguranţă administraţiunii, că cârciuma nu
va fi un
cuib de imoralitate şi de tâihărie.

D-lor, voiţi să mai luaţi alte măsuri ? Faceţi institute de credit.

Ce face

Noi de

abiă

învăţă

şi nu

concurenţa,

astădi?

Ce

astădi

început

să învăţăm

am

sciă să facă

dă

nițică socotâlă,

superioritate

carte,

numai

Israeliţilor?

plugarul

străinii

nu

învățau,

Astădi însă, când avem şeole, să le desvoltăm, să punem pe Român

în posiţiune

de

a put

face

concurenţă

străinilor.

Şi

ar

fi o în-
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josire pentru noi să credem că Românul, cu o educaţiune egală străi-

nului, cu legiuiră asigurătâre şi cu o administraţiune morală şi activă,
nu ar fi în stare să facă concurenţă străinilor, cari nu sciii nici limba,
cară m'aă nică simpatia, şi nică cunoscinţa localităţilor. Iată dar că edu-

caţiunea este una din cele dintâi condițiuni, ce trebue să dăm
naţiunii, ca să luptăm contra năvălirilor străinilor, ca să ne lup-

tăm

contra tendinței lor de a ne absorbi.
Ei bine, ce dă Israeliţilor în comerţ superioritate asupra nostră?

(Semme de impaciență). Unora se pot păreă forte lungi cuvintele
mele, dar, D-lor, este o cestiune, din puntul de vedere al Europei,
precum și al desvoltării nstre naţionale, de cea mai mare impor-

tanță. V'am
multe

lăsat două dile de aţi

ori făcendu-mi

o posiţiune

vorbit
neplăcută

necontenit,

și de

mai

ca să vă ascult, mi-aţi

dis chiar de multe ori cuvintele cele mai insultătâre, dar, pentru
respectul acestei mari cestiuni economice, v'am ascultat două dile,
şi acum am dreptul să mă ascultați și pe mine măcar o oră Și
jumătate.

G. Știrbey. Vei fi ostenit, d-le Ministru, trebue să te mai odihnesci.

-

I. Brătianu. Onor. d-le Ştirbey, să ai grije de a menajă glasul
şi sănătatea amicilor d-tale, şi lasă mai bine ca noi, cari suntem
ca adversari, să ne ostenim...
G. Știrbey. D-ta te pui ca adversar.
1. Brătianu. Eii nu mă pui nici odată ca adversaral cul-vă,
mai cu osebire cât voiii fi la putere. Fiţi încredinţaţi că pentru

mine

nu

sunt

partide,

nu

sunt

individi,

ci

sele cele legitime, ori de cine vor fi representate.
vadă

este

că

am

apărat,

la legea

poliţiei rurale,

numai

intere-

(A4plause).
amendamente

Dode

ale d-vostră tot cu atâta căldură cum le-aţi apărat şi d-vostră
contra părţii aceștia din Adunare, şi acâsta, fiind-că le-am credut,
tolositâre pentru ţ6ră.
D-lor, am dis care este una din condiţiunile, ce fac ca comerțul străin și în parte al Israeliţilor, să aibă superioritate asupra

nostră ; acâsta

este

că ei se due

de-şi

găsesc

capitalurile

lor

la o sorginte, unde plătesc forte mică dobândă; pe când Românul,
ca să facă comerţ, trebue să plătâscă, în cele mai bune condițiuni, 10 la sută şi alţii câte 20—25—50, ba încă comercianții cei
mici

plătesc, fără cea mai mică exageraţiune, sută

la sută; străinii
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la noi

Puteţi face

d-vâstră

legile

timp nu veţi creă condițiuni
maţi de străini, și puţin îmi
mea, vor fi sfărîmate de Evrei
ționalitatea nostră ; puţin îmi
cu atâta bravură de strămoşii
saii a oti-căruia alt străin. De
diţiuni mai

bune

comerțului

cele

Românul

mai

plătesce

draconiane,

însă

Pe

cât timp

însă

Ja

pe

cât

toţii în tâte

qi-

favorabile Românilor, veţi fi sfăripasă mie dacă comerțul şi industria
sai de chreștini, cari nu vor fi de napasă dacă pămîntul român, apărat
noștri, va trece în mâna Evreilor
aceea dic că trebue să creăm con-

nostru,

să venim

cu

lele a ne consultă și a creă aceste
condițiuni, să facem
legi şi atunci vom asigură naționalitatea
şi prosperitatea
n6stre.

sută

cestiunea

se pune

pe

alt

aceste
naţiunii

tărîm,

vom fi
sfărîmaţi, fiind că vom fi fără succes în
năuntru, şi nu vom av6 alte
resultate decât să atragem ura, și pote
alte multe calamităţi asupra

n6stră.
lată apelul, ce av6m de făcut, şi să
fie încredințat d-l Beloescu,
pe care pentru prima 6ră am feric
irea să-l ascult, că nici odată

nu am făcut politică exteridră, aşă cum

o înţelege

d-sa. De

când
am intrat pe arena politică, am făcut
politică românâscă ; România,
însă nu pote face acea politică îngus
tă şi exclusivă, care în adevăr
ne-ar închide în zidurile Chinei. Am
servit causei române afară,
fără ca opiniunea publică europeană
să crâdă că România are, că
în România aii putut prinde vre-o dată
rădăcină acele principii cară,

pe tărîmul social şi religios, ai dominat,

de

am

secoli în societăţile,

ce

astădi

sunt

în

din nenorocire,
capul

putut câştigă opiniunea Europei şi
ast-fel

am

omenirii.

putut

în curs
Ast.fel

dobândi

drepturile, ce posedăm astădi,—fiind-c
ă, din nenorocire, nu cu sângele nostru am dobândit drepturile
de cari ne bucurăm, ci cu simpatia popârelor civilisate.

Aşă dar, D-lor, astădi, când căutăm să
ne întărim în năuntru,

să ne gândim

tot de-odată a nu perde simpatia Puter
ilor europene,

care aii contribuit atât de mulţ la desv
oltarea
(Aplause).

şi înflorirea nostră.

aa

şi când

aia

5 la sută,

ne pepe ir

4 sai

Aprilie 30. SUtă, ei plătesc 8 la sută.

e camara 3

plătesc

No. 44.
1868

465

45.— DISCURS

ASUPRA UNUI ARTICOL
PENTRU ORGANISAREA

ROSTIT

ÎN ŞEDINŢA
(Monit.

DE LA

Oficial, No.

17 MAIă

DIN PROIECTUL DE LEGE
ARMATEI.
1868 A SENATULUI.

121 din 30 Maiă

1868).

La ordinea, dilei este discuţiunea pe articole a proiectu
lui de lege pentru
organizarea puterii armate, luat în considerare în şedinţa
de la 16 Maiii, raportor fiind Al. Sihleanu.
La art. 7, — care dispunea că: „Tinerii de la etatea
de 17 ani în sus, şi
înainte de etatea obligatorie pentru tragere la
sorţi, cari se vor angajă în armaia permanentă pentru un an, cu a lor întreţin
ere, spre a învăţă serviciul
militar şi a obţine un certificat pentru acâsta, vor
fi scutiţi de tragerea sorţilor
Ja etatea de 20 ani și vor trece de-a dreptul în miliții“,
— colonelul N. Bibescu
propune, ca amendament, următorul alineat: „Toţi studenți
i în genere din Gimnaziile și Liceele şi studenții din Facultăţi în ţâră și
în străinătate, precum și
cei ce aii apucat o carieră de artă, sunt scutiți de
sorţi și rămân în glâte.“
Printr'un al douilea amendament, propus de P. Casimir,
se cerea ca toți studenţli, „pe câtă vreme vor urmă cursul învățăturilor sai
al belelor-artet, să fie
„scutiți de a participă la ori-ce armă.“ După o lungă diseuţiu
ne, Ia care ia parte
și lon Brătianu, — Ministru de Interne și ad-interim
la Finanţe în Cabinetul
lui N. Golescu, — Senatul primesce art, 7, așă cum eră
redactat,

Ion Brătianu, Ministru de interne. D-lor, ce este acâstă
instituţiune, care se propune onor. Senat şi care s'a votat
de Cameră.

Este nimic mai mult, nimic mai puţin de cât
o şcâlă, în care
tot Românul vine să înveţe, pentru-ca la timp
de nevoe să-și apere

țera lui. Şi vedeţi, D-lor, cât este de departe, prin
urmare, de in-

stituţiunea aceea, de care vorbiă onor. D. Brăiloiu
eri, că adecă se ieă

fie-care cetăţean şi se dă la discreţiunea Guvernului;
îl face un instrument al despotismului. Ei bine, D-lor, numai
când fie-care Român va sci să mânuiască arma, numai atunci
ț6ra va fi scutită

de

ori-ce

mânia,

despotism, fiind-că, despotul, care ar vreă să sugru
me Ro-

ar trebui să vie cu tot atâtea miline

câţi locuitori

sunt

în 'Țera-Românâscă, ca să-i p6tă sugrumă.
Prin urmare, instituţiunea de astădi este aceea
care va da lumină poporului român, îi va da putere şi mijlâc
e ca să p6tă fi

liber, ca, cetăţenii să-și pâtă apără
contra

străinilor,

cari

ar

voi

s'o

libertatea lor,

subjuge.

țiunea acâsta, nici mai mult, nici mai puţin.
Ei bine,

lată

în

ţ6ra

ce este

lor, în
institu-

D-lor, de ce d-vostră voiţă a, se scuti, de la acâstă,
şedlă,

partea tocmai cea mai inteligentă, adecă aceia
cari ai mijl6ce
să-și facă o posiţiune mai înaltă?
Onor. D. Locusteanu a dis eră: „Băgaţi de sâmă,
D-lor, acesta.
Brătianu,

30
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tributul

cel mai

grei,

este

tributul

sângelui,

este

cestiunea,

de-a se aşedă asupra ţării contribuţiunea sângelui“.
Dar cum, onorabilii d-ni amică ai d-lui colonel în retragere,
ai veteranului nostru D. Locusteanu, vin şi susţin că,
tocmai fiind-că

acestă, contribuţiune a sângelui este cea mai
greă, trebue
tim pe aceia cari aii miji6ce de-a intră în garnisână.

să scu-

D-lor, mai înainte erati scutiţi feciorii de boeri,
şi mi se pare
și neguţătorii de clasa întâiii.
Generalul Herescu. Şi feciorii de preoți.

I. Brătianu. Şi feciorii de preoți ; în fine,
erai numai nisce
categorii.
Ei bine, ţâra întrâgă a strigat, s'a luptat
ca să scape de aceste

categorii, şi atunci clasa boerilor şi a patentarilor
eră fârte puţin
numer6să în comparaţiune cu clasa, care se
cere a fi scutită,
Voiţi

ore

copilul lor

să

scutiți astăqi pe

în Gimnasiii? Diceţi

toţi aceia

d-vostră

că

cari

pot

să-şi bage

prin acâsta nu

sar

jicni nică de cum oștirea permanentă,
că ar fi destui tineri ca să
împlinâscă locurile în armata permanentă.
Aşă este, nimeni nu

va

dis

acelea,

Sar

că nu

sar găsi

în favârea

luă numai

tineri, însă

i-ați

luă numai

cărora d-l Muntânu a pledat

din clasa, țărăn6scă

din

clasele

eri cu atâta inimă,

a cultivatorilor,

a plugarilor.

Apoi, dacă diceţi că nu trebue să distragem
de la ocupaţiunile lor pe tinerii din Gimnasii și Facultăţi,
apoi nu trebue să avem

tot atâta solicitudine, și pentru acela care
muncesce, de diminâţa,
şi până sâra, ca săşi hrănâscă familia lui?
Pentru acela, al cărui

singur

capital

sunt

copiii săi şi căruia, tocmai când ei ajung
în pu-

tere să întârcă părintelui lor ceea-ce el le-a
dat 20 de ani, atunci
i-l luaţi şi-i puneţi la contribuţiunea sângelui.
Nu

trebue

pentru

aceia

mai

multă solicitudine? Prin urmare,

D-lor, nu pste fi admis din nică un punt de vedere
ca toţii tinerii,
cari sunt în Gimnasii şi în Facultăţi, atât în ţâră,
cât ŞI în străinătate, să fie scutiţi de contribuţiunea sângelui, adecă
de a trage la
sorți şi de a face parte numai din gl6te. Declar încă
odată că glotele

nu aii nici un servicii; numai pentru formă
se pun: să scie toţi
cetăţenii că fac parte din ce-vă. Este mai
mult o siguranță că la
o primejdie mare, când patria ar fi în pericol,
când vetrele fie-cărui

Român ar puteă fi cucerite de un străin,
ai să se ridice toţi
Românii, ca să'şi apere țera şi vetrele lor, cu tâte
că d-l Brăiloiu
a dis că acea ocasiune, trebue să sperăm că
nu va veni nici

467
odată. D-1 Brăiloiu mi-a adus amint
e de Congresul păcei din E]veţia, care cereă să se desființeze
tâte armatele, ca să se inauguceze Împărăţia păcii, pe care mânt
uitorul nostru Christos a propovăduit-o pe pămînt. Ei, d-lor, din
nenorocire, noi nu avem posi-

țiunea aceea ca să luăm noi iniţiativa
desarmării. Să dea, Dumnedeii

să fie aşă;

când va veni

pentru țările mică;

acel

timp,

dar nu putem

cretă Împărăţia păcei pe pămînt,
D-1

Brăiloiu

să

facă

va fi mult

mai

bine,

mai

ales

noi să luăm iniţiativa de a de-

propagandă

la

Petersburg,

la

Paris, la
Londra, etc... iar nu în Bucuresci, unde
Românii sunt convertiți,
unde toţi sciii că nu există tendinţa,
cuceririi în spiritul nimănui,
scii numai că aă să se apere la cas
de ameninţare. De aceea,
D-lor, de

a servi în glâte nu va să dică nimic,
nu va să

dică de
cât numai că instituiți un privilegiă
.
D-l Brăiloiu a dis că noi voim
un privilegiti în favorea iznoranţei. D-lor, nu văd că acâstă
lege constitue un privilegii în

favOrea, ignoranței, dar întore argument
ul d-lui Brăiloiă. Nu voii
iarăşi apăsarea claselor, care aii nenor
ocirea de a nu se puteă lumină. Daţi mai multe mijl6ce acelora
din clasa de jos, căci dacă
merit
ă

cine-vă

să, fie scutit,

merită

acela

a învăţă în şcolă, iar nu să nu primim

care

nu

are

mijlce

de

privilegiul ignoranței, şi să

ridicăm mijlâcele de a avâ timpu
l ca un om să capitaliseze şi
să
potă ajunge a se lumină. D-lor,
onor. d-l Brăiloiă nu pâte să ne
bănuiască,

că noi am fi inimicii
nedibacă ai luminelor. D-lor, dacă
cari își fac studii în Facultăţi şi
studiile lor şi a-şi luă diploma de

tineri

pentru

luminilor, ci, cel mult, servitori
ar fi vorba, chiar de acei tineri,
cari sunt; în posiţiune a-și sfîrşi
licenţă sati doctoraţ, saii de acei

cari se due în străinătate, sunt de
acord

să nu-i înregistrăm

a trage la sorţi, de Și şi-aii terminat
acele învățături ; sunt
alături cu d-vâstră, însă cu o singu
ră condiţiune: ca acei tineri,
în locul acelor contribuţiuni de sânge
, să vie să deă o altă contribuţiune
,

adecă

să fie obligaţi a servi Statul

în specialita

tea lor,
trei sai şâpte ani, tot atât cât trebuia
să servâscă în armată. Atunci,
dic, sunt alături cu d-vâstră, dar să
veniţi să diceţi că toţi tinerii,

cari ai

abus.

trecut

prin

Gimnasii

sati Facultăţi

să

fie scutiţi,

ar fi un

Da, D-lor, căci toță părinţii, cari ai cele
mai mici mijlâce, o
să găsescă cel puţin un amic, la care
să stea copiii lor să urmeze
în şcolă, în timpul tragerii da sorţ, şi
în urmă să-i aducă acasă.
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atunci
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în adevăr

ai

o

un
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Maiă 17. Prin ŞCOlĂ, şi aţi lăsă numai

*

mijloc

ca să trâcă tinerii provisoriu

“nat a
în armată.z
pe ceiy mai o nevoiaşi

Onor. d-l Brăiloiii a dis că din momentul ce tînărul va intră
Şi în școla aceea,—care pot să die că este șcâla de gimnastică şi
de disciplină—el n'o să mai aibă gust pentru cele-lalte învățături,
fiind ast-fel pierdut pentru lumini. Apoi onor. d-l Brăiloiii trebuiă
să se întârcă să vadă ceea-ce se face în Prusia, şi în tâte ţările,
unde acest sistem este aplicat.

EX, D-lor, sciți cari aii fost cei mai buni militari în Germania?
Aii fost studenţii, cari aii mers sub stâguri, spre a-și dobindi independenţa lor naţională, la 1812 sait la 1814.
Să-și mai aducă aminte onor. d-l Brăiloiit că în 'societățile antice, în care luminele ai strălucit mai mult, nimeni nu se
codea de a luă parte în armată; Socrat își făceă o ondre dea,
fi luat parte

cum

la bătălia ... nu

asemenea

perdut

"mă aduc

aminte

care

anume ; pre-

și acei învăţaţi ai străbunei nâstre Rome,

nu şi-aii

nici timpul, nici gustul luminelor făcând campanii întregi

pe

câmpurile de bătae. Şi acâsta nu i-a oprit de a deveni cei dintâi
oratori, ale cărora scripte şi până astădi servă de model.
Dar

la noi,

D-lor?

Nu suntem

noi cari

am

trecut prin oştire,

cari am servit pe malul Dunării? Şi cu tâte astea nu suntem noi
cei mai neînvăţaţi în Ţera-Românâscă.
Acelor cari aii focul sacru pentru învăţătură, nu pentru că aii
venit şi aii servit câte-vă luni, li se va stinge acel foc sacru din
inimă ! (Aplause).
Acestă lege, după cum v'am spus, este instituţiunea cea mai
puternică, căreia o naţiune, în ajunul de a peri, a avut geniul de
a-i da nascere. Acâstă instituţiune a devenit astădi modelul omenirii întregi, este șcâla în care

se formâză cetăţânul, spre a-şi apără

existenţa sa naţională, care este cea dintâi condiţiune de a fi.
D-lor, eii nu cred că veţi susţine un amendament, pentru
acestă mică preocupare, ca nu cum-vă să smulgem tinerii de pe
băncile Facultăţii, căci încă odată nu este cestiunea decât de

Facultate.

la

sorţ,

rămas

Acei

iar

peste

cari sunt

dacă
20

ani

se

vor
pe

în

Gimnasiă

întâmplă

băncile

n'aii încă

printre

gimnasiale,

virsta

dînşii
nu

unii,

putem

să

tragă

cari
face

aă
pen-

tru dînşii o excepţiune; ei vor sci să se tragă din nevoia, în care
se află. Prin urmare nu este vorba de şcolarii din Gimnasii ci numai de aceia cari sunt pe băncile Facultăţii; acestora nu cred
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guranţă; şi d-vâstră împreună cu noi veţi veni şi veţi modifică Mali aa,

legea recrutării. Nu faceţi, D-lor, o excepţiune, nu instituiţi un privilegiii în legea înarmării, în legea principală. Puteţi însă prin un
articol în legea recrutării, să luaţi tote asigurările, tote garanţiile,

ca întradevăr studenţii să nu fie distraşi de la studiile lor.
Afară de acesta, D-lor, după cum a dis şi onor. d-l Balş, studenţilor li se dă facultatea, de către Ministerul de răsboiii şi şefii de
corpuri, ca să fie înscrişi fie-care în corpul, de unde 'şi are reşedinţa,

în orașul unde este Facultatea, unde îşi face studiile. Şi, D-lor, cu modul acesta, un student pâte prâ bine să-şi urmeze cursul şi să mârgă şi
la exerciţiul militar, precum şi astă sunt mvlţă studenţă, cari ocupă
funcțiuni publice pe la diferite Ministere, unde se cere un servicii
mai mare, mai grei, şi cu tâte acestea, aii destul timp pentru ca să-şi
facă şi cursul la Facultate. Dar este un singur lucru, o singură
greutate la noi, D-lor, în acâstă privinţă. După cum sciți, la noi

nu avem

Facultăţi în tote oraşele;

avem numai două Facultăţi, şi,

din nenorocire, şi acestea nu sunt puse încă în stare, pentru ca în ele
să pâtă un tînăr să-şi termine studiile sale, şi prin urmare mai

avem încă trebuinţă ca tinerii noştrii să mârgă în Facultăţile străine;
pentru aceştia dar suntem nevoiţi a luă măsuri că să nu fie distraşi de la studiul lor.
Dar, D-lor, vrând să facem un bine, nu trebue să venim şi să
amânăm aplicarea unei legă, unei instituţiuni, care este din cele mai
folositre şi de la care pot qice că atârnă existenţa, şi desvoltarea
n6stră

naţională!

D-lor, eri cu ocasiunea discuţiunii pentru
rare

a acestui

țiunea

proiect

ridiculă

şi nică chiar

de lege,

am

de a dice că o să

pe cele

mai

slabe

luarea în

dis că eii nu

amenințăm

vecine

am

avut

Puterile

ale nostre.

conside-

Dar,

preten-

europene
D-lor,

am

credut și cred că acestă lege este una din instituţiunile, care o
să desvolte şi să asigure naționalitatea română. Şi, D-lor, cred că
nu este un
să fie pusă,

desvoltă,
De

singur Român, care să nu vrea ca națiunea română
cu un minut mai înainte în condiţiune de a se puteă

aceea,

D-lor,

vă

rog

încă

odată

să

votaţi

acâstă

lege

fără amendamente, şi apoi, împreună cu d-vâstră, vom luă legea
recrutării, și dacă nu va da destule garanţii, să o modificăm, cu
tote

că nu

este

un

singur

cas, ca, după

acea

lege, vre-un

student
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să fi fost smuls
lege

nu

este

după băncile Facultăţii. Dar, mai repet
, dacă acea

destul

de asigurătore, dacă

ranţii, atunci să venim
se referă

Ja cestiunea

cu toții să
de

față.

voiţi a luă maj

modificăm

Apoi,

D-lor,

multe ga-

acele articole, cari

chiar legea

recru

tării,
legea trecută da acele mijlâce, de cari
d-vâstră mai cu s6mă sunteți preoc
upaţi

gaţi,

ci de

cei

diile lor.

astădi,

fiind-că

aţi dis

săraci, cari nu ai

că nu

vă ocupați de

cei bo-

mijlâce spre a-şi termină stu-

Ei bine, D-lor, dar tocmai cei săraci
sunt sacrificați după legea
veche. Și tocmai de aceea, vă dic:
Votaţi acâstă lege şi vom veni
apoi să

modificăm legea recrutării, ca, să
putem da satisfacţiune
atât copiilor celor bogaţi, cât
şi celor săraci, şi eii sunt sigur
,
D-lor, că un Guvern, care nu ar voi
să deă satisfacţiune acestor ce-

rinţe ale d-vâstră, nu ar mai put6

să ş6qă

pe

aceste bănci.

Sa

mai dis, D-lor, că tâte iegile câte le-a
adus Guvernul ai fost votate
de onor. Senat cu precipitare, și s'aii
calificat ca legi chiar vătă-

mătore. D-lor, nu cred că star puteă dice
că legile, care s'aii votat
de Senat și Camera cea-laltă ai fost legi
vătămătore. Tot ce pu-

tem

dice,

este

că sunt

legi,

care

nu

sunt

perfecte.

V& asigur, D-lor, că tot Senatul, t6tă Came
ra şi Guvernul, com-

pus numai din Gmeni de capacitate
, somităţi ca d-l Brăiloiu, de-ar
lucră, şi încă dic că nu pot eşi legi
perfecte, și nică la olaltă, nu

putem aveă pretenţiunea acâsta. Facem
legi după trebuinţe, şi când

se simt defectele lor, se modifică, fiind
-că vine experienţa şi aduce
iumină.
De aceea, vă rog să votaţi legea, aşă
cum este, şi să înlătu-

raţi acele amendamente, să nu se mai întâr
că legea la Cameră.

D-lor,

sunt

înaintea

Camerii

legi, care

sunt

de

mare

Căci,

importanță,

şi fiță încredințaţi că, acâsta întorcându
-se, nu ar mai fi timpul să
fie

votată, şi atunci vorbele d-lui Colonel
Cernat vor fi fârte drepte,
că adecă ar fi să se amâne legea la
calendele grece. Și nu cred

că acâsta să fie în simțimîntul

d-vâstră, ca Români!

4

46. —

ORDIN

CIRCULAR

CĂTRE COMANDANȚII
TERITORIALE.

(Monit.

ofic. No.

182 din

13 Aug.

DIVIZIUNILOR

No.

August

1868).

" Colonelul G. Adrian, Ministru de Răsboit în Cabinet
ul Nicolae Golescu,
demisionând, [. Brătianu, Ministru de Interne şi
ad-interim la Finanţe, e numit
la 12 August 1868, titular la Finanţe și însărcinat
și cu interimatul Ministerului
de Răsboiu.
Anton Arion, Ministrul Justiţiei, primesce interimatul
Internelor.

Domnule
In urma

Comandant,

regretabilei retrageri

de la Ministerul

de

răsboiii

a

d-lui Colonel Adrian, ale cărui servicii aii fost preţuit
e de Domnitor şi de ţ6ră, Înălţimea sa a bine-voit a-mi încredinţă
interimatul

acestui Minister, asupra căruia, mai cu osebire în
acest timp de reorganisare, este aţintită, atenţiunea naţiunii întregi
.

Domnule

Comandant,

anunţându-vă

venirea. mea la Ministerul

de răsboiii, simt trebuinţa a de vă da dre-cari detaliu
ri, nu numai
spre a se explică presenţa mea la acest Minister,
dar spre a se

determină mai bine natura şi caracterul Ministerului de Răsboi
i,
sub regimul instituţiunilor nostre de astădi.
in trecut Ministrul de răsboii eră şi șelul oştirii. El intră

în ierarchia

militară;

prin

urmare

el eră luat

din

cei cari

aveai

gradul, saii cari aveaii imediat drept la acel grad. De când însă,
re-

gimul representativ a luat o desvoltare aşă largă,
cum este asigurat în Constituţiunea n6stră, Miniştrii devenind
nisce persâne
eminamente politice, şi posiţiunea lor fiind supusă fluctuă
rilor ma-

jorităţii Corpurilor Legiuitâre, Ministrul ae răsboii nu mai
put6
rămâne capul oștirii, căcă unitatea şi permanenţa, condiți
uni indispensabile armatei, i-ar fi lipsit. Constituţiunea, prevăd
ând aceste
inconveniente,

a şi dispus

ca capul

oștirii să fie

Domnitorul,

ex-

presiunea cea maj înaltă și cea mai puternică a unităţii și permanenței. 'Tradiţiunile însă aiă în tot-deauna o mare influenţă asu-

pra

mersului

afacerilor

într'un Stat

noi

organisat,

până

când

in-

stituţiunile cele nouă își crează tradiţiunile lor. Chemarea mea, prin
urmare, la acest Minister nu pâte aveă altă însemnătate decât

numai aceea de a rupe cu vechile tradiţiuni, ceea ce este
singugurul mijloc de a se pute formă altele, potrivite cu spiritu
l Con-

stituţiunii nostre.
Cea dintâiii dar misiune
decât

în

trecut,

partea.

ce

a mea

este dea determină, mai bine

se cuvine

exclusiv

46.

Ministrului,

adecă

12.
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că. De partea pur milita
ră, ce vine
de drept şefilor superiori

ai oștirii subt

mai

ordinele

capului

ei suprem,

Domnitorul.

Acâstă clasificare, acâstă despărţire de atribuţiun
e este nu nuconformă

spiritului

Constituţiunii, dar Şi salutară pentru juna

nostră oştire. Numai ast-fel unitatea, armon
ia şi disciplina pot
există în oștire ; într'alt-fel fie-care Ministru ar
veni cu sistema,
sa, cu spiritul săi, ce Var insuflă oştirii, cu prete
nţiunile şi sim-

patiile sale, şi ast-fel s'ar formă în oştire,
chiar contra intenţiunilor

făptuitorilor, dacă nu partide, dar coterii
şi rivalități. Şi sciți,
Domnule Comandant, că oștirea în asemenea
condițiuni, în loc să

fie scutul

patriei, ar fi o sarcină nefolositore, ba chiar
vătămătore.

Domnule
urmă, când

pendenţa

Comandant,

România

în cursul

a luptat

celor

opt-spre-dece

ca să-şi dobândâscă

ani

unitatea,

din
inde-

și instituţiuni potrivite cu spiritul secolului,
oştirea s'a,

aflat în condițiuni

anormale. In acea, luptă supremă, partidele
cău-

tati să-și dobândâscă

concursul

oștirii, şi

pot dice

că

oştenii

ei

înşişi, în acea frămîntare gigantică, în
care se creă Statul român,
nu puteai rămâne străini luptelor politice.
Acest, fenomen s'a re-

produs în tote ţările, ce s'aii aflat în clătinările,
prin care a trecut România în aceşti din urmă 18 ani, precu
m în secolul XVII
în Englitera şi în al XVIII Franţa. Şi ca să
fiii bine înţeles. vă amintiiti numai ţările acelea ale căror armate
servă de model, ca
disciplină, şi unde sciți că ele nu ai putut
deveni ceea ce sunt
astădi, decât după ce şi-aii creat condițiuni de
unitate şi de stabilitate. Aceste condițiuni, România le a dobândit
astăqi. Statul român este constituit unul şi nedespărţit ; el este
înzestrat cu instituţiunile cele mai liberale și Tronul este ridica
t în condițiunile şi

la înălţimea, la care ai aspirat Românii. Străin
ul nu mai are dreptul

să se mai amestece în trebile nostre din năuntru
şi armatele străine
nu mai pot cutreeră câmpiile nâstre. lată ce a creat
bărbăția Românilor ; iată ce este încredinţat astădi bărbăţ
iei oştirii române,
Domnule Comandant, ea preotul, care, în vestm
intele sacerdotale, nu trebue să fie preocupat; de nică un alt simţi
mînt decât de
acela de a observă dogmele şi a adoră pe Dumnedei,
tot ast-fel
și Românul. subt uniformă. nu trebue să fie preocupat
de alt simţimînt decât de a observă legile militare şi de a
apără unitatea pa-

triei, al cărei simbol

sunt

'Tronul şi independenţa naţională. Peptul

la fruntarie şi ochii țintiță la Tron,
— iată care trebue să fie atitudinea oştânului în România liberă Și independen
tă.
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Voiii face tot ce-mi va fi cu putinţă ca să-mi
împlinesc cu
sfinţenie sarcina, ce cade asupră-mi, fiind pe deplin
sigur că d-v..
pătrunşi de ceea ce vă rămâne de drept, vă
veţi împlini misiunea
cu bărbăţie, inteligenţă, patriotism Şi devotament
către Tron. Aduceţi-vă aminte, Domnule Comandant, că aveţi
rara fericire de a fi

chemat,
temelie

sub direcţiunea unui Şef din seminţie

puterii române, Şi oră cât de mare este

sunt convins

că o să fiţi la înălțimea ei.

47. — DISCURS
ROSTIT

ASUPRA

ÎN ŞEDINŢA

DE

(„Monit.

UTILITĂȚII
LA

Ofic.“

de eroi, să puneţi
misiunea

DRUMURILOR

16 SEPTEMVRIE
No.

216 din 25 Sapt.

d-vostră,

DE

FEB.

ferate,

d-sa

într6bă

Guvernul : 1. Care

e starea

1868 A SENATULUI.
1868),

actuală

a avuţiei

publice,

a micei proprietăţi, a marei proprietăți, a industriei,
şi ce perspectivă fericită
se vede prin concedarea întreprinderei căilor ferate? 2.
Acâstă întreprindere nu
ar compromite alte interese, ca: ameliorarea creditului
public, perfecţionarea
agriculturei, desvoltarea comerţului, etc. >? 3. Cer dre comerţul
exterior și cel
interior o așă desvoltare a căilor ferate? 4. Nu va comprom
ite 6re acsstă întreprindere și progresul moral și intelectual al țărei?
Ion Brătianu, Ministru de Finanţe și ad-interim la Răsboiiă,
răspunde, în
numele

Guvernului,

prin

următorul

discurs

:

Î. Brătianu, Ministru de Finanţe. D-l senator Nicolae Ionescu,
nu sciii da ce s'a credut dator, şi la început, și la mijloc, şi la sfîrşit,
să

convingă pe onor. Senat, că, de astă dată cel puţin, vorbesc
e fără
patimă şi fără preocupațiuni politice. Eă unul, D-lor,
nu l-am

bănuit nică de cum,

unile,

ce mi

cel puţin de astă dată. D-lor, aţi audit, cesti-

le făcit onor.

d-l Ionescu; ele nu sunt nimic

alt ce-vă,

după cum îmi şopti la ureche un d-n senator, decât discuţi
unea
generală a drumurilor ferate, fiind-că astădi nimeni nu mai
are curagiul să combată drumul de fer, după cum s'a făcut

anul trecut; îl combat ca condițiuni economice ale
ţării. Onor.
Senat este liber să înc6pă discuţiunea generală chiar de
astădi, și
eii, care am stat patru ore pe aceste bănci, sunt gata
să răspund

la considerentele, aduse de d-l Ionescu Şi cari nu fac
alt decât
să înlesn6scă discuțiunea generală şi să o scurteze de
tot, să o
facă inutilă. Onor. d-l Ionescu m'a întrebat dacă, cred ei
că, în

lipsa

instituţiunilor

de credit,

în

care

se află țâra,

trebue

No.

47.
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La, ordinea dilei este interpelarea d-lui N, Ionescu, cu
privire la „situaţiunea economică a ţării“, Fiind în prediua discuţiunei
proiectului de lege pentru

căile
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sacrificii atât de mari pentru

a construi

căi ferat

e şi dacă
nu cred că aceste sacrificii
ar pune ț6ra în imposibilitate
de
a-şi creeă creditul săă public
şi particular pentru 99 de ani
D-lor, onor. d-l Ionescu, care este
aşă de învăţat

şi care face
un lucru, ce ar trebui să-l facă
toți Românii, cari se ocupă
puţin
de afacerile țării, d-l Ionescu,
care studiază forte mult, cites
ce tot

ce se scrie în țările civilisate, onor.
D-l Ionescu, dic, când mi-a
făcut acestă cestiune, d-sa însuși
a și răspuns de mult, fiind-că la
acâstă cest
iune i-a

n6la

să

cei mai

dic că
buni

nici

răspuns 6menii nu de talia mea,

de

economiști.

talia

d-lui,

ci

Gmenii

Şi i-ai răspuns

nu

de

cei

şi am

îndrăs-

mai

învăţaţi,

asiădi,

ci de când
a început civilisaţiunea în lume ; l-ai
răspuns chiar străbunii noştri,
cu cari ne facem atâta fală, pentru
că, D-lor, străbuniă noştri nu
intraii nică într'o ţâră, fără ca so
înzestreze cu căi de comunicaţiuni,
pe atunci

şoselele

fiind

cel mai

bun

mijloc

de circulaţ

iune.
Nici odată nimenea nu ŞI-a pus înainte
acâstă cestiune, fiind-că
eră tot atât de simplă, ca şi cum
ai întrebă pe un om, dacă întâiă treb

ue să aibă picidre şi cisme, ca
să potă să-şi agonisâscă
să p6tă să înainteze.
De când s'a inventat drumul de
fer, de când s'a pus vaporul
șiă şinele de fier în serviciul omenirii
,
de atunci nimeni nu Şi-a pus
a
hrana,

întrebarea,

acele

dacă o societate are nevoe

societăţi,

care

nu

Și-a

putut

de

face,

drumuri
întocmai

de

fer,
ca

decât

săracul,

care nu a putut să-și facă cisme, nu
a putut să-și cumpere un
cal saii o căruţă. Societăţile, care aii
putut să-și facă drumuri de
fier, şi-aii

onor. d-l Ionescu scie, i-a spus-o t6tă
lumea, k-a spus t6tă experienţa tuturor societăţilor, că creditul nu
se organis6ză,— şi nu
numai creditul, dar nici ceea ce dă loc
creditului, adecă comerţul
şi industria, — nu pot să mârgă înainte
dacă nu aă mijloce de
comunicațiune. Prin urmare chiar în favor
ea, creditului într”o so-

cietate,

trebue,

mai

întâi

de tâte,

căile

de comunicaţiune;

acolo

unde nu sunt căi de comunicațiune, acolo
nu numai că nu se înființeză, instituţiuni de credit, dar nu e nici
speranță de a se înfiinţă.

za

făcut, şi nu cu sacriliciile, ce
facem noi astădi, ci cu
ori-ce preţ.
EX, D-lor, onor. d-l Ionescu a între
bat: cari sunt institutele
nostre de credit, ast-fel ca credi
tul public, mai întâi, să-şi găs6scă mijlocele sale de a se restabili,
a se înfiinţă, — fiind că nua
fost nică odată înfiinţat la DOI, —şi
apoi creditul particular. Apoi
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D-lor, când Franţa a intrat în Algeria
nu a găsit nimic; k-a
trebuit timp îndelungat, lucerâză necontenit
şi astădi spre a înlesni

comunicațiunea, care este una din primele
instituţiuni. In Algeria
încă, creditul este mai tot; în aceeași stare,
în care a fost anii trecută în România.
D-lor, cele dintâiiă condițiuni ale creditului
sunt, ca creditul

să fie asigurat prin legi şi prin sincera
lor aplicare. Unde nu sunt
legi şi sincera lor aplicare, unde capitalul
nu este asigurat, acolo

nu este credit, şi în România legile n'aii
fost destul de îndatoritâre,

de aceea nu există nici credit,
De când însă am început să avem

legi asigurătăre, de

când a
început ca aplicarea lor să fie mai exactă
şi mai sinceră, şi de
când aii început să se facă, şi șosele, de atunci
şi creditul a crescut,-—

cu t6te că suntem departe, forte
departe de a pute pretinde că
avem un credit, în înţelesul larg
al cuvîntului, pentru că legile
sunt încă nouă, şi pe lângă acestea
mai avem a luptă și cu obiceiurile trecutului, cari încă sunt tare
înrădăcinate. Cât pentru mijl6-

cele de comunicaţiune, sciţi.că de eră abiă
ati început să fie înfiinţate.
D-lor, s'a susţinut de unii că ar trebui să
facem numai o bucată de drum de fer. Nu-i înțeleg pe aceştia;
acâsta sâmănă par'că
ar

dice
jungem

cine-vă să încălțăm numai un picior.
Apoi, D-lor, ca să aacolo unde trebue să ajungem, trebue
să avem amândouă

picidrele încălțate.
ME

explic:

un

drum

de fer, ce ar merge numai până la

jumătatea, țării, ar produce de 10 ori maj
puţin, decât dacă ar merge

să se lege cu cele-lalte drumuri ale
Europei şi să ajungă până la
marginea mării, care este cel-lalt
drum mare, ce ne legă cu

Orientul.
lată

ce a îndemnat

pe

Guvernul de astădi a propune şi a
sus-

țin€ că reţâua trebue să fie întregă.
Dar,

dice

absârbă tote

onor.

d-l Ionescu:

facultăţile

n6stre

Nu vedeţi că acâstă

morale,

linie o să ne

intelectuale şi materiale,

ast-fel în cât să nu mai putem da
nimic nici industriei, nică agriculturii, nici comerţului?
Mai întâiit îmi pare bine că onor. d-l
Ionescu a făcut acâstă
observaţiune, căcă ea este un răspuns acelora
cară pretind că ar trebui
să facem drumul de fer noi, fără concursul
şi fără sciinţa străină.
Apoi, D-lor, dacă chiar cu capitalurile străine
şi tot este tâmă,

că se

vor absorbi

singuri?...

tote

mijlocele țării, dar când îl vom

face noi
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adresez la cei mai bătrâni şi îi întreb: Cum eră România,
de a fi liberă navigaţiunea pe Dunăre și ce avînt a luat, înam avut o cale mare de comunicaţiune ?
că mă adresez la cei mai bătrâni, ca să-şi aducă aminte

în ce stare

de miserie

eram

noi Românii,

cu tote că posedăm pă-

miîntul cel mai mănos din Europa. Îndată ce sa liberat navigaţiunea.

Dunării, am putut şi noi să ne bucurăm de acest pămînt, pe care
Providenţa l-a dat în posesiunea nâstră Mă adresez, D-lor, şi la cetăţenii,
cari locuesc partea de dincolo de Milcov Şi cari sunt la o distanţă,

mare de Dnnăre, şi îi întreb dacă nu sufăr, şi forte tare, vădând că
acolo, şi mai cu s6mă în Moldova de sus, și agricultura, şi mărfurile, şi

tote producţiunile proprietarilor sunt altele decât cele de dincâce de
Milcov. Acolo proprietarul este adevărat cultivator. acolo, la fie-care
pas, nu numai că găsesci tâte trebuincidsele pentru exploatarea pro-

prietăţilor, dar găsesci şi castele, pe când dincâce de Milcov trebue

să cauţi, pe o proprietate, nu o casă resfăţată, dar un grajd pentru
vite; de multe ori nu găsescă nici chiar un pătul. Atunci mi-am

făcut întrebarea, mi-am qis: Să fie re un alt popor, cu alt instinct,
cu alte obiceiuri? Şi care să fie raţiunea?
Eă bine, raţiunea este acâsta: că în tot timpul cât Dunărea a

fost

ocupată

de

Turci,

nu

numai

dar nu eră nici siguranță pentru

nu

puteam

să

exportăm

nimic,

nimic, şi numai pe la munte se

mai găsiai proprietari mari, fiind-că eraii departe de Dunăre;
iar
ceilalţi proprietari nici nu-şi cunosceaii proprietăţile, pe
când, Moldova de sus, fiind la adăpost şi în vecinătate de Austria
şi de Rusia, proprietarii puteaii în siguranţă să-şi cultive proprietă
țile lor

şi aveaii un mijloc de schimb mai convenabil decât ceea-ce
aveam
noi cu Turcii. Ce s'a întâmplat, D-lor, de cână cetăţile de
pe marginea Dunării s”ai ars şi Turcii aii fost trecuţi peste Dunăre
şi
navigaţiunea s'a liberat? Observaţă statistica: în Valahia, din
an

în an moşiile

aii făcut

progres,

pe

când

în

Moldova de sus

ai ră-

mas staţionare, fiind-că condiţiunea ei nu s'a schimbat.
Aci este
o desvoltare de activitate şi de bogăţie, neaudite în
alte țări, pe
când Moldova de sus a rămas staţionară, și pentru
ce? Pentru-că
nu sunt căi de comunicaţiune, ca să facă schimbul.
Acesta, D-lor,

vă

dovedesce

că, pentru-ca

să fie agricultură

şi prosperitate,— ca,

să potă şi proprietarii şi toţi locuitorii țării
să plătâscă impositul
-— trebue să creăm înlesniri de transport,

417

plăti

Mi-aţi pus tesa: plata
atunci impositele.

impositelor;

dacă

locuitorii

vor

pute

1868

Ei bine, creaţi căile de comunicare, şi
înaintă, comererţul va înflori şi agricultorul

atunci industria va
va put6 trage tote

fol6sele din sudârea, pe care o varsă în pămînt.
Şi, D lor, dacă este nevoie de drum de fer, nu este numai
pentru partea de dincâce de Milcov. Ac6stă parte pâte că ar mai

put6 dură, deşi

nu

în condițiuni

favorabile,

în comparaţiune

cu

t6te cele-lalte ţări, care ne fac concurenţă, precum Rusia meridională şi America de Nord, care-şi face drumuri de fer şi în pustietăță. În Rusia meridională, D-lor, s'aii făcut drmuri de fer, ceea
ce nu puţin a venit în ajutorul cultivatorilor, În Ungaria, asemenea
S'aii făcut, drumuri de fer, şi nu numai pe căile principale, dar s'aii fă-

cut şi pe cele laterale, și iată pentru-ce Ungaria sa găsit anul trecut în condițiuni de mii de ori mai avantagi6se decât noi. Îndată ce

înghâţă Dunărea, noi închidem magaziile nâstre, pe când Ungaria tran-

sportă pe uscat, cu drumul de fer, unde vreă. Dic&m, D-lor, că dacă Va.
lahia, mai pâte trăi, deși nu în condițiuni avantagi6se, însă Moldova,
de sus nu pste trăi fără drumul de fer, fiind-că este încongiurată de

tote părţile, şi totă lumea îi face concurenţă. Și dacă nu-i veţi da
drumui de fer, — să nu se iea acâsta de exageraţiune, — afirm că
serviciul public are să se ţină numai cu impositele de dincâce de

Milcov, fiind-că cele de dincolo nu o să se pâtă

plăti.

D-l lonescu mai mi-a făcut întrebarea, deşi nu direct, dacă avem
mijlOce ca să plătim sarcina drumurilor de fer? D-lor, drumul
de fer, nicăeră, în nici o ţâră, nu s'a făcut cu fondurile ordinare

ale budgetului;
fondul

e din acele lucrări, care nu pot să se plătâscă cu

ordinar;şi ori-cine

le-a

făcut,

le-a

făcut

sait

prin împru-

muturi, saii le-a dat în concesiune şi a garantat dobândile de
atâta la */,. Prin urmare, ceea ce trebue să se întrebe d-l Ionescu,
Şi ceea ce trebue să se întrebe ori-ce Român, atât cei cari sunt
la Guvern, cât şi d-nii senatori şi d-nii deputaţi, cari votâză şi
ai răspunderea,
este: cum stăm cu condiţiunile n6stre financiare şi economice ? D-lor, numai
când România
ar fi nisce
stepe, nisce pustii neproducătâre, ca în Ungaria, numai atunci

ar put6

cine-vă să-și pună

No. 47.

cestiunea,

dacă

drumul de fer este un

ce avantagios, fiind-că pentru noi, D-lor, drumul de fer nu este
decât o cale de comunicaţiune perfecționată; toţi inginerii prob&ză, eu calcule exacte, că drumul de fer, în proporţiune cu ceea

Sept.

16.

478.
No.

47.

1868
Sept.

16.

ce produce, este maj puţin cost
isitor decât şoselele, şi astădi
în
tâte țările nu se mai fac șosele,
ci numai drumuri de fer. Cred
că
n'am trebuință să vă fac teori
i mari, ci să vă dai numai
un
simplu exemplu, care să v&
probeze că drumul de fer
este mai
eftin decât şosâua, că un cal
de Vapor costă mai puţin decâ
t
calul de cărat, —
fiind-că

aburul

de aceea aburul s'a şi intr
odus pretutindenea,
produce cu o iuţălă maj mare
și costă mai puţin.

Industria cea mică a fost

sfărâmată

de

cea

mare,

de
care, în loc să se serve cu
calul, se servă cu vaporul.
în timpii din urmă ce țipet
e daii industrialii cei mici şi
cu braţele, căci în adevăr vapo
rul i-a paralisat, fiind-că a

brațelor şi costă Şi mai puţin.
Prin urmare,

fer tot acest

cu

mare

vitele saii cu

servicii

va face:

D-lor, şi

în loc să

industria,
Toţi sciți,
muncitorii
luat locul

drumul

transportăm

Gmenii, este mai lesne s'o facem

de

ce-vă

cu

mașina cu
vapor, căci este mai ieftin, ceea
ce d-l Ionescu nu pote contestă
,
fiind-că a călătorit şi citit. Aşă
dar, D-lor, încă odată, nu pâte

nimeni să se întrebe dacă avem

nevoe

de căi de comu

nicaţiune,
Şi nu pote, făcând alegere într
e cele două mijl6ce cunoscute,
să nu
al6gă pe cel mai ieftin și pe
cel mai expeditiv.
D-lor, cum am dis, noi Români
i suntem o populaţiune, care,

dacă nu avem instrucţiune, avem
însă agricultură, suntem în condiţiuni să producem întrun mod
mai avantagios decât cele-lalte
populați
uni

din Europa.

Şi dacă astădi nu suntem cei
mai bogaţi,
motivul este că ne-aii lipsit mijlâcel
e de comunicaţiune: n'am putut
trage tote fol6
sele,

pe

cari le-am

put6

trage,

dacă

am

av6 căile
ferate.
Să vă dai de exemplu pe arendași
i noştri. Aceştia nu cunose
ce se petrece nică în Parlamentul
Angliei, nici prin ateliere, nică în
fabrici, —decât ai v&dut că vaporul este
mai avantagios decât munca
cu vitele. Pot afirmă, D-lor, că nică
eri nu sunt atâtea mașini de
bătut grâii şi porumb, câte sunt în
Țera-Românâscă, fiind-că na-

țiunea, română, ori-ce va dice
cine-vă,
instinctul progresului : cât îl vede
şi îl

este o naţiune, care are
simte, îl adoptă; nu este

retfractară la spiritul de civilisaţiun
e. Prin urmare, dacă nisce simpli
arendași l-aii înţeles și l-ai cunoscut
, căci numai la Giurgiu, în
anul acesta, aii intrat nu sciti câte
sute de maşini de bătut, dic,
dacă aceşti
senator,

6meni ai cunoscut avantagiul
vaporului, cum un onor.
ca d-l Ionescu, mai pote pune
o asemenea cestiune?

G. Costaforu.

Firesce |
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Z.

Brătianu.

Reviă

dar asupra cestiunii, de la care

m'am

tut, şi dic: suntem noi în condițiuni financiare
ca să putem
un drum de fer? V'am spus, D-lor, că în nică o ţâră
din lume

abă-

No. aq,

face
dru-

1868
Sep t. 16.

mul de fer nu s'a făcut cu resursele ordina
re ale budgetului, ci
sa făcut sai prin împrumut, saii prin conces
iuni, sait Statul a
vîndut, dacă a avut, din domeniile sale.

Ei bine, Domnilor, totă cestiunea este să vedem
dacă datoria
n6stră publică este mai mare decât a celor-lalte
State, cari fac, pe

tote

dilele,

nu

cari aii mers
G.

numai

câte o linie principală

de

drum

de

până să facă şi căi de comunicaţii vicinale.

Costaforu.

Ac6sta

este

discuţiunea

fe,

generală ; sunt

dar
cincă

ore și jumătate.
Î. Brătianu. Nu este culpa mea dacă stăm
atât.
Acum, D-lor, să vedem dacă sarcinele, pe care
le are țâra. sunt

mai grele decât acelea pe care le ai alte
ţări şi care aii făcut drumuri
de fer; să vedem dacă noi suntem împov
ăraţi cu datorii. D-lor,
tâte Statele, atât, din drâpta cât şi din
stânga n6stră, sunt de mii

de ori mai înecate în datorii decât noi. Nu

care

să nu

aibă datorii,—afară

de

Serbia,

este ţâră
şi negreşit

în

Europa,

că nu o s'0

luăm astăgqi de model, fiind-că ea abiă nasce
la viaţa politică, industrială şi comercială, și nu are nică situaţiunea
nâstră agricolă, —
nu este ț6ră în lume, ale căreia finanţe să
fie în stare mai bună

decât

ale nâstre.

G. Costaforu. Este Rusia.
Î. Brătianu.

D-lor,

am

avut

ondre

să vă

presint

anul

trecut

forte

mică,

situaţiunea financiară a țerii nostre. V'am
arătat; câte datorii are
ț6ra afară şi câte în năuntru, ce venit şi ce dobân
di plătim. Sunt
forte puţine ţări în posiţiunea nostră, fiind-că
noi am adoptat
sistemul american, adecă acela de a plăti
dobândile cu anuităţi,
mod cu care se stinge Și datoria.
Ei bine,

D-lor,

cum

aţi vădut,

datoria nâstră

este

şi are să se lichideze fără să mai fim nevoiţi a
av6 recurs la case
de rescumpărare, cum s'a încercat fără folos în Franţ
a şi în Austria.
Noi numai cu anuităţile, pe care le plătim în 20
şi atât de ani, ne

vom fitui de ori-ce datorii. Nu aş veni astăqi
să vă propun să
facem ceea-ce a făcut Guvernul maghiar, adecă
să adoptăm ideea,

care sa reprodus şi în Adunările n6stre, mai cu s6mă
în Adunarea.
jună, cum o numesce d-l Ionescu. Şi în acâsta întra
devăr aă fost
cam juni acei cari ai propus ca să facem un împrun
iut, şi cu acesta
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să construim drumul de fer. Bă cred
că și chiar Ungu

rii, dacă ai făcut
Sept. 16, ac6sta, aii făcut-o pâte
numai ca să aibă capital pent
ru alte necesităţi, aii făcut-o pâte având
mai multe mijloce de sciinţă,—nu
şi

de morală,

cum a dis d-] Ionescu,

ei mai multă decât la noi.
Chiar Ungurii, cari s'au

fiind-că

împrumutat

fer, chiar ei, die, l-aii făcut dând

urmare
fiind-că

moralitate

spre

concesiuni

a face

nu

este la

drumul

şi subvenţiuni;

de

prin

noi am pute să-l facem, şi sunt
em în condițiuni să-l facem.
datoria, n6stră, în proporţiune
cu a altor țări şi cu resursele n6stre, nu mă sperie, mai

cu s6mă cu desvoltarea ce este chemată să iea România. De aceea am
fost şi sunt pentru concesiunea
drumului de fer.
D-lor, sunt încredinţat că, şi dacă la
început, până să se săvîrșescă t6te liniile, cea dintâi o să
fie o sarcină pentru Stat, însă

odată ce se vor execută tte liniile,
producţiunea n6âstră din năuntru
se

va îndoi, — şi dic puțin, fiind-că aţi
vădut că sa îndoit şi
sa întreit şi fără drum de fer, trebue
să dic dar că se va îndeci.
Dar, afară de acesta, D-lor, este tot
transitul cu Europa. care va
contribui

mult

la ridicarea

venitului drumului

credințat că, în scurt timp, drumuril
e

pentru

noi.

O

să ne

anul întâiii, până
o sarcină

grea

însă

onor,

d-l Ionescu,

că

cel

puțin

în

se va sfirşi linia Moldovei şi a Valahiei,
o să fie

pentru

linii; simţimîntul

dică

de fer; eii sunt în-

de fier n'a să fie o sarcină

de

Stat,

Căci,

D-lor,

din

nenorocire

sunt două

echitate şi de frăţie nu ne permite

să

dăm
o singură linie, adecă linia de la Sucs
va la Galaţi, cu tâte că noi, ăştia,
de

dincâce, am fi dat-o cu mare fericire, fiind
-că Moldova nu pote
s'o mai ducă fără acea, linie; însă chiar
onor. d.] Ionescu, dintr'un
simţimînt de echitate, eră să ne dică:
Ei bine, dar sarcinile cele

mară întâi o să cadă asupra vostră şi
este drept să aveţi şi voi o linie.
Va fi o sarcină prea mare ! Ei bine. să
căutăm mijlâce şi să găsim,
cum aii găsit tâte Statele, cară eraii îneca
te în datorii până de-asupra

creștetului.

Austriei nu i se mai vedea capul din dator
ii. şi a făcut

drumuri de fer gigantice, ŞI aci îmi
aduc aminte de cuvîntul gigantic
pronunțat de d-l Ionescu, întrebân
d cum ar fi un bun gospodar,

care și-ar face un palat strălucit și nu
ar av6 ce să pună într'însul,

Dar nu este vorba aci de palate,
ci de cisme şi de calul bive potcovit; palatele
vin în urmă, Dacă am face debarcad
are, cum sunt
la Viena, dacă am veni să pătr
undem munţii, să facem lucrări

de acelea cum

a făcut Austria, de la Viena la Triest,
atuncă numai

481
ai

put6

dice

că

facem

palate.

Dar

când

facem

drum

uri de fer,
în condițiuni modeste, atunci nu este
vorba de a face palate, ci de
a ne cumpără o căruță cu cai, ca
să putem ajunge la locul destinat, mai curînd.
Prin urmare o să facem sacrificii; dar
ne întrebaţi, unde o să

le găsim ? Treptat

vom

plăti;

în anul viitor vom plăti 41/, miliâne,

şi ast-fel Statul va av6 o sarcină de patru
-cinci miline
pe an, pote şi şâse vre-o câţi-vă ani.

de franci

G. Costaforu. Pote şi trei-decă !

L Brătianu. Onor. 4-l Costaforu dice
că şi trei-deci; se pote,
atunci, și o sută, şi trei sute miliâne!

Acestea însă sunt lucruri, ce se pot
calculă,
D-lor, nu numai că datoria nâstră nu
este de natură să ne
facă a ne gândi mult, dar încă ne
aflăm într'o posițiune mai fericită decât tote țările, cum am avut
onâre de a vă mai spune.
Avem un capital imens: tâte pădurile,
care aii rămas în picidre astădi; avem a treia parte, care sunt
domeniile Statului. EX, d-lor ! în

tâtă lumea
cel mai

s'a doveait, toţi economiştii aii dovedit,
că Statul este

prost

gospodar.

Şi

nu

este

d-l

Ionescu,

care

să

o tăgă-

duâscă, căci d-sa este mai mult sentimen
talist decât economist, şi
economistul, ca şi financiarul, are treb
uinţă de calcule positive
iar nu numai de simţiminte. Rațiunea
d-sale de economist este
puțin cam întunecată de nisce simţimin
te forte onorabile ; şi nu

ei voii veni să fac imputare inime
i, decât nu mă voii luă
după inimă. Am dis că Statul este
cel maj prost gospodar din
lume, căci, pretutindeni proprietăţile
nu pot prosperă decât în mânile particularilor. D-lor, dacă am
vinde a trei-decea parte din

domenii, am put& să acoperim

şi acele

30

de miliâne.

Şi

acâstă

vindere n'ar fi decât o transmitere,
căci vindem o parte din domenii, cari s'aii dovedit că sunţ forte
răă administrate, ca de ori-ce
Stat, spre a le schimbă întrun alt capit
al, în capitalul drumului
de fer, care devine un instrument de
visţă pentru întrâga poula-

ţiune a ţării,
Dar onor. D-l Ionescu a dis: Nu este 6re o
plată cam mare?
vîndând aceste domenii, nu împuţinăm pămîntul
strămoșesc? Cu
tote că este ale trece, din mânile unei societăţi
anonime nedibace,
în mânile Românilor, dar să vedem dacă acâst
ă cheltuială este aşă
de mare, cum a voit să Și-o Închipu6scă onor.
d-l Ionescu.
D-lor, nu este decât o singură

Brătianu,

linie de la Sucâva şi până la Ga31
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laţi; afară

de

a-voit să

o

acâstă

linie nu

dea Camera,

principală, şi nu
opună la darea

(Aplause).
N. Ionescu.
Vrancei.

este decât aceea

singura,

linie,

a Bârladului, pe care

care

se abate

din linia

cred că onor, d-l Ionescu va fi acela
care să se
acestei satisfacțiuni vechei Republici
române.
De

ce nu!

Daca

e vorba

I. Brătianu. Da, şi Vrancei,

de Republică,

să dăm şi

însă întâi să siîrşim cu acâsta,.

Deci, D-lor, drumul de fier: 240 mili6
ne.
Am făcut o socotâlă de câte pog6n
e sunt în România t6tă, şi
am găsit că sunt aprâpe 20 de mili6
ne de pog6ne.
Întreb acum pe prea învățatul economist,
onor. d-l Ionescu, să-mi
spună dacă nu crede d-lui că, făcân
d acestă linie de drum de fer,
n'o să se urce în România, preţul pogon
ului cel puţin cu un galben
mai mult. Apoi, D-lor, n'avem nevoe
să mergem aşă departe; am
vădut că chiar fără drum de fier, numai
fiind-că am putut să vindem

puţine bucate,
ast fel în cât

şi îndată

o moșie,

preţul proprietăţii în România

care

se

vindeă

la

licitaţie

cu

sa urcat,

galbeni, s'a vîndut est-timp cu 40, 50 şi
60.000 galbeni.
D-lor,

nu

viă

să vă

spun

cât

părță, dar cred că cel mai sceptic,

aă

de pog6ne,

pămînturile

alte

acea moșie preţul pogoast-fel “pentru 20 miline

câte diseiii că sunt în tâtă România,

de galbeni.

în

de

şi totuşi va crede că, dacă se

va construi 0 şosea printr'o moşie,
pe
nului se urcă cu un galben mai mult;

lione

crescut

20.000

vom

av6 20 mi-

G. Costaforu. Așă, s'a găsit socotsla. Apoi
ce ne mai trebue
alte explicaţiuni?
Î. Brătianu. Sciţi Şi d-vâstră socotâla.
Acum, D-lor, cred că

ora este înaintată şi, deși nu am
putut să răspund la t6te cestiunile puse de d-l Ionescu, cred că am
răspuns pe cât am putut,
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48. — DISCURS

ASUPRA UNUI ARTICOL DIN PROIEC
TUL
PENTRU CĂILE FERATE.

ROSTIT ÎN SEDINȚA
(Monit.

DE

Of. No.

LA 18 SEPTEMVRIE

219 din 28 Sept.

DE LEGE

1868.

1868).

La, ordinea dilei este discuţiunea
pe articole a proiectului de lege
kj
pentru
concedarea unei rețele de căi ferat
e (Concesiunile Oftenheim și Strus
berg), luat
în considerar

e

în ședința

de la 17 Sept,

raportor

fină G. Miller. La art. 1,
d. N. Ionescu propune amendame
ntul ca „capul secţiunei I a
liniei după Siret
să fie în jud. Dorohoi, lângă Mihăi
leni“, iar A. Plagino, următorul
amendament :
„Secţiunea II, de Ia Roman, ambr
așament Galaţi-Brăila, Secţiunea
(II, de la Roman prin Focşani, Ploești, Bucur
esei,«
După ce vorbesc autorii amendame
ntelor, 1. Brătianu, Ministru de
Finanţe,
rostesce următorul discurs, în urma
căruia art. 1 se primesce fără nici
o modificare. (Sec.
1: Sucâva-Roman ; ramuri : Botoșani
și Iași ; Secţ. II: Roman.

Galaţi; ramuri: Tecuci și Bârlad;

Secţ. (II: Galaţi-Brăila-Buzăti- Ploes
ck-Bucuresey).

I. Brătianu. D-lor, şi eră şi astădi
s'a vorbit că s'a refusat
tocmai linia Unirii. D-lor, t6tă cest
iunea este că linia de la Iaşi
la Bucuresci trebue să facă vre-o
jumătate oră saii o oră mai
mult decât dacă ar veni prin Focş
ani. Apoi, D-lor, cred că ţâra
face şi trebue să facă linia Unirii,
Și sciți care este linia Unirii? Este linia de la fruntaria Aust
riei la Galaţi. Aici este ade-

vărata

linie a Unirii, fiind-că

o să facă

pe

fraţii

noșt

ri de dincolo de Milcov să prospere, să răsuf
le şi ei. Şi când 6menii sunt
fericiţi, ai mai multă disposiţiune
la înfrățire decât când sunt
amărâţă.
Linia prin Focşani este mai mult o
linie administrativă, este
o înlesnire

mai mult. Astădi, dacă de la Botoşani saii
Mihă

ileni pune
cine-vă 30 sati 40 ore până la Bucu
resci, o să pună atunci 8 ore
pe linia drâptă şi 9 pe linia, ce trece
pe la Galaţi. Onor. d-l 1onescu dice că a rămas onorabililor cetă
țeni din Focşani îndoiala

Saii mai

bine bănuiala,

că acesta s'a făcut

din câusa că ei

n'aii ales
un deputat, care să fie în acord cu opin
iunea Guvernului de astădi.
Onor. d-l Ionescu, cu formele s6le parl
amentare, respinge acâstă,
bănuială. Dar, D-lor, liniile s'aii discutat
în comitetul numit ad-hoc
pentru drumurile de fer; întracest comit
et; erai tote nuanțele,
eră, represintată chiar şi Pracţiunea
liberă şi independentă, al
căreia şef spiritual este onor, d. Ione
scu.
lată, D-lor, ce s'a discutat; în acel comitet.
S'a dis: Ce e mai
economic pentru ţâră? Mărturile să facă un ocol,
saii pers6nele?
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D-l

A. Zonescu.

Mărturile.

ÎI. Brătianu. Onor. d-l ionescu dice: mărfurile.
Și comitetul a
dis tot mărfurile, fiind-că, oră cât a spus onor. d-l loneseu
în şedinţa
trecută, că persânele alimentâză mai mult drumul
de fer» decât,
mărfurile, . ..
D-l N. Ionescu. Da! aşă dic şi acum.
Î. Brătianu... totul atârnă de la condiţiunea
unui drum de
ter. Pentru unele drumuri sunt persânele, și, ...
D-l N Ionescu. Pentru tâte absolut.
1. Brătianu. Onor. d-l Ionescu pote să fie cel întâiă
şi cel mai

competent în ceea ce privesce Istoria, dar, cu
t6tă universalitatea
cunoscinţilor d-lui, să-mi permită a crede mai mult
în acâstă ma-

terie pe 6menii,

cari

sunt speciali,

uu

Europa.

în

România,

ci

în

tâtă

D-l N. Jonescu. Citaţi numai unul.

d. Brătianu.

să bată pe tâtă
tote că de multe

Onor.

țiunea. Prin urmare
mângâiem

cu

4-l lonescu

are o memorie,

cu care pote

lumea, Şi acesta este un mare avantagii,
cu
oră memoria, când este prea mare, întunecă
ra-

noi, cari

nu avem

memorie

acâsta.

aşă de mare, ne

D-l N. Ionescu. Ac6sta este o eresie,.
1. Brătianu. Onor. d-l Ionescu dice să-i citez
cel puţin un
singur nume. Apoi dacă vreţi, vă voiii cită pe unul,
care s'a ocupat fârte mult, şi care, cu tâte că în opiniunile
sale sociale eră
asvirlit de lume, dar în cestiuni de asemenea materie,
ca a dru-

murilor

de fer, eră unicul.

Acesta

este

Prouhdon.

Decât, D-lor, nu

mai este trebuință să vă citez autori, ci vă voiii
aduce fapte. Așă,

între două orașe, cele mai populate, Londra
fac să producă mai mult drumul de fer. Din

și Paris, persânele
contră, între dru-

mul de fer de la Saint-Etienne Și cel de la Melun
a fost o linie
deosebită,
— cu tote că eră cea de la Strassbourg, însă s'a
făcut
o altă linie, numai ca să aibă un câştige de 2 ore.....,
N. Ionescu. Cu 20 ani în urmă!
1. Brătianu..... Acolo mărfurile acoperă cheltuelile,
nu personele. Numai unde drumul de fer l6gă două punte
mari de populaţiune,

persânele

pot

să

le acopere.

Pentru

acâsta

nu

aveţi

nevoie ca să sciți economia politică, pentru că
drumul de fer este

o cestiune simplă, pe care tot omul pote
s'o înţelâgă. Dar să vedem acâsta din puntul de vedere economic
şi financiar, cestiune

485
care s'a tratat de mai mulți Gmen
i tot atât de competenţi în eco-

nomia politică

ca şi d-l Ionescu.

D-lor,

la Bucuresci

drumul

decât,

torte

aducă din Moldova

de fer nu

pâte

puţină marfă,

să

afară

numai de câte-vă mii vedre de
vin, pe când, pe linia, care merg
e
din Bucuresci la Brăila, se transpor
tă o mare parte din productele

n6stre. Şi, fiind-că ne-a vorbit d-l Ionescu
de Becuce-a (1) Râm

nicului,—
Și apoi d-lui trebue să scie că nu
partea Râmnicului este Deauce-a
,
căci Beauce-a este o mare câmpie,
care nu pâte să se compare decât
cu
lalomița,—ieaii cuvintele d-lui Ione
scu și dic: de ce

să nu treceţi
prin acea parte, care se pote comp
ară cu mari avantage cu DBeauce-a
?
Aşă dar, vedeți că vor fi una sai
două mii de călători, cară ar veni
din
Moldova la Bucuresci să facă
o cale de două sferturi de oră
mai mult ;
căcă t6tă partea

de dincoce are să se ducă la Galaţ
i prin Brăila. Onor.
d-l Ionescu vrea să se ducă tote
aceste mili6ne prin Focşani, fiind
-că
d-lui a arătat, Adjudul ea direcțiunea,
care se unesce cu drumul de fer.
Onor. d-l Ionescu dice să trâcă
prin Focșani. Ei bine, D-lor,

pote că d-lui nu a avut ocasiune
să cun6scă partea aceea, cărei
a
îi refusă trecerea liniej, Apoi,
D-lor, sciți că dacă nu veţi
face

drumul
grele,

de

căci nu

fer, şosele

ai

să

se

facă

în

conâiţiunile

este petriş şi trebue să se aducă

cele

mai

de la distanțe

atât

de mari, încât o să fiță siliți să faceţ
i drumul de fer. Aduceţi toţi

inginerii

să studieze,

veţi vede că,
Brăila

şi cea-laltă

spre

a

vă

da

un

a

plan

se

face

o

cale

de

parte

a

ţării,

pentru

este

mai

mai

avantagios,

comunicaţiune

şi

între

avantagios

drumul de
fer de cât șoselele. Prin urmare linia
aceea tot o so faceţi în curând, pent

ru că este de interes capital,
pe acolo fiind transportul
productelor unei mari părți a Româ
niei. Onor. d-ni Plagino şi Io-

nescu—eri și onor. d-l Costatoru
— ,se miraii că vrem să facem
atâtea drumuri de ter, şi întrebaii dacă
suntem noi în condițiunile economice, arătate de d-l Ministru de Fina
nţe şi de Răsboiii.—cu tote că
nu sciii ce are a face Ministrul de Răsb
oiii în acâstă cestiune. Eă
însă, când îmi fac o datorie de consciin
ță, nu mi-e ruşine chiar de
aş fi ridiculisat de onor, d-ni Ionescu
şi Costaforu, cari ai amintit
cuvîntul câsme, întrebuințat de mine
, şi pe cari, după părerea d-lor,

(ra nu o să le potă plăti. D-nâlor,
—cu tte că nu aş av6 nevoe să
răspund la acâsta, fiind-că d-lor astăd
i s'aii combătut singuri prin fapte
cerând mai mult decât am propus
noi, şi cu tâte că onor. mei
PI
II
(1) E vorba de vechea provincie a Franţe
i, numită
platoii, vestit prin marea-i fertilitate. (Nota
edit.)

Beauce, — un imens
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coleg, Ministrul Lucrărilor Publice, a arătat; că d-l
Costa-Foru şi cu
toți colegii d-n6lui, cari se aflaii atunci în Cameră
, aă votat aceste

linii de la fruntariile Austriei până la Galaţi,
împreună cu linia, de la

Vâreiorova până la Giurgiu,—cu t6te acestea, d-n6lor
, ne întrâbă cum

avem curagiul să cerem un asemenea lux
de comunicaţiune? Suntem noi în prosperitatea aceea, pe care ne-o
arată d-l Ministru de

Finanţe? Onor. d-l Ionescu m'a întrebat; cari
sunt mijlâcele economice, cari sunt condiţiunile țării, ca să vedem
dacă putem să

facem ac6stă cheltuială? Cu tâte că încă odată
am spus că interpelațiunea d-sale a fost pusă întrun mod
atât de nedeterminat,
atât de vag, în cât nu am putut să înțeleg,
să pătrund ideia d-lui,
totuși m'am căsnit, să răspund la puntele,
pe care le-am înţeles.

Apoi de ce onor. d-l Costaforu, şi toți câţi comba
t astădi reţâua
acâsta, aii votat-o când ati fost deputaţi, şi acum
o combat?
D-l N. Ionescu. Nu reţâua, ci condiţiunile.
Î. Brătianu. Reţ6ua, așă cum eră dată la 1860,
D-lor, înţeleg pe onor. d Manu, şi mă plec înaint
ea convicţiunii
d-sale, fiind-că a fost consecinte şi d-lui, şi toţi
amicii d-lui politică,

Lupta

n6stră,

la 1859,

1860

şi 1861,

a fost pentru

acele

drumuri

de fer, cu d-l Manu şi cu acei onorabili domni,
cară împărtăşesc
opiniunile d-n6lui. Pe d-nâlor i-aş înțelege, dar nu
înţeleg pe d-l Costaforu şi pe cel-lalți domni, cari aii votat acea reţeă.
Când cine-vă
protesteză

li sar

saii combate,

trebue să aibă

mai iertă îndoiala şi acusarea

Gre-cari

că am

drepturi.

Pâte

că

adus țâra într'o stare

rea acelora cară aii rupt tote faşele, în care
eră legată societatea
n6stră, acelora cară aii pus capăt amestecului
străinilor în ţ6ră,
acelora cari ai ras cetăţile după marginea Dunări
i şi ai alungat
pe 'Turci peste Dunăre.
Înţeleg ca aceia să ne spună că, prin acâstă întrep
rindere, voim

să afundăm ţâra iar în nevoile, din cari ei ne-ai scos,
şi să arunce

blesteme asupra celor ce vor să o bage iarăşi
pet, le este permis să ne vorbâscă ast-fel.

menea
făcut

Gmeni

mai

nu

mult

se află
decât

în ţ6ra

am

făcut

n6stră,
Doi în

în nevoi. Acelora, reDin nenorocire, ase-

fiindcă

acâstă

Dumnedeii

ţâră;

nimeni

făcut,

din

a
nu

pote dice că el a contribuit la raderea cetăților de
la Dunăre
şi la ruperea faşelor societăţii române, saii că el a învins
ames-

tecul

străinilor

cire, numai din

din

România,

căci

acestea

sai

mila luă Dumnedeii, şi Dumnedei

noi ci cu străinii.

Dar

să vie onor.

noro.

s'a, servit nu cu

d-l Costaforu să spună că noi
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cufundăm

ţ6ra în abis,

ba

încă

să

vie

cu

cuvinte

de acelea,—

suindu-se pe tribună,—cum că n'are cunos
cinţă, că este incompetent;
în asemenea afaceri, și că ceea ce
face, este numai cu bunul

simţ,—ei bine, nu sciii dacă are bun simţ,
dar pricepere are ; lam

vădut că este priceput, fiind-că s'a făcut
forte prost, s'a lăsat jos,
jos de tot, ca să convingă pe aceia, la cari
se adresă. Cuvintele d-lui
Costaforu, deşi pricepute, însă —să-mi
permită ca să-i dic,-—nu erai
patriotice. Mi-este t6mă, a dis d-n6lui,
nu numai că pe aceste drumuri de fer, nu vom umblă noi, ci străinii,
dar că chiar pămîntul, pe
care trec aceste şine, va căd6 în mânile
străinilor. Ei, D-lor, acesta

nu este un cuvînt patriotic, şi nică chiar onor.
d-] Costaforu nu
îl crede ast-fel. Nu a vorbit din convicţiune, fiindcă d-n6lui nu numai
că a votat acele reţele, dar s'a făcut și cel
mai fidel apărător al lor,

chiar

şi contra

nostră,

Şi a dat; concesiunea d-lui Ward. Apoi,
când

a votat aceste drumuri de fer, negreșit că
scia care sunt condiţiunile economice și financiare, ce cereail să
afle de la mine şi onor.
d-l Costaforu şi onor. d-l Ionescu. Atunci
Statul primiă de la import,—în anul acela când d. Costaforu votă
drumul de fer,—9.133.000,
şi exportul eră de 6.230.000 lei vechi; acest
a este cifra oficială, ce

priviă transportul în schimb cu străin
ii. În anul 1867, importul eră
de 14.782.000 şi exportul de 6.550.000,
scădând de la trei la două,

adecă ce însumă iarăşi 14 miline.
Prin urmare, D-lor, vedeţi că
chiar în 1867,—nu vorbesc de 1868, fiindcă nu avem bilanţul, —chiar
în
1867

este

o deosebire

de

17, în ceea ce importam

atunc

i, şi exportăm mai mult decât îndoit. D-lor,
sciți că în tot-deauna, desvoltarea din năuntru este mult mai mare
decât aceea care se face,
mai repet, în privința schimbului
din afară,

De ce, când ţâra exportă pe jumăt
ate de ce exportă astădi,
d-l Costaforu găsiă că avem
trebuință de drum de fer, că
avem
onor.

cu ce să le alimentăm, că avem nevoi
e de acele 20 de cisme de
care vorbea d-lui, şi astădi, când s'a
îndoit producţiunea n6stră şi
sa împătrit
pot

dice, astădi, d-sa găsesce că sunt
prea

mult

20 de
cisme. Unde este logica d-lui? Ori
cât de priceput este un om,
însă înaintea faptului se sfărimă, omul
cel mai priceput.
E! şi noi tot aşă vorbiam atunci, dicea
m să căutăm care este
produ

cţiunea; am cerut tote statisticile
,
fiind-că statistica la noi n'a făcut
mare

care dai o aproximaţiune,
progres, este în copilărie

încă; de aceea eii nu vam adus decât
cifre de la vamă, fiind-că
tote cele-lalte sunt cu aproximaţiune.
D-l lon Ghica a venit atunci Şi
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Mo. 4. a făcut calcule, ne-a presentat tabloul trebui
nţelor nâstre şi, după
1868
A
Sept. 3. Ce he-a convin. s, noi > am votat. Decât,
ne-am deosebit: de d-l
Costaforu în atât numai că noi diceam: „Vrem
să dăm drumul
de fer,

votăm,

acel d. Ward?
atunci

căci este

o trebuinţă mare,

Ce garanţie

așă de mare

dar să vedem

presintă 9% Așă dar, cum

nevoe,

mergeă

până

aeolo

încât

cine este

i

d-sa simţiă
să

crâdă

|

că

în teşila d-lui Ward are să găsâscă tâte bogăţiile,
și astăgdi tot
d-sa şi amicii d-sale aut așă de mari scrupule?
D-lor, este un pro-

verb

românesc

care

dice: „Ceea-ce face un Domn, desface

.
a

cel-lalţ“.

|

Acum însă că suntem subt un regim constituţion
al, un Ministru
chiar vrea să desfacă faptul săi, când a înceta
t de a mai fi la
cârmă, pentru ca să-i rămâie gloria, şi să-l facă
din noi când va
veni iarăşi la Minister. (Aplause).
lată de

ce, D-lor,

onoratul

Senat,

şi să-mi

permită

onor.

|
|
i

d-l

i

Ionescu să dic, mai t6tă ţâra nu vă urmâză,—
cu tote că d-l 1o-

nescu

a dis că, atunci când am

țării cestiunea drumurilor
cestiunile

nu

le pun

disolvat, Senatul, nu am pus în faţa

de fer. E, D-lor, dar d-vâstre

Gmenii ; cestiunile

se pun

sciți

ele singure, de

|
: |

că
ne-

cesităță! Și drumul de fer este pus la ordinea
dilei de necesitățile
societăţii române! Şi fiți încredinţaţi că toţi
d-vostră, când vaţi
ales,— în afară de influenţa personală, forte onora
bilă negreșit,— aţi

Y

fost aleşi cu preocupațiunea principală :
dacă sunteţi pentru sai
contra Guvernului, şi prin urmare dacă
sunteţi pentru saii contra,

drumului de fer! Şi de aceea vedeți că sunte
ţi numai 7—8 contra
drumului de fer! Iată, D-lor, pentru ce avem
dreptul să dicem că

ț6ra

întrâgă

este pentru

drumul

de fer!

Onor. d-l Ionescu însă a făcut o imputare
Guvernului, dicend
că d-lui bănuesce că Guvernul ar fi provo
cat petiţiuni şi adrese
pentru facerea drumurilor de fer...

D-l N. Ionescu. Adevărat!
Voci. Nu este adevărat!

. Brătianu. E, D-lor, onor.
i Sa întârziat o telegramă câte-vă

d-l Ionescu, numai pentru-că,
ore, a venit și ne-a dis: Cum

puteţi d-vâstre să desbrăcaţi Româ
nia de cel mai sacru drept,
dreptul de petițiune ? Dar Şi națiu
nea are dreptul de a se adresă,

de a reclamă, de a vorbi, și când ț6ra
simte trebuinţa drumului de fer şi-l cere, când consiliile juţed
ene şi comunale din tâtă
ţ6ra,
simțind

către

acâstă

autorităţile

nevoe,

superidre,

se

adresâză

către

Cameră

întrun

Și

mod

Senat,

respectos

cum

vine

|

|
ji
i
.
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d-lui şi dice că ţâra nu cere drumuri de fer, şi
că numai d-lui
represintă țâra? Sciţi, D-lor, când vine câte o petiţi
une, câte o
adresă violentă la Cameră saii la Senat, sciți,
dic, cum strigă
onor. d-l Ionescu, şi dacă star ridică cine-vă să
spună că acestă pe-

tiţiune sai adresă
manopere, ar veni

No.
Sept.

a fost provocată de cutare saii de cutare,
prin
şi ar ţipă din tâte puterile, ar dice: Iată
cum

voiţi, într'un mod pieziş, să ridicaţi cetăţe
nilor dreptul de petinaţiune. Când însă vede o petiţiune contra dorinț
elor d-sale, cu tote
că ea represintă dorinţa, majorităţii naţiunii,
ne dice: Nu vorbiţi de

naţiune, pentru că națiunea suntem noi,
noi suntem representanţii
naţiunii. De aceea, când vine națiunea şi
vorbesce respectuos şi legal
puterii legiuitore pentru o cestiune,
care nu place d-lui Ionescu,

noi nu mai trebue să ne uităm la acea
națiune ci numai la
d-n6lui, fiind-că e unul din representanţii
naţiunii! D-l Costaforu
ne-a dis, într'o şedinţă, că națiunea nu
pote să vorbâscă decât numai
prin

d-lui, şi d-vâstră

dar nu

sunteţi

nimic. Ei, D lor, iată

că
sa făcut şi plăcerea onor. d-n Ionescu:
sta manifestat, ţâra în tote
modurile, s'a manifestat prin puterea execut
ivă, care, cred că sa

făcut organul ei, sa manifestat, prin
Camera, deputaţilor
majoritatea Senatului, —prin urmare,
nenorocire numai că
tost d-vâstră la putere! Dar dacă, voiţi,
vom şterge numele
de prin tâte registrele, ca nicăeri să nu
figureze că s'a
ceste concesiuni în timpul când eram
noi la Guvern.
D-lor, când am vădut că votarea drumur
ilor de fer

şi prin
nu aţi
n6stre
dat a.
atârnă

numai de la retragerea nostră, îndată ne-am
dat demisiunea, un
moment nu am perdut, fiind-că ceea ce voiam
să se facă, erai dru-

murile

de fer,

şi dacă

nu

s'a

fost a acelora cari aii refusat.
Acum,

D-lor,

făcut

subt

un alt Minister,

vina

a

viii la linia de fer, la secţiunea în discuţiune,
căci

nu cred că mai este cine-vă, care să crâdă astădi
ca, d-l Costatoru
Și toți onor. d-ni, cară aii votat atunci drumurile
de fer,— ca 6meni
politică, ca representanţi ax naţiunii, sunt convin
s că şi astădi trebue să voteze aceste căi ferate, — că numai
străinii vor merge
pe aceste drumuri, că străinii vor posedă nu numai
drumurile,
dar şi teritoriul, pe unde vor trece şinele. Nu
noi, ţâra le va

av6;

și vom

lăsă

copiilor,

urmaşilor

noştri, o patrie

de 10 mii de

ori mai fericită și mijloce de 10 mii de ori mai
puternice, ca.
să o
potă apără. (Aplause prelungite).
D-lor, mai este și o altă cestiune: se dice că linia, ce
cerem,
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costă mai mult, fiind-că sunt și dificultăţi
mai mari. Dacă onor.
1868
Sept. «3. d-l Costaforu, în loc să se adres
eze numai unei clase de 6meni

și ast-fel să aprindă
Ionescu ne vorbesce

acele pasiuni, acele lupte, despre
care d-l
în tot momentul, dacă, în loc de
acesta

onor. d. Costaforu se ducea să citâscă
cu băgare de s6mă, atât
convenţiunile cât şi discuţiunile, la cari
chiar a şi asistat în
Cameră atunci, şi-ar fi adus aminte,
şi trebuiă Şă şi aducă aminte, că diferinţa, ce resultă din preţu
l liniei de la Brăila şi
linia, pe care ne-o fac concesionarii astădi
, de la Mărăşesci, sa
ținut în socotâlă şi că sai aruncat pe
cele-lalte linii greutăţile
liniei de la Turnu-Severin la Verciorova,
unde sunt munți de tăiat.

Acum v5d că d-nii, cari eri nu puteat
i să plătâscă 20 perechi
de cisme, astădi cer 30, cer lungirea
rețelei, cer ca lașii să fie
uniţi cu Bucurescii și prin Focşani,
pentru ca să nu se facă un

înconjur de o jumătate oră. Nu, D-lor,
după ce vom isprăvi linia
ce concedăm, după ce vom ved ce mijlOce
mai avem, vom face

şi acea linie; atunci vom da, de vom
puts, drum de fer tuturor
orașelor; până atunci însă să ne mulț
umim cu atât. Acum, D-lor,
fiind-că d-l Ionescu a mai făcut apel
la un representant al jude-

țului Putna, care este locuitor şi primar
al Odobescilor, ca să vină

cu vocea

sa puternică .....

D-lor,

fie-care

e puternic,

însă

dacă
ar veni toţi aici cu vocea cea puternică,
nu s'ar mai înțelege în-

tre dînşii (îlaritate);

onorabilul

representant

al Putnei

e locuitor

şi primar în Odobesci Şi scie că de la Odobe
sci la Mărăşesci e
tot atât cât, este şi de la Odobesci la Focşa
ni, scie că distanţa e

atât de mică, în cât sînt sigur că pentr
u cinci parale, ce ar da mai
mult pentru transport la vadra, de vin,
nu ar voi să arunce 0 sar-

cină aşă de

mare

pe 6ră. (Aplause).
.

)
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49. — DISCURS ASUPRA PROIECTULUI
LA ADRESA
ROSTIT

ÎN ŞEDINŢA

i

DE RESPUNS

TRONULUI.

DE LA 29 NOEMVRIE

1868 A ADUNĂRII

DEPUTAȚILOR,

Cu ocasiunea desbaterilor asupra proeictului de răspuns
la Adresă, dou
contra-proiecte fură presentate : unul de C. Grădișt
eanu, semnat de șâse deputați, între cari și d-l P. P. Carp, şi altul de G. Apostol
eanu, semnat de 20
deputaţi, între cari și G. Brătianu, Orbescu, Fătu,
Lupaşcu, Cernătescu, ete.
După ce, în ședințele anteridre, vorbiseră A. Candian
o, C. Grădişteanu,G.
Ghica, G. Apostoleanu, d-l N. Fleva, etc., lon Brătian
u rostesce, în ședința de
la 29 Noemvrie, remareabilul discurs de mai la vale.
Ministerul vremii eră prezidat de: Principele
D. Ghica (Lucr. publice),
membri ai Cabinetului fiind: M. Kogălniceanu (Interne
şi ad-int. Externe), Al. G.
Golescu (Finanţe), B. Boerescu (Justiţie), AL.
Creţescu (Culte), d-l G, Manu

(Războiii)

eră Președinte

al Adunării, iar O. A. Rosetti unul dintre Vice-

Preşedinţi. Din Adunare făceă parte şi d-l B. P. Hasdeu.

1. Brătianu. Domnilor, în şedinţa trecută, când
a înfăţişat onor. d-l Apostoleanu amendamentul domnie
i-sale şi când a

luat cuvîntul spre a-l susţin, mă aflam dincolo
, în sala cea laltă
şi n'am intraţ aci decât după ce domnia-sa pronun
ţase mai jumă-

tate din discursul domniei-sale, şi de aceea n'am
putut audi mai
mult decât partea din urmă a discursului de ieri
Şi ceea-ce a mai
adaos astădi.
Domnia-sa adi a susţinut că ceea-ce ne propune este
un amendament, iar nu un contra-proiect, şi dacă acel amend
ament va fi res.

pins, atunci să nu se pună la vot decât paragr
aful respectiv din
proiectul comisiunii, asupra căruia urmâză discuţ
iunea. Aşă este,
n'am nimic de dis în contra acestei idei, care
este pe atât de
mare, pe cât d-l Apostoleanu este de eminent,

Domnilor, onorabilul
şi astădi, o declaraţiune
nică odată n'a provocat,
aşă, atunci să ne ferâscă,
Apostoleanu

V'am

de a ne

d-l Apostoleanu ne-a, făcut, atât ieri cât
fârte frumâsă, dicându-ne că dumnslui
n'a venit să facă personalităţi. Dacă este
Dumnedeii ca să-i vie într'o di gust d-lui

arătă

spus, Domnilor,

cum

înţelege

domnia-sa
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lon Brătianu

No.

să atace.

că n'am asistat de la început la discursul

d-lui Apostoleanu ; prin urmare, nu pot să răspund decât
la partea
aceea, pe care am audit-o, şi la acâsta voiii răspunde
întrun mod
cât mai concis, fără a mai intră în acele teorii pompos
e, pe care

d-sa le-a desvoltat cu atâta, talent ; şi apoi scopul şi intenţiune
a—

29.
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precum și ideile mele — sunt destul de cunoscute
şi cu totul altele,
1865
Noemv. 29. decât acele ale d-lui Apostoleanu.
Domnilor, onor. d-l Apostoleanu a dis că administraţiune
a n6stră
a fost atât de tiranică, atât de viţiosă și atât de corupt
ă şi corupă-

tore,
când

atât de sugrumătâre, în cât ei singur am fost silit
să declar,
ne-am dat demisiunea, că plecăm de la putere
pentru interesul

naţiunii, ca adecă să

scape

poporul

de

administraţiunea

n6stră.

Voi da explicaţiuni, nu onor. d-lui Apostol6nu,
fiind-că d-lui e
destul de inteligent, pentru ca să înțel6gă
lucrurile maj bine de
cum se face a le înţelege, și cunâsce afacer
ile publice de timp
destui de îndelung, mi se pare Je la 1862,
de când se află în
Cameră. Nu mă voii explică dar pentru d-nslui
, ci mă voii explică,
pentru Cameră, pentru ţ6ra, întrâgă şi
pote chiar pentru dincolo
de frontieră. Vă mărturisesc, D-lor, că am
fost tare mâhnit, am
simţit că inima mi se stringe din ce în
ce mai mult, vădând că d-l

Apostoleanu face rechisitoriul, nu al ministeriulu
i trecut, ci al ţării
întregi ; căci, dacă într'o ţsră, care se bucură de
t6te libertăţile, este
cu putință

prin

ca unui

om, —care

acesta să-i fie destul

întregi, s'o paraliseze

în

s'a suit pe treptele puteri
— numai
i,

pentru-ca
tâte

să sugrume

acțiunile

ei ca prin

voinţa naţiunii
farmec

—

cum

dic inimicii noştri — ei bine, atunci acea t6ră
ar fi perdută şi-ar
merită calificările, ce-i daii în străinătate inimic
ii ei. (Aplause).
Ei nu dic că în administraţiunea, din care
am avut ondre a
face parte, nu s'aii făcut greșeli, şi nu una,
dar mai multe. Numai
un şarlatan sai un neghiob, fiind la putere
, ar îndrăsni să
spună că nu face greşeli; căci dacă în
administraţiunea intereselor personale, individuale, și pe t6tă
diua facem greșeli, dar
încă atunci când cine-vă are să administreze
interesele unei naţiuni

întregi, unei ţări, care este maicu s6măîn condiţ
iunile, de

României

tote

care

plagele

este

trecutului

turor amenințărilor,
Vie

chemată

a-și spălă

Şi a se luptă

cu

tote
tă

ce i se fac! (Aplause),

d-l Apostoleanu,

petele,
puterea

vie micii sti la putere

astădi

a-şi

ale

lecui

contra

tu-

şi administreze

fără greşală, şi fără greşeli mari încă, și atunc
i... atunci toţi
profeţii ar rămân pe jos; numai d-l Apostolean
u ar fi profetul, ei
chiar 1 ași urmă, ar fi şi protetul met.
Precum

am

dis, D-lor,

nu

eram

aci

când

d-l Apostoleanu,

a

vorbit de administraţiune; însă din cele ce am
audit, sciii căa dis

că administuaţiunea . .
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1. Negură. Cer cuvîntul.
1. Brătianu, Onor. d-l Negură

ne-a

făgăduit de

ori că

ne-

va aduce pe tapet; cestiunea Bacăului, Eă sunt gata so primesc,
căci pote unul din motivele, ce m'aii făcut să mă cobor de pe
acea bancă (arată banca ministerială), este ca să pot răspunde la
tote acusările și să pot califică la rîndul meii faptele unora, fără

ca să compromit nică cum Guvernul ţării.
1. Negură. Am alt ce-vă de dis, fiţi liniştit!
ÎI.

Brătianu.

Să

dea

Dumnedeii

ca nu

numai

Negurii

din

Țâra-Românescă, dar toţi Negurii din lume să fie aşă de liniștiți,
cum sunt eii în faţa negurilor din năuntru şi din afară ! (aplause),
fiind-că consciința mea e împăcată şi am convicţiunea că consciinţa

mea

este

românâscă.

Vorbiam de administraţiune, D-lor, şi afirmam
greşeli ; eii singur

chiar

mi

le imput

mai

mult

că am

decât

făcut

aceia

cară

se bucură că le-am făcut. Să dea Dumnedei să nu mai fie Români, cură să se bucure de greşelile Românilor, ci să fie numai
Străinii, cari să aibă asemenea bucurii. D-l Apostoleanu, între altele,
mă acusă și de sugrumarea libertăţilor publice. Dar care sunt
acele libertăţi publice sugrumate, căci încă odată cred că națiunea
română nu e aşă de jos cădută— cum o credeţi d-vâstră, şi cum
vă siliţi a o arătă. chiar şi în ochii străinilor, (aplause),
— nu
cred că națiunea română e așă de înjosită încât ei să fi putut
sfărîmă vre-una din instituţiunile, ce asigură libertăţile sale publice,

fără

ca ea

să

mă

sdrobsscă,

în momentul

când

aş

fi

în-

drăsnit să le lovesc. Ri, D-lor, nu dic pentru d-nii Miniştri de astăgiă, căci am mai dis-o că ori-care dintre domniile-lor ar fi voit,
mi-ar fi făcut, ondre să intre împreună cu mine în administraţiune, —
şi acâsta, n'o

die ca să-i ridic, fiind-că

d-lor sunt destul de ridicaţi,

ci o dic, pentru-că am convicţiunea că și în piepturile lor bate tot
inimă de Român, ca şi în ale nostre ale tuturor, şi că încă aii destulă
experienţă, ca Gmeni de Stat, —nu o dic dar pentru dumnslor, ci o

dic pentru viitor: Să dea Dumnedeii ca sub t6te administraţiunile
împrejurările,

pasiunile

personale

bartăţile publice, aşă cum
eii. (Aplause).

am

şi meschine

avut ondrea și

să lase neatinse

fericirea

li-

să le las

Î. Negură. Să ferâscă Dumnedei!
1. Brătianu. Seciu că nu aţă fost şi nu sunteţi amicii instituţiunilor de astădi şi nici nu mă mir de protestaţiunile d-vâstre
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(aplause) ; căci vă cred în destul de intel
igent pentru-ca, fiind a1868
Noemv. 2. Micii acelor instituţiuni, să nu faceți
lucruri, cari pe totă diua le
compromit. (4Aplause).
D. Lupaşcu. Suntem austro-maghiari ?

1. Brătianu. Nu sunt e acela, care să
mă silesc a face pe străini
să cr6dă că un om, care are ondrea
de a fi în templul politic al Românie

i, ar put6 să aibă o altă inimă, decât
de Român. Pot; fi 6meni
imprudenţi, orbiţă de pasiuni, dar nu
austro-maghiari.
Când

am

venit la putere, am

găsit garda naţională

în câte-vă
orașe. Ei am îndoit numărul lor. Am
găsit cele mai multe oraşe
fără puşti. Eu le-am dat.
I. Negură. Pe hârtie.
1. Brătianu. Cred că d-l Negură nu este
consciința țării; când
vorb
esc

aş

mă

raportez

la representanţii diferitelor districte,

fi audit de la cei-lalți o asemenea

desaprobare,

şi când

deşi

convins

pote de contrarii, mi-aş fi pleca
t capul. Dic dar că am îndoit
garda naţională, am armat-o cât
am putut, şi am căutat, prin circularele mele, să deștept în inima Româ
nilor, nu numai simţimîntul
de dreptate, dar şi de datorie;
fiind-că nu pot fi drepturi fără
datorii, precum nu pot fi nică dator
ii fără drepturi.

1. Negură.

ÎI.

Consiliile comunale.

Brătianu.

Consiliile

comunale

şi

judeţene?

Apoi,

D-lor,
fac apel la amicii d-lui Negură, la d-]
Lupaşcu, care eră Prefect
în Galaţi şi care îmi făcea raporturi peste
raporturi, ca să disolv
consiliul comunal de la Galaţi; ei i-am
dis că nu pot, pe un

simplu

raport, să disolv consiliul comunal.

dă demisiunea,
încă

odată,

nu

şi ei i-am
cred

dis să

că pe

un

nu-și

simplu

D-lui mi-a

dea

răspuns

raport al unui prefect trebue

să disolv un consilii comunal, și nici
odată n'am disolvat
ci tot-deauna am trimis anchete, şi când
am putut să am
țiunea, şi nu numai ei, dar țera, că treb
ue disolvat, atunci

am disolvat. Nu numai atât, am
tote circulările mele, să deştept

țene

drepturile şi

acâsta

am

făcut-o

datoriile,

că-şi

demisiunea, fiind-că,
ast-fel,
convienumai

făcut mai mult; am căutat, prin
în consiliile municipale şi jude-

cari sunt, alipite de

funcțiunile lor ;

şi prin

circulări și prin vii graiiă, ast-fel în
cât

a fost

că am

una din acusările cele mai mari ce
mi sa făcut,— nu numai de
străini, dar și în ţâră de acei cari nu
împărtășesc opiniunile mele
în privința libertăţilor locale, în privinţa,
descentralisării, — una din
acele

mari

comună

acusări

urbană şi rurală un Stat,

voit

să fac din

fie-care judeţ

şi
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1. Brătianu. Fiţi încredințat că am isbutit, d-le Negur
ă ; şi sue my. 29,
atât de bine în cât, dacă Ruș—ii
când aii intrat la 1848— au dis

că ceea-ce

asemenea
Fevruarie

s'a făcut în trei luni nu

şi

acum

până

se va put6 desface în 20 de ani,

fiţi încredinţaţi că, ceea-ce s'a făcut de la 11

astădi,

nu

se va, put

(Aplause sgomoldse şi repețile).

desface

în vâcul

vâcului!

D-lor, s'a vorbit de alegeri. M& mir cum a putut
onor. d-l
Apostoleanu să dică adinâuri că am întrebuințat
puterea nostră

în administraţiune, pentru
asupra!

Onor.

a face ca drojdiile societăţii să 6să de-

d-l Apostoleanu, să-mi permită să i-o spun, puteă

să

vorb6scă pentru d-lui acesta, dar nu pentru t0tă Camera (aplau
se) ;

nu

puteă

să insulte ast-fel t6tă administraţiunea, t6tă magistr
atura,

țării, nu puteă să insulte tote Corpurile Legiuit6re. (Aplau
se prelungile).
A!

D-lor,

am

putut

să ne

înşelăm

asupra

unora

din funcţi-

onarii pe cari-i am numit? Ei! dar noi înşi-ne, cum
am dis, am
fost cele dintâi victime ale acestor amăgiri... şi onor.
d-l Negură
pote să mărturisâscă acâsta, (Riîsele). Am fost cele
dintâi victime,

înşelându-ne asupra
tiilor, ce am arătat

numirii unor funcţionari, sai asupra simpaunora, credând că sunt Români adevăraţi, în

t6te ocasiunile.
Î. Negură. N'am înţeles, explicaţi-vă.
ÎI. Brătianu. D-lor, cu tâtă consideraţiunea, ce am
dobîndit
de ieri încâce pentru d-l Negură, — când am vădut
că întradevăr

aveă

dreptate

să câră

minorității, înțelegând

a se pune

la vot mai întâiii amendamentul

semnificarea,

resultatul beneficiului, ce un

deputat pote să dobîndâscă atunci când amendamentele
sale se vot6ză

înainte, căci prin acel vot se spune ţării câţi aderenţ
ă pote să aibă
în Cameră o idee, ce ar fi cuprinsă în acele amendament
e ; ieri am
vădut că amendamentul d-lui Negură a avut 31 de aderenț
i, şi cu
acâstă ocasiune d-l Negură s'a ridicat în consideraţiunea
mea ; -— dar

cu t6tă acestă consideraţiune, am ondre ai spune că ei vorbesc
,

nu

numai

pentru d-n6lui, ci vorbesc pentru

Camera

D-l P. Carp. Faceţi listă de proscripţiuni,
ÎI. Brătianu. Este reservată d-lui Carp acâstă
veni

la putere,

spre

a face

şi

acest

servicii

întrâgă.

onâre,

naţional.

...

când

va

(Aplause;

ilaritate).
D-lor, eii unul, ca Ministru de Interne, am spus francamente,

496
No.

49.

1868

Noemvy.

29.

care am credut că este datoria şi dreptul Guver
nului în alegeri.
Dacă teoria mea este greşită, n'aii cel-lalţi
decât să urmeze

alt-fel, şi o ţâră întrâgă n'are decât să desapr
obe conduita mea.
Dar fac apel, nu la pasiuni, nică la intere
se
de moment, ci

la

consciinţa

nepărtinitâre

a fie-căruia, să

spună dacă n'am ur-

mat în fapt ceea-ce am dis în cireularele
mele ; să spună dacă
atunci, când m'am dus prin $6ră, n'am vorbit
tot cum am scris

în circulare. Sunt Prefecţi, cari sunt amicii dumnsb
vâstre, să vie
unul singur să dică,— astădi mai cu s6mă când a
scăpat de administraţiunea mea, arbitrară,—să vie să spună că ei
am urmat alt-fel
în fapt, decât cum am dis în circulară, să vie să
spună că am abusat de datoria mea şi să arate cum, şi ast-fel își
va face o datorie
de Român. Dar am avut simpatii, acesta am declar
at-o în gura
mare, şi une-oră am avut nenorocirea să mă amăge
sc în simpatiile mele ! EX, â-lor, dar Și părinţii nu pot să facă
pe toţi copiii
lor să urmeze o bună conduită! Însă ar put6
6re lumea să arunce

piâtra în capul părintelui, dacă unii din
copiii lui mai eşit buni?
G. Apostoleanu n'a, criticat numai administraţi
unea, ci a avut
și partea din acea indignaţiune ce a
avut d-l Beust în cartea roşie

G. Apostoleanu. N'am citit-o.
ÎI. Brătianu. Nu ai citit-o? Nu

Român,

nică de

deputat,

ţi-ai

făcut

datoria

nică

de

dacă n'ai cetit Cartea Roşie. (Vii aplause).

Ţera ar fi cu capul plecat dacă sar lăsă
după inspiraţiunile
dumitale ....
G. Apostoleanu. Studiez ț6ra în ţâră, iar
nu din afară.
1. Brătianu.

D-l

Apostoleanu

dice

că studiză

ț6ra

din

ţsră,
și nu din afară. Dar d-lui scie ce s'a întâmp
lat cu aceia cari a
făcut politică cum tace d-lui; scie cum
se află Imperiul cel mai
mare al Chinei, care astădi este bătaia
de joc a tuturor naţiunilor. (Aplause).
Când sa pronunțat aci numele strălucitulu
i Gneist, mi-am

adus

aminte

că d.

Apostoleanu

pe băncile şedlei lui. Mulţi am
Gneist

şi ale celor

mai

ne-a

spus

că a avut ondrea să fie

avut ondrea să fim pe băncile lui

iluştri profesori

din

Europa,

dar

nu sciii
pentru câţi din noi ar put6 și aici
iluștrii profesori să dică la
rîndul lor: Am avut ondrea să, am discip
ul pe cutare sai pe cutare.

D-lor, cât pentru justiţie, cred că
onorabilul mei coleg, astădi
ca deputat, alaltă-eri ca, Ministru
de Justiţie, va răspunde la cele
ce s'aii dis. Dar să spun drept
că am fost forte trist impresionat,
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când

am

audit

pe onor.

d-l Apostoleanu,

care

eră cel mai compe=
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tent, — saii cel puţin trebue să fie mai competent, şi ca fost ma- Noe

gistrat, şi ca, în present, advocat, fiind-că în viitor pote va
merge
mai departe, — când am vădut că d-sa a venit să facă un
tabloii aşă de cutremurător al Justiţiei şi să ne expună teoriile

cele mai sublime asupra
asupra

independenţei

eficacităţii

dreptului

de inamovibilitate,

magistratului,

— atunci,

vă spun

drept,

că

fragedă ?
1 Brătianu. Părinţii, vechii boeri, erai mai toleranţi decât
e astădi d-l Carp, căci ei permiteaiă ca copiii lor să citâscă ceea-ce
se vede că d-lui n'ar permite, când ar av6 puterea de a opri asemenea, citiri. D-lor, îmi aduc aminte de Persanul, — căruia un predicator îi disese într'o qi că chreştinul, care are două haine, trebue
să dea una aprâpelui sii, — Persanul s'a dus la predicator şi
i-a
cerut nu a doua haină, ci o părticică din punga sa, dar acesta l-a
dat afară; atunci a înţeles că alta vorbesc predicatorii, şi alta, fac.
(Aplause). De atunci s'a făcut mare progres; nu se mai consideră
Omenii după cuvinte, ci după fapte. Dar cum onor. d-] Apostoleanu, — elevul lui Gneist, care luptă contra regimului prusian,
ce i se păreă cam autocratic, susțineă mai nainte la noi ceeace

mă acusă acum

pe mine că fac: sprijiniă Cesarismul, prin urmăre,

pentru d-lui nu este cestiunea că este contra Cesarismului, ci că
nui plac ochii Cesarului, pe care-l are astădi în presupunere îna-

intea d-sale!

Cum,

d-le

Apostolene, — după

cum

singur

d-ta

aj

starea

în

dis, — mai nainte erai om de ordine, sprijiniai autoritatea, puterea,
şi astădi te-ai făcut om de desordine? Se află dre regimul de astădi
cu tote greşelile lui, administraţiunea de astădi, finanţele de

astădi,

instrucţiunea.

de

astădi,

armata

de

astădi,

în

care erai atunci, când domnia-vâstră singuri veniți şi spuneţi,
că tote procesele se resolvaii într'o 6re-care oficină în Iași 9 —
nu voiii să dic numele aceluia care diceţi că eră şef, fiind-că
e răposat, şi pe r&posaţi trebue să-i respectăm ! — Subt, regimul de astădi, pe care nimeni nu pote să-l tăgăduâscă că este
liberal, tote instituţiunile sunt de dece ori mai sus pe trâpia dem-

nităţii, decât eraii atunci, şi totuși atunci,

dinii, sprijineai
Brătianu,

acel,

regim

când

era

numai din uibirea or-

începuse

nu

să

murmure
32

Pa

mi-am adus aminte din copilărie, când citiam Epistolele Persane
ale lui Montesquieu...
D- P. Carp. Cine ţi le da să le citesci într'o vârstă aşă de

29,

|
i
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dar să strige în contra lui,

20, unanimitatea vocii

tun

simţimînt

să critici,

cu

acel

| |
regim

poporului român.

care

D-ta

a fost

strivit subt

îl sprijiniai numai

din-

de ordine, şi astădi vii să faci desordine, adecă vii

termeni

mult

mai

tară,

decum

atacă tot şi mergi chiar până în rănunchii

făceam

României

noi

«|

atunci,

ca să o faci

să sângere, să sufere, pentru ca să nu vadă până unde merge rătăcirea d-tale. (Aplause). 'Tâte acestea le faci astădi, în faţa insti-

:)

tuţiunilor liberale, de care România pâte să fie mândră înaintea naţiunilor celor mai civilisate, care încă nu le aii ; astădi când, nu
dic naţiunile Europei, dar mai tâte Cabinetele europene, sunt ri-

dicate

în contra

n6stră,—pâte

pentru

că văd

până unde

|

ait ajuns

libertăţile n6stre şi de aceea ne combat, —astădi vii d-ta să ne denigrezi, să dici că administraţiunea este despotică, că finanţele n6stre sunt

ruinate,

că am

ajuns

să ne vindem patrimoniul părinţilor

noştri, adecă proprietăţile Statului,
— şi dacă n'ai adaus că le vindem Jidanilor, este pentru ca să nu te strică cu d-l de Beust,
dar

ei pot

dice totul

acum,

căci n'am

cu

cine

să mă mai

stric.

De ce n'ai venit să dică Ministrului de Justiţie: Ai atins sanctuarul moralității, al sciinţei şi al independenței,—iar nu numai
al
independeţi, fiind-că independenţa fără moralitate și sciinţă
nu
mai este independenţă, şi pote să ducă, şi la puşcărie? Dar
te-ai

sfiit să dici aceste vorbe, fiind-că erai să atingi pe

cii d-tale, cari, când aii fost pe banca

răi

Justiţia,

pe

când

pâte

că

;
|

mulţi

din

:

|

ami-

ministerială, ai tratat fârte

amicul

mei,

ca Ministru

al Justi-

ţiei, n'a alunecat aşă de lesne şi pâte că a întrebuințat cuvinte
mai
puţin grave decât acelea ce le-aii aruncat în fața Justiţiei
amicii
d-tale politici, pe

cari îi apărai cu atâta

ardâre.

|

Mi-aduc aminte, D-lor, că aveam un amic, care eră forte
liberal și democrat când eşise de pe băncile şc6lei, şi
pe care, în
urmă, când Yam regăsit ca secretar al lui Vodă Ghica,
lam vădut

forte

indignat

pentru

că

Vodă,

la balul

ce

dăduse,

numai boieri de întâia şi a doua clasă, —pe-atuncă

invitase

nu

erati încă boieră--

şi din cei de clasa a treia, ci chiar negustori,
şi-mi diceă : „Cum se
pote? Sub Grigore Vodă Ghica s'a făcut gaură 'n
cer fiind-că se invi-

tase Voinescu

|

.

cel bătrân, care eră clucer, şi astăqi să vedem aci şi

i

„Cum ? Tocmai tu Grigo—re,
acesta eră numele lui,
— să dică asemenea lucruri?*% —Sciţi ce mi-a răspuns ?— „Eh!
mon cher, d'aprăs

i
|

boerime de a treia clasă şi negustorime ? 1% Atunci ei Pam
întrebat:

les circonstances !“—după împrejurări.

|
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Ast-fel și acum, unul din acei cari eri voiaii să lovâscă pe unii membri ai Curţii de Casaţiune, cu speranța că vor reformă prin votu-

rile d-lor

acel corp, acum se fac

cei mai înfocaţi apărători ai acestui

corp şi ai personalului săi. Pentru ceea-ce s'a făcut în privinţa
Curţii de Casaţiune, mă raportez la consciinţa amicilor d-lui Apos-

toleanu, cari negreșit vor răspunde,
— în fundul inimei d-lor, iar
nu în gura mare, căci, făcând-o ast-fel, sar părâ că apără
Ministerul
trecut,—vor răspunde, cum a dis d-l Apostoleanu, făcând
alusiune
la d-l Cernătescu,: „Istoria va judecă.“ Astădi, dacă ar
fi să ne

trămiteță

înaintea

Curţii

de

Casaţiune,

înţeleg să

veniţi

să ri-

dicaţi t6te cestiunile, pe care le-a ridicat d-l Apostoleanu
; dar
alt-fel nu cred că este bine să vă puneţi pe un asemenea tărîm,
forte alunecos, ci să ne punem pe tărîmul dreptăţii și al imparţiali-

tăţii. Ast-fel fiind, d-l Apostoleanu n'a făcut bine când a venit să
stropescă cu noroiii sanctuarul Justiţiei şi al moralității, întrebuințând cuvîntul de corupţiune.
G. Apostoleanu. N'am dis corupţiune, ci descuragiare.
I. Brătianu. D-lor, descuragiarea este cel dintâiii pas către
corupţiune, şi chiar dacă n'aţi întrebuințat cuvîntul de corupțiune

pentru magistratură, ați mers mai departe : aţi dis că corupţiun
ea,
a mers până pe băncile şeâlei, căci negreşii dacă d-l Apostole
anu

a dis că administraţiunea

de

eri

a deşteptat pasiuni până şi în

inimile profesorilor şi ale copiilor, n'a înţeles că a deșteptat
pasiuni
nobile, ci corupte, priu urmare cuvîntul este subtînţeles.

EX bine!

cu

tote

greşelele

Guvernului,

magistratura

de adi

nu se pote compară cu magistratura de eri, fiind-că este
recrutată din tineri, cari aii studii speciale şi cari, negreşit, sunt
mai
sus de cât predecesorii lor. De ce dar d-l Apostoleanu,
când a

venit la tribună, n'a susţinut ondrea magistraţilor noştri, dând
ast-fel şi asigurări Puterilor străine, care refusă încă de a desfiinţă
jurisdicţiunea consulară în ţâră, tot pe argumente ca acelea ce
a
susținut d-l Apostoleanu? Pentru ce a dat străinilor ocasiunea,
ca,
luând act de cuvintele d-lui, se stăruie şi mai mult în refusul
lor?
D-l Apostoleanu a mai dis că Ministrul Justiţiei a dat, în privința

faptului

de la Mărăşesci,

un

ordin,

prin

care

negă

Justiţiei

dreptul de a-și face datoria, susținând acestea după cele ce dice
că a audit și a citit în unele diare. Dar dacă şi noi la rîndul nostru am veni și am dice: Scii ce am audit de d-ta, d-le Aposto-

lene, ca magistrat şi ca advocat? Şi ţi-am spune tot, tot ce am
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6re

atunci n'ai av6 d-ta dreptul să ne dică că suntem

lomniatori ? De

ce dar

d-tale ? (Aplause).
D-l Apostoleanu

ca-

ne dai nouă un asemenea drept în privinţa

a trecut apoi la finanţe, şi, —

precum

am

mai spus, -— a dis că am mers până a vinde patrim
oniul părintesc,
care este lăsat pentru glorificarea n6mului, ca să
acoperim ruina,

în care am adus noi finanţele. Cum, d-l Apostoleanu,
care nu are
o memorie așă de scurtă, nu scie că Constituanta
a votat să se
vîndă unele moşidre strămoşesci, tocmai pentru
ca să spele gre-

şelele

și ruina adusă de acel regim, pe care d-sa îl apără
? (Aplause).

Ei nu voiii să fac procesul trecutului, căci acesta
nu este
un mijloc de a păşi înainte. Şi trecutul își are păcatel
e lui ca şi
presentul, precum şi viitorul își va av6 pe aie lui.
Societăţile, ca
şi Omenii, greşesc în exercitarea drepturilor lor.
Aşă dar, D-lor,
se puteă ca şi eii şi d-l Apostoleanu, aflându-ne
în acele conâițiuni morale şi politice, să fi făcut greșeli, dar
d-l Apostoleanu
nu trebue să vie să ne provâce a mai vorbi
de acel trecut, dicându-ne că voim să acoperim deficitul, făcut de
noi cu vîndarea
averilor strămoşesci. Visteria este aci, acum sunt
alţi Miniştri,
d-sa puteă să se încredinţeze destul de lămurit
dacă e deficit saii

excedent.

D-l

Apostoleanu

20 mili6ne, dar cum
Însă

d-sa

a putut

a dis:

să

luăm

ved6

că în

„Ni

se spune de un

noi răspunderea
Adresă

nu

excedent

de

acelui excedent?“

se pune

nică o cifră,

nu

se pune nici un kilometru de şosea. Adresa
constată numai că
este un excedent şi că s'a făcut mai multe
kilometre de şosele.
EX bine,

cum

pote să vie onor,

d-l

Apostoleanu,

al naţiunii,— acum

când

are

ochii Ruropei întregi,—şi

să fie pus

subt

se face un act, care,

după

representant

d-lui însuşi,

să nege excedentele,

dicend că e ruină în finanțe, fără să-și dea
ostendlă să se ducă la
Ministerul de finanţe şi Să vadă gestiunea
anului trecut ? ȘI sciți,
D-lor,

că, pe cât timp am fost Ministru, am spus
tot-deauna tuturor

d-nilor deputaţi şi senatori, că ori când vor
veni la vistierie şi vor

voi

fi
şi
să
de
ca
Sa

să vadă starea

financiară, îndată toţi funcţionarii de acolo

vor

la disposiţiunea d-lor și le vor arătă, nu
numai conturile, dar
documentele. Prin urmare â-l Apostoleanu
trebuiă să se ducă
vadă, şi sar fi încredinţat că este un excede
nt de mai mult
20 mili6ne asupra, budgetului exerciţiului
1867. Trebuiă însă
d-sa să-și facă o altă întrebare ; trebuiă să
se întrebe cu ce
acoperit deficitul cel mare al anului 1866,
dacă n'ar fi fost
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un excedent? Fiind-că, afară din sumele, ce aii
fost destinate îm-

prumutului

Oppenheim,

s'a

plătit

deficitul

cel

mare,

ce

am

gă- Noe

sit. Al doilea, întrebatu-s'a d-n6lui cu ce s'ati
acoperit acele 5 mi-

line de franci pentru materialul armatei,
cu ce s'aii acoperit; tâte
plățile anuităţilor împrumutului Oppenheim,
care trebuiaii să se

răspundă din vîndarea domeniilor Statului, cari nu
se vind decât
acum? (Aplause). D-l Apostoleanu, dacă ar fi cugeta
t puţin, nici
n'aveă nevoie să se ducă la vistierie, ci îi eră destul
să iea condeiul şi să facă singur socotela, şi ar fi vădut care
eră datoria
flotantă, a Statului, ce plăți a trebuit să facă Guvernul, şi
câte s'aii
făcut. (Aplause).
Atuncă ar fi vădut negreșit că eră un excedent Şi acesta
ex-

plică

pentru

ce, de unde

mandatele

sută, şi bonurile rurale asemenea,

eraii scădute

cu 35

şi 30 la

ele s'aii suit aprâpe la adevărata

lor val6re.
Nu sciă dacă d-l Apostoleanu a fost anul trecut
contra Sai pentru drumurile de fer, dar să presupun chiar că
a fost contra. D-sa
scie că s'aii emis obligaţiunile pentru căile ferate,
că astădi obligaţiunile pentru construirea drumurilor de fer sunt
aruncate pe pieţele
Europei, şi chiar dacă este contra drumurilor
de fer, trebue să
aibă în vedere că nu lovesce numay drumurile de
fer, pentru care

majoritatea naţiunii s'a pronunțat, — şi un deputa
t, ork-care ar
fi fost convicţiunea lui, trebue să se plece înaint
ea consciinţei
naționale,— dar, chiar dacă ar fi mers cu consciinţa
d-sale liberă,
şi independentă până a se opune voinţei naţiunii, tot
trebuiă să se
gândâscă că lovesce şi în creditul Statului român,
atât material cât
şi moral. Dacă onor. d-l Apostolenu ar fi avut tote
acestea în
vedere, nu ar fi venit, cu atâta, necunoscinţă de fapte,
să arunce cuvinte aşă de tari şi aşă de compromiţătâre pentru
creditul finanțelor n6stre.
D-lui a vorbit; apoi de şosele. La acâsta, negreşit, d-l
Donici (1)

va veni la rândul săi a-i răspunde, nu ca să se
apere, căci nare nevoe ;—dacă d-lui va, fi vinovat, națiunea îl va
osindi, iar dacă d-l
Donici a fost un agent inteligent, activ şi cu
durere de inimă

pentru înfiinţarea căilor naţionale, atunci națiunea, ori-câ
te ar dice
d-l Apostoleanu, îi va mulţumi. D] Apostoleanu a dis
în privința
(1) Panait Donici, Ministru al Lucrărilor Publice în Cabinetu
l lui St. Golescu

şi al lui Nicolae Golescu (13 Noemvrie 1867—16

Ne. 49.

Noemvrie 1868). — Nota Edit.
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oc

acâsta

că: cine ne spune

nouă

-

ie

că stati făcut acele şosele? D-nâlui a

29, mai dis că nu este constituţional de a se pune în gura
Inălţimei
Sale

cuvintele

că s'a dus

şit că consciința

d-sale

singur

ca

şi-a constatat.

deputat l-a

Ei!

D-lor,

|

negre-

făcut să-i pară r&ii de a-

câsta, căci d-n6lui n'a făcut ceea-ce Suveranul nostru a
făcut. Suveranul nostru s'a dus şi a constatat singur; s'a dus,
fiind-că scie
că fericirea unei ţări atîrnă în mare parte de la
căile naţionale,

și că de-acolo

resultă prosperitatea

materială, morală

R

şi puterea,

țării. Ei, D-lor, când v'aii spus acâsta Miniştrii în mesagiii
, nu puteţi
d-vâstră să puneţi în îndoială un minut măcar afirmăr
ile lor, fiind-

că sciți că d-l Donici sia adresat, nu la amicii administraţiun
iă ca

să supravegheze
din tâte colorile

şi să constate lucrările, ce s'aii făcut, ci la persâne
şi mai cu deosebire din colorile, care erai ad-

versare ale administraţiunii.. .
O voce. Pe cine a luat?
1. Brătianu. D-lor, nu pot

să-mi

aduc

aminte

de

|

|
toţi,

ci

|

vă voiti spune pe acei de cari-mi voii aduce
aminte acuma. A
luat pe 4-l Nicolae Bibescu, care cred că n'a
fost nici odată devotat amice al nostru, pe d-l Ion Manu, care
ne-a lovit aşă de tare,

|
|

şi pe alţii. Prin urmare, vedeţi că d-l Donici, care a trecut
de multe
ori pe la Focşani și sciă cât d-l Apostoleanu eră de doritor
pentru

asemenea

lucrări,

s'a îngrijit

să aibă

martori,

cari să nu pâtă

fi

bănuiţi nică chiar de d-l Apostoleanu.
D-lor, când vine Ministerul şi vă spune după raporturi
oficiale

că s'aii făcut acele 1.600 kilometri,

nu cred

că puteţi

a le mai

contestă. Şi mai întâiit de tote, aveţi mai mult respeci,
aveţi cel
puţin Gre-care bună-cuviinţă către Guvernul ţării,
către consilierii
Tronului, cari staii în taţa Representaţiunii naţionale,
și nu mergeţi
până acolo încât să spuneţi în fața naţiunii că un
Ministru a pu-

tut să pună

în gura

Suveranului

minciuni.

P. Donici. S'a publicat darea de s6mă pe fie-care an în Monilor
.
Î. Brătianu. Şi D-lor, în faţa cul spuneţi d-vâstră
acssta?

In faţa vepresentanţilor tutulor districtelor, cari
vin şi spun că
s'aii făcut atâtea şosele, pe când nu s'aii ridicat
în contra decât

două sait trei voi. EI bine, D-lor, vocea d-vostră are
mai multă
autoritate decât tote vocile Representaţiunii naţionale?
Fiţă modeşti cel puţin,

dacă

nu

|
3
Ş

voiţă să fiți mai

prudenţi.

D-lor, un străin, care scie ce sunt drumurile de fer, care
cun6sce condiţiunile, în care ele pot există, audind cuvinte
le d-lui

i;

N
i
ţ
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Apostoleanu, sar fi descurajat cu totul de folâsele drumului de
fer la noi. Căci, un drum de fer, care n'are artere de şosele, —
lasă că va trebui să se cheltusscă îndoit şi întreit ca să se con-

struâscă, dar și pe urmă

chiar, —nu

parte din ce ar trebui să
tele necesare, transitul.

producă,

»

va put6 produce nici a decea
de

6re-ce

nu

va

av6

alimen-

D-vostră sciți ce sunt căile de comunicaţiune din 'Țâra-Româ-

nâscă, seiţi că nu
spre a transportă

Eii am

fe poţi duce nici două poşti în vreme de iârnă
ce-vă, —ce dic două poşti 2? — nică o poştă chiar!

şedut la Piteşti o irnă

întrâgă şi n'am putut să mă due

până la vie la mine tâtă iârna, spre a-mi transportă ce-vă,şi nu e
mai departe decât un sfert de oră. Ast-fel, D-lor, legea drumurilor
a fost una din cele mai mari prevederi, nu ale Ministerului trecut,
nu ale Ministerului de astădi, nu ale d-lui Donici, ci ale țării întregi, fiind că încă, din sesiunile trecute a fost îngrijirea de a avă
legea drumurilor, și o doriam din tot sufletul. Onor. d-l Donici n'a
fost decât organul unei dorinţă, simţite de ţâra întrâgă, şi a venit
cu acea lege, tocmai ca să se potă construi drumul de ter cu înlesnire şi pentru ca el să fie alimentat. Aşă dar, D-lor, când onor,

d-l Donici s'a grăbit și a pus tâtă silinţa sa pentru construcțiunea

acestor

drumuri

și când

chiar

Domnitorul

s'a coborit

de pe Tron

şi s'a dus să visiteze tâte drumurile, acâsta ai făcut-o din dorinţa,
ce aii avut, ca aceste drumuri să facă pe capitaliştii Europei să
vadă că vor pute să se construiască drumurile de fer, şi vor pute
să prospere capitalurile lor, ca ast-fel să le potă vărsă cu mai

multă încredere în România.

așă

de

naiv?

Cum

de

n'a

Ei bine,
învăţat

de

cum
la

d-l Apostoleanu
d-l

Gneist,

este

profesorul

d-sale, elementele cele mai simple de administraţiune şi de economie, ca să scie că astădi patrimoniul unui Stat nu mai consistă
în

domenii?

D-l

Apostoleanu

este

cu

o

mie

de

ani

înapoi,

în

epoca lui Carol-cel-Mare, pe când veniturile Statului erai nu numai
în proprietăţi, dar şi în găinării. 'Trebuiă să fi ascultat: mai bine
pe d-l Gneist, ca să scie că astădi budgetul nu se mai alimentâză

din domenii şi că acâsta este o sistemă, pe care progresul a nimicit-o, a lăsat-o pe trâpta de jos, şi care nu se află nică chiar în
Turcia, numai d6ră în Asia. Prin urmare am fost în drept a mă

miră cum onor. d-l Apostoleanu a putut susțin asemenea teorii,
mai cu s6mă când d-sa scie pentru ce Camera trecută a încuviinţat să se vîndă aceste proprietăţi, şi când îşi aduce aminte cum
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Noe

onor.

d-l Kogălniceanu

atunci

a dis

că e o ondre

29, că a făcut o lege, prin care se cresză

pentru

proprietatea

România

Cameră

de mijloc în

şi se dati atâtea câmpii, cari astădi staii pustii, în exploaindustriei particulare.

tarea

Grija d-vostră este astăqi ca aceste fonduri să nu fie risipite,

dar veţi vede

în budgetul

viitor,

ca și în budgetul

de

astădi,

că

|

o pară din aceste fonduri nu se întrebuinţeză alt-fel decât în re-

be

capitalisare, adecă pentru drumurile de fer, fiind-că şi ele sunt o
altă proprietate, însă o proprietate mult mai de folos decât eraii
micile proprietăţi. Prin urmare d-l Apostoleanu, discipulul d-lui
Gneisi, trebuiă să scie că, negând că s'aii făcut şosele în România,

afirmând că nu s'aii făcut 1.600 kilometri de şosele judeţene, ci
numai 30 saii 40, lovesce creditul României în Europa şi face ca
obligaţiunile căilor ferate să aibă o valâre mult mai mică decât

ar fi avut,

dacă publicul ar fi rămas subt impresiunea celor dise
în mesagiul Tronului.
D-lor, onor. d-l Apostoleanu ne-a făcut teorii asupra armatei, şi

mă mir cum d-sa Sa transformat atât de mult, şi vine a ne susțin teorii, pe care le combăteă în acea vreme, când d:sa susţineă,
ordinea,

şi când

noi susţineam aceea ce d-lui sprijină astădi; atunci

eram trataţi că voim să armăm lurba naţiunii, că voim să facem
o armată de desordine, şi astăqi toemai acei ce făceaii acele acusări vin să susţie contrariul, să ne acuse că facem armata permanentă şi să declare că nu voesce decât miliție.
Insă,

Domnilor,

dacă

voiţi totala

crare

acea lege

a armării,

permanente,

dacă

nu

de la care

|

desființare a armatei perma-

nente, cum credeţi d-vâstră să formaţi acele miliții, cum voiţă să
le exercitaţi,—astădi când nică unul din cei-lalţi Români, cari n'a
fost în oştire nu este deprins cu arma,—cum voiți a pune în ludoi armate

Ha

veţi lăsă

cel puţin

un

poporul să învăţe acel

an

!
|

sati

exer-

ciţiii, acea disciplină și regularitate, de care are trebuinţă un sol-

dat, ce pote fi chemat să se lupte, nu numai spre a ţin liniştea

înăuntru, dar ca să apere ţâra în afară şi să se afle faţă în față

Și

cu armate bine disciplinate? (Aplause). Dacă noi trebue
să deplângem ce-vă, este că n'am avut destule mijl6ce ca să facem
mai mult

decât s'a făcut. Dar mi sa spus — căci nu eram
atunci aci — că
onor. d-l Apostoleanu a dis că nu trebue să
mai vorbim de faptele
nostre militare, fiind-că Istoria de 200 ani
este aci în faţa d-sale.

G. Apostoleanu.

Vi s'a relatat răi,

|
|

505
1. Brătianu. Imi pare bine că sensul cuvintelor d- lui Apostonu e acesta,
Domnilor, tot aşă se diceă și de Italieni înainte de 1848;
chiar Francesii, o naţiune forte simpatică Italienilor, îîi
disprețuiati
în gradul cel mai mare Şi rîdeaii când le vorbiă cine-vă de soldaţii Italieni. EX bine, D-lor, totă lumea a vădut că într'o di, acea
națiune a devenit o naţiune din cele mai brave, cu care s'a luptat
leanu

forte mult chiar aceia cari-i disprețuiaiă în ajun, adecă armata francesă, Sciţi că Francezii s'ai luptat luni întregi ca să ieă Capitoliul

din mânile acelor Italieni, despre cari se diceă că
pe uliţă ca soldaţi decât cu umbrela în mână. Noi
condițiuni mai fovorabile decât Italienii. Sciţă că în
cadență naţională, ci în timpii de nenorociri naţionale,

nu pot să ieasă
însă suntem în
timpii nu da derăsboiele, câşti-

gate de Ruşi contra Turcilor, s'a câştigat cu avant-garda română în
fruntea, oştirilor rusesci. (Aplause prelungite). Chiar în timpii de nenorociri, bravura Românilor n'a lipsit, când ocasiunea s'a presintat ca ei să şi-o arate. Pentru ce dar unii din d-vâstre aii dis că

nu trebue să spunem că națiunea română ar fi în stare şi gata să
facă, sacrificii pentru întărirea, ei, şi că atunci, când va mai veni

cui-vă pofta să intre în România, cu toţii ne vom

rul Tronului

nem

asemenea

şi vom

luptă?

Pentru ce s'a dis că nu

adună

împreju-

trebue să spu-

cuvinte, de 6re-ce ele nu probâză decât fanfaronadă

din parte-ne ? Străinilor le pâte fi permis,—peste hotare,—să insulte

ast-fel națiunea română, dar Românilor, nu! (Aplause puternice).
Sunt 6re acele vorbe de apărare termeni provocatori? Dacă este

aşă,

apoi să-i

ascultăm

pe

aceia

ce ne

acusă

de fanfaronadă,

să

facem ceea ce aii fost nevoiți să facă părinţii lor, să ne punem
ișlice, giubele şi ciacşiri roșii şi cu tratatele în sîn să mergem la

hotar

şi să facem

(Iaritate).

temenele

străinilor, cari vor voi să vie la noi.!!

Când pe t6tă diua străinii ne insultă, ne ameninţă,—şi ne-ai
ameninţat chiar atunci când am socotit noi că e bine să avem
un
Principe ereditar, dintr'o familie, care ne dă garanţii, şi ati credut
că sunt în dreptul lor să intre în România, — de ce să nule
dăm
să înţel6gă că, dacă le vor mai veni asemenea poftă, vor: găsi aci
nu două—trei regimente, dar multe regimente, hotărîte a-i primi cu
vitejie. Socotesc, D-lor, că e simțimîntul cel mai natural al unei
fiinţe vii să dea a înţelege, când voiesce cine-vă so calce, că are

să se apere. (Aplause prelungite).
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apoi să ne judecaţi şi să ne dați osânda saii aprobar
ea.
Voci. Să se suspende şedinţa.

— Adunarea consultati, încuviințeză snspendarea
ședinței penlru 10 minute.

La redeschiderea şedinţei, Președintele dă cuvântul lui
1. Bră-

tianu spre a continute.
1. Brătianu. D-lor,

s'a făcut observaţiune

încep

prin

a face

că a răspunde

scusele mele, fiind-că mi

la tote întrerupţiunile, ce mi

se fac, mai cu sâmă de onor. d-l Negură, este a-i
da prea multă
importanţă, şi de aceea cerându-vă scuse că am răspuns
până
acum, vă declar că de acum înainte mă voiă mărgini,
pe cât voiii

put6, să nu mai răspund
ele chiar

ale onor.

d-n

la întreruperile, ce

mi se vor

face, fie

Negură.

Am sfîrșit cu onor. d-l Apostoleanu, însă mi-am adus aminte
că am făcut o nedreptate, și este de datoria mea so repar, 0 nedreptate în privinţa unui ilustru bărbat, al cărui nume l-am pronunţat aci: ilustrul Gneist.
Am qis că d-l Gneist a fost contra Guvernului prusian în 1863;

însă trebue să adaog că atunci când a vădut că mijlâce
le, întrebuințate de acel Guvern, aii servit a ajunge la reînălţarea
patriei

sale, d-l Gneist a devenit şi este încă cel mai mare
Guvernului săi.
Am dis că am sfirşit cu d-l Apostoleanu; acum

apărător
am

al

să r&s-

pund unei alte ilustraţiuni, unei eminențe, de o altă import
anţă,
fiind-că chiar posiţiunea ei i-o dă: am să răspund d-lui
Beust,
care Sa făcut organul tuturor plângerilor, tuturor imputăr
ilor ce

sa credut de cuviință a se face în străinătate în contra nâstră.
Dar mai întâiti voii răspunde încă cuvintelor d-lui Apostoleanu,
care a dis că ne-am dat demisiunea pentru că am avut consciința

că ducem ţra la prăpastie, ete. Am dis că am făcut multe
greşeli,
şi dacă întâmplarea mă va obiigă vre-o dată a
mai veni la putere,
pote că nu le voiii mai face tot pe acelea, — sper
acâsta pentru

mica mea inteligenţă, — dar sunt încredinţat că iar
voiii face gre-

şeli. Pote că m'am coborit de la putere, fiind-că
e bine ca un om
să se pâtă reîntârce asupra tuturor faptelor sale
și să le potă

:e

«

D-lor, sunt trei ore, nu sciti dacă onor Cameră nu e ostenită
1868
Nocmv. 23, Și Dar voi să se odihnâscă puţin, fiind-că mai
am încă a vorbi
şi aş dori să spun care sunt greșalele n6stre, pentru
ce ne-am
retras de la Minister și pentru ce susţinem Ministe
rul actual, ca

50%
studiă

şi cântări, ca să scie cum trebue să mârgă înainte, silindu-se

a evită greşelile ce a comis

dejă. Este

cred

de

trebuinţă

om să nu stea prea mult timp sus, fiind că înălțimea și greutatea
îl pot ameţi, şi apoi cred că şi dacă n'aş fi fost destul de
consciinţios, tot eraii de ajuns patimile, atacurile cele înverşunate
ce saii făcut administraţiunei mele, pentru a o paralisă şi a o sili
să-şi deă locul alteia. Puteţi ved6 cu cătă înverșunare sar fi
repeţit acele atacuri, dacă, chiar după eşirea n6stră de la putere,
ele tot se mai repetă şi astădi, în cât.—în loc dea ne ocupă să
mergem înainte, — stăm în loc, numai ca să audim cum se atacă
administraţiunea trecută,

D-lor, sa gis că influenţa consulilor a
retragă

de la

putere.

time, şi o repet

Ei

astădi

am

la

dis

în

tribuna

silit

particular,

Camerei,

Ministerul

să se

în adunările

că chiar

în-

aceia

cari

nu ne cunosc, sciind numai posiţiunea nostră de Guvern al
României, de Miniştri mandatari ai naţiunii române, nu trebuiaii
să
credă că am fi fost capabili să facem, nu o laşitate individua
lă,
dar o laşitate naţională. Nu, nu influenţa consulilor ne-a
silit să
ne retragem; situaţiunea Ruropei Şi situaţiunea, ce ni s'a făcut

la noi în ţ6ră, ne-ai îndemnat

să

credem

că

este prudent

a ne

retrage de la putere, spre a lăsă locul unor “Gmeni, cari aii tot
atâta inimă de Români ca şi noi şi cari aii experienţă şi ail
dat
dovedi de talente mai mult decât noi,
Mai întâiii, D-lor, 6menil cari şed multă vreme la, putere slăbesc, fiind-că lumea nu vede decât numai răul: trebue numai
genii mari şi Omeni cu talente forte superidre ca să potă
să
se ţie multă vreme la putere, fără ca lumea să nu se ostenâsc
ă

de dînșii. Noi nu suntem

şi nici nu

ne

credeam

de

talia

aceea.

Simţiam că lumea începuse să se ostenâscă, şi eră mai bine să
ne retragem, până când lumea nu eră cu totul ostenită.
Dar este şi altă consideraţiune. Oare este bine ca consilierii
Tronului să fie tot-deauna tot aceiaşi ? Este bine ca numai o
nuanţă,

chiar care ar represintă marea majoritate din ț6ră, să dea pe con-

silierii Tronului? Nu
nuanţe a se apropiă

este bine să se dea ocasiune şi celor-lalte
de Tron, ca Tronul să- i vadă, să-i apreţuiască,

să-i stimeze, şi ei să se obicinuiască a-l iubi şi a-L adoră mai mult

decât,
mare,

pote

să

facă

cine-vă,

când

vede

pe

Suveran

de departe?

Dar, d-lor, în situaţiunea de faţă eră o rațiune de Stat şi mai
şi mai

urgentă,

Din
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ca un goe

tote părțile se ridicaii glasuri, şi glasuri
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puternice, cari aii o influență mare,

nu

numai

asupra unui Stat

29, de a doua ordine ca al nostru, care e născut de ieri,
dar chiar şi
asupra Împăraţilor celor mai puternici. Ei bine, când se
ridică o

opiniune, care este defavorabilă unui Guvern, este de datoria lui
să se retragă, şi să ieasă pentru ca să vie alţii să dovedâscă lumei
că ceea-ce sa dis nu este adevărat, Şi că ceea-ce exprimă acel Gu-

vern nu eră o opiniune impusă naţiunii, că acel
al unui partid, ci—în acţiunea lui cea mare—eră

țiunii întregi. (Aplause).

Guvern nu eră
expresiunea na-

D-lor, fiţi încredințaţi că Gmenii

tb

de co-

l6rea acelor cari sunt astăqi la putere, 6meni, cari prin
trecutul
lor aii putut să inspire încrederea, fiind-că ai fost multă
vreme
la putere, aii să vie şi să dovedsscă Europei că ceea-ce
s'a dis că
noi suntem instrumentul altei Puteri şi altor interese decât
ale
naţiunii, n'a fost adevărat. Sunt încredinţat că acei, cari
aii venit
la putere după noi, ai să desminţă tot ce a fost calomni
os, şi să
dovedescă lumii că națiunea română voesce, iar nu face
voinţa cu-

tărui om

saii cutărui partid. (Aplause).

D-lor, ce ne acusă pe noi Cartea Roşie? Acâstă Carte
este de
110 pagine şi 30 sunt destinate numai României.
D-lor, intoleranţa religi6să este partea întâia. Ei! D- lor, va răspund
e Ministerul de astădi în acâsta, cum am răspuns şi noi:
nu este intoleranţă religi6să, ci este o jenă, o inconveniență socială
și pot dice
naţională. (Aplause).
In România nu se crede că sati putut; realisă în
aşă timp
scurt tote condiţiunile de putere, ca să nu mai fie
ameninţată naţionalitatea, şi de aceea s'a pus chiar în Constit
uţiune că nu se

pot aduce în România colonii străine, şi acâsta sa făcut
nu din
ură contra străinilor, — vorbesc despre adevăratul simţimî
nt na-

țional, — precum nică din intoleranţă faţă de Israeliţi
, ci a făcut-o
o parte a ţării, îngrijită ca să nu fie țâra înăbuşit
ă de colonii stră-

ine. lată ce am

spus şi iată ce aii să spună şi succesorii noştri. Şi

atunci Europa nu va mai puts să dică că sunt cuvinte
ale unor
Gmeni, curi voesc să exploateze proprietatea, fiind-că
onor. d-l
Dimitrie Ghica şi onor. d-l Kogălniceanu n'a trebuin
ţă de acâsta,—
posiţiunea lor este asigurată de mult în societatea
română,—ni'ait tre-

buinţă de mijlâcele cele miserabile, de cari

presupuneaii

străinii

că am avut noi trebuință, pentru ca să exploat
ăm credinţa poporală, spre a ne ţin6 la putere și a deșteptă în popor
simţiminte,

ji
p
|
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ce n'aii fost, nu

sunt şi nu vor fi ale

Românilor.

(Aplause

pre=

D-lor, îmi va dice cine-vă că sunt imprudent
la Cartea

Roşie,

că

ca să

răspund

pote sunt presumţios ; de aceea viii să-mi ridic

un piedestal, în cât
ca să-i răspund.

Nu,

să mă

pot

D-lor,

că este

sui

la înălţimea
o necesitate

din o mare grijă, vădend pe şeful

Cabinetului

d-lui
născută

de

Beust
în mine

unui Imperii

atât

de mare şi puternic, pe d-l de Beust,
— omul cel mai inteligent şi
cel mai curagios, care a mers 'cu curagiul săii până a compro-

mite existenţa Regatului Saxoniei, în răsboiul din urmă, — vădână
cum

un

asemenea

cut de ieri, care
să-şi conserve

om

abiă

pâte

să

se

spăimînte,

când

a început să adune elemente

existenţa ; vădând cum

de un an şi jumătate

nu

se ocupă

d-l de Beust

decât

un

Stat

năs-

de întărire ca
s'a speriat,

şi

de acel uriaş, care se

ridică în faţă-i, şi cere o armată permanentă de 800 mii de Gmeni,
am credut că trebue să ne îngrijim. Să vă spun drept, D-lor, a

fost şi o necesitate personală, care a venit şi a adaos la alte motive, care

nvaii

făcut să mă retrag

de la putere : a fost

ca să ră-

suflu și eii odată, să pot vorbi fără să am nici o răspundere către nimeni şi să nu compromit, Guvernul ţării.
Unui Împărat mare, care are atâtea mili6ne de supuşi, astădi,—

când se încoron6ză Rege al Ungariei, —- d-l Beust îi pune sabia în
mână, și el taie în patru părți ale aerului, şi promite să cucerâscă
tote ţările, ce aii ţinut de Corna St. Ștetan ; noi însă nică nu

ne-am

îngrijit, nu ne-am culcat sâra cu mai multă grijă, nică ne-am

sculat diminsţa

cu mai puţină mulţumire ; am

dis că acesta este

o formulă, la care ţine Imperiul Austriei, fiind-că este unul din
Imperiile cele mai tradiţionale, şi ţine la tte formulele, chiar şi

la acele

care

nu

mai pot

ave

adi nici o însemuătate.

Dar

d-l

de Beust-nu face așă; el se sperie, sună alarma în Europa întrâgă,
cere o armată permanentă de 800 mii 6meni, fiind-eă... 4-1 Can-

diano

No. 4.
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lungile).

a tras sabia din tâcă!

(Aplause).

Sai făcut manifestări de pangermanism,
nostru a fost băgat şi plimbat pe ulițe, şi noi nu
noi vin emisari unguri, se plimbă prin ţ6ră şi
ba încă le dăm de mâncare și de băutură. Ei

d-lui baron

Eder:

„Parcă

în care şi drapelul
ne-am îngrijat ; la
nu le dicem nimica,
bine, cum diceam

noi am fi un colos şi Austria o Putere

mică şi de câte ori ne mișcăm, vă e t6mă să nu vă strivim.“
Ve.
deţiLi că nu e lucru serios, Prin urmare, grijă pentru grijă, frică
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pentru frică, dic şi ei cum se dice „frică la mine, frică la tine,
frică la noi la amândoi.“ Şi dacă nu înţeleg cum d-l de Beust s'a
speriat, fiind-că d-l Candiano a tras sabia (ilaritate), şi nu sabia,—
pentru că d-lui nu mai are sabie acum,— ci fiind-că a tras pana,
atuncă să ne fie permis să ne îngrijim și să ne temem şi noi la rândul nostru că d-lor nu ăit gânduri bune cu noi. Desfid ca Austria
să dovedâscă o singură urmă de ale n6stre peste Carpaţi, să dovedâscă un singur fapt, —nu numai al Guvernului, ci al ori-cărui
particular,—prin care s'ar fi încercat a se turbură liniştea Austriei.

Și când noi am rămas
Putere

mare,— care

prudenţi, la ce să le fie t6mă?

este astădi mărginită

despre

Austria, o

Germania,

—nu

va căută re să-şi deschidă locuri de desvoltare în partea opusă,
unde crede a găsi o mai puţină resistenţă? D-vâstră sciți, D-lor,
că armata Austriei măsură ţâra cu lanţul și ast-fel putem crede
că, cui i-a fost fome eră, îi pote fi şi astădi; nouă însă nu

fi fome, fiind învăţaţi cu sărăcia.
Se mai dice, D-lor, în Cartea Roşie, că ne armăm
sură,
ţiună

şi că prin
numai de

urmare
apărare,

ne pâte

,
peste mă&-

n'avem intenţiuni bune, n'avem intenci și de agresiune. Mai este încă o

frasă tot în Cartea Roşie relativă le Sârbi, unde se dice că Guvernul Austriei vede cu mulţumire că Serbia se întăresce şi-şi cresce
puterea în proporţiune cu mijlâcele ei, fiind-că sunt acestea elemente cari se crează,—după propriile cuvinte ale d-lui de Beust,—
pentru

viitorul

Imperiit turcesc.

Ei bine, D-lor, de ce re ceea ce este bine pentru Serbia, nu
este bine pentru România? De ce Sârbii, cari sunt înarmaţi până
în dinţi,
— şi acâsta o scie t6tă lumea, — nu îngrijesc pe nimeni?
De ce însă noi, când din nenorocire
de lege ca să ne organisăm puterea

numai am votat un proiect
armată,
— dacă nu tot atât

pe cât Serbia, dar pe jumătate, — de
măcar

o puşcă

când Serbia,
este

pentru

având

50 Români,

pâte una

prea armată?
Dar ce mă îngrijesce

mai

ce

ne

noi,

cari nu

avem

peste

măsură,

pe

Sârb,

nu

armăm

şi două pusci de fie-care
mult, este

nici

că sai făcut administra-

ţiunii trecute imputări că este instrumentul intereselor străine.
Care sunt dovedile
? N'a venit Cartea Roşie cu nici o altă dovadă,
decâi, că puscile cu ac, pe care le-am cumpărat de la Guvernul prusian, ne-aii venit prin Rusia. Dar, D-lor, ne vin tunuri şi muniţiună

de răsboiii

prin

Austria, şi judecând

tot ast-fel

Rusia, ar fi tre-

5Il
buit să spună că suntem instrumentele Austriei; dacă acele arme
şi
muniţiuni trec prin Turcia, că suntem instrumentele Turciei. Prin
urmare noi, cară suntem încongiuraţi de aceste Puteri, oră pe
unde

ne-ar trece armele, vom fi acusaţi de instrumente ale
acelei Puteri, ast-fel în cât vom fi puşi în posiţiune de a nu
ne mai put6

armă nici odată, căci fie-care ne va acusă. (u Austria și cu Tu'cia am cochetat multă vreme ; Turciei și astădi chiar îi
facem
mare

servicii,

pe

când

cu

Rusia

până

eri am

luptat

şi

n'am

în-

cetat decât atunci, când n'am mai fost ameninţaţi de dînsa,
Ni se dice: de ce puscile să nu vie prin Austria şi să ne vie

prin Rusia? Fiind-că,—precum am răspuns şi baronului Eder,—duceţi-vă în Prusia, căutaţi registrele, matricolele, şi veţi ved6
că

puscile acelea sunt ieşite din fabrica din Dantzig Şi linia cea, mai
drâptă ca să vie de la Dantzig în România este prin Rusia.
Rusia
a acordat

Guvernului

nostru

acea

autorisare

îndată, de vreme

ce

fiind

pe

cu Austria trebuiă să mai aşteptăm încă 5 Şi 6 luni, pentru-că
tre:

buesc

multe

formalităţi,

administraţiunea

ei

complicată,

când în Rusia... a dat Impăratul voie şi armele aii trecut.
Ei unul, d-lor, mam simţit fericit când am fost însciinţat
că

vin armele. Mai întâiii pentru că Suveranul Franţei
o sciă, prin
urmare nu eră nimic complotat pe sub ascuns, cum qice
d-l de Beust,
şi apoi puseile trecând prin Rusia, prin acâsta s'a ridicat
o grijă,
pentru care t6tă vița ne-am luptat; căcă sciți că
atunci, când
cine-vă e speriat, odată, se teme apoi şi de-o umbră.
De când Rusia

a lăsat să trâcă armele n6stre și ne-a

asigurat

prin

acâsta

că

nu

mai

lăsat

să

are intențiuni

ne
să ne

armăm,

ne-a

cucerâscă ;

eii am fost forte fericit că ne-a dat acâstă dovadă,
şi aş dori ca
şi Austria să facă tot așă, ca să ne probeze că nu
mai are nici

un

gând

asupra

n6stră,

adecă

să ne lase

cu totul liberi de

a ne

armă, pentru că nu România ar put6 să facă umbră
unui Imperii aşă de mare ca Austria.
Dar, Domnilor, noi am mers mai departe cu prudenţa:
când

o soră a mea este măritată, nu am dreptul să mă
amestec în menagiul săi, nu am dreptul să fac cel mai mie pas,
care să pâtă

da bănuială soţului ei că aș voi vre-odată să aduc zizanie
şi des-

binare în casa lor. Însă, D-lor, 6re, când soţul
ei, cumnatul mei,
va merge până a o maltrată cu brutalitate, când
o va trată ca pe
o sclavă, cu tâte că seie că ea este dintr'un sânge
nobil... (aplause
mult prelungite), când voii ved6 că rădică cuțitul
asupra ei, nu am
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eii 6re dreptul să strig, să-l opresc de la acea crimă? (Aplause
p. entusiaste, îndelung repețite pe tote băncile şi în tote tribunele). Ei

bine, D-lor, am mers cu prudenţa până la laşitate,
năbuşit în inima n6stră acel țipăt. (Aplause vid).

fiind-că

am

Vecinii noştri Maghiari sciii, d-l Andrăssy, d-l Klăpka şi r&posatul Tâleki, a cărui ţărînă o aduc de martoră, scii şi pot spune
că noi, chiar când eram pe tărîmul revoluţionar, când luptam, atât
pentru noi cât şi pentru dînşii, în 1849, în mijlocul Parisului, chiar
atunci n'aii găsit nici un cuvînt, nică o idee din partea nâstră că

să cucerim

Transilvania, şi nu le-am cerut altce-vă decât să

fie consecinţă cu
reclamatii pentru

principiile ce declaraii lumii, și cu drepturile, ce
dînşii, adecă să dea şi Românilor aceleași drep-

voim

tură, pe cară le daii şi celor-lalte naţiuni.
Acâstă conduită a nâstră puteă să le serve de chezăşie, de asigurare, fiind-că atunci nu mai eră dreptul Istoriei, el eră rupt de
revoluţiune, şi cu tâte acestea n'am voit să avem alt limbagiii şi
altă conduită, pentru că ne-am dis: Suntem puţini, 5 milione numai

în România, dar scim că nu aglomeraţiunile facputerea unui Stat,
ci unitatea şi desvoltarea lui în clvilisaţiune. Ne mulțumim să fim
tari prin

principiile

nouă,

ce le înfățişăm, fără

să ne

mai uităm

la

nimic afară din ţ6ra nostră. Însă le-am gis: „Este în interesul vostru
să fiți consecinţă

cu principiile vâstre,

să nu umblaţi a da satisfac-

țiune unor tradiţiuni ale trecutului, să nu vă creaţi greutăţi, care
pot

să vă pună într'o di în pericol.
Ei bine, D-lor, care om, — când pe tărîmul revoluţionar este
moderat, — venind la putere ar fi mai exaltat, când scie câr de grea

e răspunderea faptelor sale? D-nii Andrâssy, Klăpkă
doi ani, veniră în Bucuresci, înaintea, bătăliei de la
trateze cu noi, şi nu le-am cerut nimic nici atunci,
reuşi, nică atunci nu le-am ţinut alt limbagiii decât

şi Tirr, acum
Sadowa, ca să
când puteam
acela de mai

nainte. Cum dar aîi credut d-nslor, ca astădi, fiind la putere, aş pune
eii în joc existenţa n6stră naţională ca să alerg după teorii ori
cât de sublime şi legitime ar fi ele? Vorbind de Unguri, îmi aduce
aminte de ceea ce îmi diceă un Engles alaltăeri, — nu o persnă

oficială, un consul, nici un interesat la podurile de fer saii alte întreprinderi, — un Engles, cu totul desbrăcat de ori-ce interes şi
care judecă

făcut,

lucrările

mi-a dis:

cu sânge

„Scii ce

rece. După multe întrebări,

efect îmi

ce mi-a

fac acestea? Îmi aduc aminte

aaa a
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de fabula lupului, care căută gâlcâvă

mielului că-i turbură apa.

Aşă

sunt şi vecinii d-v. faţă cu România.“
când

Ei, D-lor, aş dice lupului ca să-și aducă aminte că Sâgur,
vine la Istoria Romanilor şi începe de la fundarea Romei,

dice că, la cel dintâii pas al Romanilor,
de lei. (Aplause sgomolose și repețile).

s'a vădut că ei sunt, pui

Noi, cum am declarat, avem elemente de fericire, şi dacă vom
fi vrednici, vom fi adevărații strănepoţi ai Romei. Vom sci—cincă

milione câţi suntem—să ne facem un loc în societătea Statelor europene, ast-fel cum alţii nu pot să şi-l facă, deşi sunt mai multe
mili6ne.
Să fie sigure Statele vecine, cari aii fericita voinţă de a ne
pune în posiţiune să le dicem fraţii noştri, — fraţi cum le dicem
Sârbilor,
— că nu vor ave nică un subiect de grijă din partea n6stră, dar să nu uite că atunci când vor voi să înjunghie pe sora

n6stră de dincolo, care este măritată cu dînşii, sângele ei le va
stropi fruntea şi mai curând saii mai târdiii, Franţa şi Roma, când
Capitoliul va domni iar asupra Italiei,îşi vor recunosce sângele pe
fruntea înjunghietorilor şi nu vor lăsă pe strănepoţii lor să piară,
(Aplause entusiaste repețite în sală şi în tote tribunele).

Acuma D-lor, să vă citez un mic incident, din care veţi put6
ved6 cât d-l de Beust, care astădi este organul Ungariei, este de
nedrept,

şi cât este

de

orbit

cătându-ne

gâlcâvă,

subt

pretext

că

am fi adus arsenale întregi și că aceste arsenale ne vin din Rusia.
Diceam baronului Eder: Cum poţi d-ta să fii un singur minut în
erore

asupra

celor

ce

se petrec

în România?

D-ta,

care

ca om

politic eştă de atâta timp în România, d-ta care eşti consul şi
al un servicii în România mult mai vechii şi mai inamovibil
decât Guvernul ţării, d-ta, care aj în fie-care orăşel câte un staroste, câte un sub-consul, iar nu un poliţaii, cum am ei, venit de eri sait de alaltăeri în administraţiune, d-ta, care poţi
să cunosci tâte câte se petrec în România, cum poţi să relatezi
asemenea, lucru, şi să ne dai alte calificări decât acelea care ni
se cuvin ? Îi spuneam acâsta pentru că, îndătă ce ai început, să
vie armele, aii început şi raporturile oficiale, şi ast-fel iată ce
dice raportul din laşi al d-lui consul: el dice că ai sosit în România ia Rădăuţi 90 de colete, şi acâsta este şi în Cartea Roşie

în limba germană, şi tradusă în cea francesă în diare. Sciţi însă
că un colet nu cuprinde
Brătianu,

decât; 25 de pusci, prin urmare 90 de co33
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oa 2, este de 130 de colete, care fac 5.250 de pusci. Și aci observați că
se pote ved6 chiar în arsenalele n6stre că jumătate din colete
eraii pline cu
decât puscile.

cartuşe și fulminante, cari cuprind mai mult loc
Dar d-l consul spune că i-a declarat d-l Prefect,

de Botoşani că sunt 50.000 de pusci: dacă se pote susţine acesta, că 50.000 de pusci se pot transporta cu 44 de care,
căci un transport a fost de 19 care şi cel-lait de 25!! Eă bine,
d-lui spune

că ast-fel

a declarat

d-l Prefect

de

Botoşani

şi apoi

dice: d-l Brăţianu mi-a spus că sunt numai 25.000 cumpărate.
Cumpărate, D-lor, iar nu date. Navea d-l consul decât să numere
coletele, şi după cum coletul în nică o ţ6ră din lume, nu conţine
mai mult de 25 pusci, dacă ar fi făcut atunci socotâlă, ar fi vădut
că d-l Prefect a făcut ca cupilul teribil; căci copiii teribili de'ndată

ce văd că se teme
n6pte,

şi ca să înspăimînteze,

mari de cum
șani:

cine-vă de ei, nu-l mai lasă în pace nici di nică

a vădut

piegaţii

spune

lucrurile de

o mie de oră mai

sunt în realitate. Aşă a făcut d-l Hasnaş de la Botope

consul,

consulatului

pe

Austriei

sub-consul,

speriaţi,

pe

staroste,

a vădut

că

pe

toţi

îm-

se

pun

toţi

agenţii, se înşiră toți dragomanii, tote agenţiile pe drumul cel mare,
și atunci a făcut, ca copilul teribil, şi a voit să-i sperie. Şi agenţii ai
păţit-o ca ţiganul din poveste, care veniă cu părul vilvoiii în sat,

dicând că i-ai eşit o sută de lupi înainte, dar pe urmă s'a dovedit
că eraii numai frunzele, ce se mișcaseră de vînt.
Cum voiţi acum să nu cred eii că nu este un scop ascuns, când
o Împărăţie aşă

de mare, cu un personal aşă de mare—un

personal

care, când noi am îndrăsnit să dicem că nu sunt adevărate cele ce denunţă,

a dat

alarma

în

tâtă

Europa—afirmă

că sunt persecuţiuni

contra
că s'aii
basate
făcut o

Israeliţilor în Moldova, că s'aii înnecat; Evreii în Dunăre,
torturat şi violat femei. Am dis că acele notificări nu sunt
pe adevăr, că altul este scopul, şi pentru acâsta Austria a
cestiune importantă din denunţără neadevărate. Am îndrăs-

nit să punem în dubii adevărul arătărilor d-lui dragoman cutare
saii cutare, să respingem acusările, ce ni se făceaii de conspiraţiuni
cu Musealii, etc., am voit să arătăm că d-nii consuli aii putut

să se înşele înşişi, precum în loc de 3.500 pusci, ai spus că sunt
50.000 însă totul a fost în deşert.
Sfârșesc, D-lor, cu partea acâsta.
Trec

la

partea

Bulgarilor,

căci am

fost; acusaţi întâiii

de

per-

515
secţiune

contra Israeliţilor;

aii venit

pe urmă

armele

muscălesci,

din urmă aii ameţit Europa câte-vă luni, în cât s'a dis
român organis6ză bande bulgare, cu care voesce să

surpe Imperiul Otoman. Am dis şi representanţilor Puterilor: Cum
se pste

crede

că noi,

cari am

dat

dovedi

că nu

suntem neghiobi,

fiind-că causa ce am servit până astăqi a triumfat chiar contra
voinţei multora din d-lor,
— cum credeţi că noi am pută să ne
dăm

de

cuceritori,

când

mijlcele

ne

lipsese ?

Ar

fi

o

orbire

din parte-ne. Dar să dicem că Dumnedeii ne-a orbit ca să ne
perdă,—fiind-că atunci când Dumnedeii voesce să pi6rqă o ţâră,
o orbesce mai întâii, îi iea minţile,—să dicem că ne-a luat minţile şi am voit să surpăm Imperiul Otoman, ca să ne facem ce?
Să ne facem la, rîndul nostru Imperii? Acâsta este mai mult de-

cât absurd: e ridicol. Dar în sfîrşit am voit să trecem în Bulgaria,
Negreșii, tote acestea nu puteaii să se facă decât cu concursul Guvernului întreg;

nu

pâte

un

singur

Ministru

să conspire

în con-

tra celor-lalţi, nică un Ministru contra Tronului. Prin urmare trebuiă să fie de acord şi Guvernul, şi Tronul şi chiar ţ6ra, căci țâra
trebuiă să fie pusă în acțiune. Şi ast-fel fiind, noi, cari eram la
putere, cari aveam o oştire la disposițiune, cum puteţi d-vâstre
să credeţi că pentru a face un fapt aşă de uriaş, ne-am fi mulțumit să strîngem 150 de brutari, pastramagii, bragagii, câţi-vă

individi cari aii fost în armata

Serbiei și cu

aceștia,

concentrați

la Petroşani, să pornim în Turcia ca să surpăm Imperiul Otoman ? Ei, D-lor, dacă am fi avut în gândul nostru acâsta, —Românii
aii multe colonii în Bulgaria, pe urmă sunt mii de Bulgari, cari
pe tot anul vin și lucrâză moşiile n6stre,—am fi compus din ei o

bandă, de 10.000 de Bulgari, şi concentrând t6tă oștirea nostră în
dosul

bandelor,

făceam o mişcare seri6să. Ne-am

fi spart

neapărat,

capul, dar ce voiţi? Îneubaisem ! Făceam însă lucrul cum trebuiă
să-l facă un om, care are o inteligenţă, Ni se face acusarea că se
conspiră în România; dar, cum am dis-o şi în notele n6stre diplomatice,

s'aii adunat

nu odată,

sia, în Polonia, în Turcia;

ci de

49.

1868;

și în fine conspiraţiunile cu Bulgarii.
Acestea,
că Guvernui

No.

două&-deci

de ori bande

în Ru-

chiar în Franţa s'aii făcut conspiraţiuni

fără scirea autorităţilor, — pentru-ce n'ar fi 6re asemenea conspiraţiuni şi în Bucuresci? Apoi, D-lor, chiar în Contatinopole este
un comitet buigar; cum Guvernul turcesc, o putere autocrată, care
are un interes vital în acâsta, nu e în stare să stingă conspira-
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țiunea, să surpe
în care suntem,

comitetul bulgar? Şi la noi, în deplina libertate
unde trebue să călcăm Constituţiunea, voind să

oprim aceste comitete, cum să nu se pâtă bănui că ar fi un comitet, care ar ave alte aspiraţiuni decât ale Statelor vecine?
Datoria n6stră, după instituţiunile ce avem, se mărginesce a

supraveghiă, și numai când se efectusză o faptă, atunci trebuie
oprită: atât ne permite Constituţiunea.
Dar ce am făcut noi în cestiunea de faţă? Îndată ce am aflat
că Saii adunat 150 6meni la Petroşani şi că ait trecut dincolo,
am concentrat toţi grănicerii, toţi dorobanţii, am împănat cu 0ştire t6tă graniţa; am făcut ce-vă mai mult, am violat Constituțiunea, am violat legile ţării--şi pentru acâsta pote să ne trimită
d-l Apostoleanu dinaintea Curţii de Casaţiune—căci am luat 6me-

nii de pe marginea

Dunării şi i-am internat la munte, şi am luat

omenii de la: munte şi i-am trimis la Dunire; am luat Gmenii bănuiță de a fi în conspiraţiunile bulgare şi i-am închis, fără să-i
trimit mai multe luni înaintea Justiţiei, fiind-că sciam că Justi iția
are să-i achite. Am făcut însă aceste călcări de legi, fiind-că credeam că e pentru un interes național: — ca să scăpăm ţâra
de

mânia

ce se ridicase asupra

ei, şi pentru

acesta vă voii cere un

bil de indemnitate.
Am făcut, D-lor, poliţie, pentru Guvernul trecut, în contra Bulgarilor un an de dile. Intrebaţă pe înşişi toţi Bulgarii din țeră dacă
un
an de dile m'am stăruit continuii pe lângă dînşiă, pentru ca să
evite
ori-ce conflict. Onor. d. Kogălniceanu este aci; d-sa scie
şi pote să
declare dacă eii n'am stat nopţi întregi, fără să dorm,
la telegraf,
înconjurat de mai mulţi Bulgari cunoscută şi dacă nu-i
conjuram

să nu compromită

România,

care n'a fost

pentru

dînşii o mumă

vitregă, ci o mumă bună și duidsă. Atunci am isbutit, am
isbutit,
înt”adevăr siliv să tree peste legile ţării, peste Constituţiun
e, pentru a ridică oră ce pretext de acusare inimicilor ţării, dar
a trebuit s'o fac, fiind-că pun patria mai presus de ori-ce
şi mai îna-

inte de ori-ce simţimînt. (Aplause prelungite). M'am dusla Giurgiu,
D-lor, şi înconjurat de Bulgarii cei mai însemnați şi mai
inteligenţi de acolo, am chemat la telegra! pe Bulgarii însemnați
din

Alexandria,

pentru

ca aceștia să corespundă cu cei de peste Dunăre,

şi le-am dis: Aţi venit în ț6ră şi aţi găsit asil, şi aţi
găsit fraţi,

cari v'aii pus la masa lor Și Vaii săturat; nu veniţi
acum să le răspundeţi, drept recunoscință pentru binele, ce ați găsit
la dînşii, cu
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ingratitudine. Inţelegem simţimintele, de cari voi sunteţi animați,
De n
le apreciem, dar nu veniţi să ne sacrificați pe noi pentru voi, căci Noamv. 29.
ați comite actul cel mai mare de ingratitudine. Şi le-am adaus:
Când

veţi ved6

6re pe Turci

în Giurgiu

şi pe

Austriacă

în Bucu-

vesci, remuşcarea nu vă va mușcă 6re de inimă? — Bulgarii ati
răspuns, D ilor, la apelul nostru, căci n'aii mai făcut nicio mişcare;
am ale arătă t6tă recunoscința mea că ai năbuşit simţimintele cele
mai nobile pentru siguranţa României. Vedeţi, D-lor, ast-fel, că noi
am făcut poliţie pentru 'Tureia, şi am făcut-o mai mult decât tre-

buiă,

mai

nostre.

mult

Das,

decât ne

pote

că

îndatoraii

Turcia

n'am voit să fim călăi?

nu

Nam

tratatele

s'a arătat

voit

să

ne

şi interesele țării

mulţumită,

facem

pentru-că

călăii Statelor

mari, n'am putut să semănăm cu dinsele, să avem capul departe
de inimă. Noi, cari suntem un Stat mic, avem inima mai aprope

de cap, şi ast-fel nici-odată nu ne putem compară cu Statele mari,
nică-odată nu putem av6 acea libertate de inteligenţă, pe care o
aii ele, în cât să putem spînzură şi măcelări Omeni. (Aplause numerse)... Nică odată n'am putut şi nu am put să trădăm noi

pe Bulgarii
atunci

din România

Dumnedei

pierit! (Aplause

ne-ar

şi

să-i

dăm

fi blestemat,

la
şi

frenetice și prelungile).

ce a dis Ministerul

de eri,

are

să

spinzurătâre,

fiind-că

România în adevăr

ar fi

În

ceea,

continue

acestă
cel

de

privinţă
adi;

ceea

ce

am făcut noi, aii să facă şi ei, fiind-că şi dînşii ai inimă, şi ai
aceleași simţiminte şi datorii de Români ca şi noi. Atunci tâte
Puterile

Europei

vor

ved6 că simțimintele, cari

ne-aii făcut pe noi

să lucrăm ast-fel, nu erai nici simţimintele, nici voința unui om,
unei nuanțe, unui partid, ci simţimintele, voinţa naţiunii întregi,
V'am spus, Domnilor, că, în asemenea împrejurări,

că am făcut un act de datorie către
vern, pentru ca alţii să
acusă, şi să încredinţeze

ţâră, scăpând-o

eii recunosc

de acel Gu-

vie și să închidă tote gurile,
Europa întrâgă că simțimâîntul,

care ne
ce l-am

exprimat noi, este simţimîntul ţării întregi, şi că nu cerem
Furopa

nimic

alt decât

să ne

în limitele și în condiţiunile,
vom

de la

lase în pace, să ne putem

desvoltă

în care ne

ceea

găsim

şi după

ce

gândi cu toţi—ca un singur om —că trebue să facem.
De aceea dar, rog pe d-l Apostoleanu, cât şi pe toţi acei domni

cari aii vorbit până acum despre administraţiunea, n6stră, să uite
mica mea, individualitate, să uite acea administraţiune, căcă şi noi
am avut ocasiunea a ne plânge mult în contra, administraţiunii,
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Noemv, 29,

Și când ne-am allat acolo, ca să administrăm, am avut ocasiunea
să recun6scem că chiar acei, pe cari îi credeam cei maj vinovaţi,
aii făcut fapte fârte mari și forte naţionale.
Eă bine, Domnilor, faceţi și domnia-vostră tot aşa cum am făcut noi; nu faceţi ca cei cari vorbesc aci de alaltăeri şi prin vorbele lor voesc iarăși să nască luptele sfâşietâre între noi; nu fa-

ceţi așă, ci să lucrăm toţi împreună, şi atunci fiţi încredințaţi că
ne vom arătă în fața lumii întregi că suntem Români, că suntem
uniți şi că merităm tote instituţiunile, ce ne-am creat, căci noi
ni le-am creat şi voim să le respectăm, iar nu ni le-am creat
numai pentru că ne place să le avem. Scim că representanţii puterii Statului român sunt consilierii Tronului, iar nu nisce fracțiuni
ale unor partide politice (Aplause). Nogreşit că, dacă vom înţelege cum trebue să ne arătăm în faţa lumei, atunci nici odată nu ne
vom luă la luptă inutilă şi individuală, ci din contra vom veni şi
vom da tot concursul nostru, fără reservă, fără nici o reservă, Guvernului de astădi, pentru ca să se potă întăţişă înaintea Europei
şi să-i pâtă dovedi că sunt adevărații representanţi aj naţiunii, iar
nu representanţii vre-unui partid, că sunt în fine consilierii Tronului.
Pentru tâte aceste motive dar, vă conjur să votăm adresa,
așă precum ni s'a propus de comisiunea nostră ; prin ea să arătăm
tot ce simţim şi ce voim, să arătăm că suntem o naţiune tare şi
energică, iar nu ceea ce die chiar diarele Puterilor amice nouă.
Fiind-că vorbesc despre acele diare, v'aş citi ceea ce s'a vădut

publicat în „Gazeta Germaniei de Nord“, unde se dice:

„Cum

aţi

credut că o să avem mai multă simpatie pentru o naţiune slabă,
care nu are nică un titlu, care n'a sciut să lupte — cum a luptat
națiunea Maghiară — contra tuturor furtunelor, spre a-şi scă»
individualitatea cu puterea sa proprie.“ Fi bine să dovedim Eug.
pei, să dovedim lumii, care se îndoesce de noi, că putem mult,
cu tâte că n'am fost în condiţiunile norocite ale Maghiarilor, cari

aveaii într'o mână

sabia și în cea-laltă sceptrul S-tului Petru.

Vocă. S-tul Ştefan.
1. Brătianu. Nu;

al Sântului Petru, fiind-că tot-deauna
— când

năvăliai asupra -nost
— veniaiă
ră
Și cu o bulă din partea Papei,
pentru ca să cucerâscă și să estermine pe eretici; de aceea Ungaria
a luptat singură, căci ea luptă împreună cu tot catolicismul Eu-

ropeă, pe când noi tot-deauna am avut să luptăm cu năvălirile
Tătarilor, cu năvălirile Musulmanilor, cu năvălirea Polonilor şi totn
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deauna, singuri. A fost lesne Ungariei să-și scape individualitatea sa No. 49.
când luptă cu un mie Ducat ca al Austriei, pe când noi luptam oo
29.
contra a patru mari Puteri, contra a patru mari elemente în Europa. Dacă Ungaria şi-a scăpat individualitatea sa în aceste condiţiuni favorabile, şi noi, în condiţiunile cele mai grele, am scăpat

naționalitatea nostră, şi astădi

dividualitate,

care

merită

ne

aflăm

a i se purtă

în faţa

astădi e adresat şi Europei, căreia îi spunem
aflăm

în stare

de a

a-l votă aşă cum
pute resultă din

fi, de

lumii

cu 0 în-

de grijă! D-lor, actul nostru

ce suntem, şi că ne

a trăi, de a ne apără. Vă rog, vă conjur

este, şi să caqă asupra capului mei răul ce ar
el pentru România! (Aplause unanime și en-

tusiaste).

50.—DISCURS

ROSTIT

LA ÎNTRUNIREA
15

(„Românul“

ELECTORALĂ

DE LA

186
Decemv. 15

DECEMVRIE
din 18 Decemvrie

1863).

In vederea alegerii unui deputat de către Colegiul 111 al Capitalei, partidul
liberal, care sprijineă Cabinetul Dimitrie Ghica—Kogălniceanu, convâcă
pe cetăţeni la o mare întrunire electorală în sala Slătineanu. Intrunirea se ține în
sera, de Duminecă, 15 Decemvrie 1868, și are un succes strălucit. Vorbese:
Panait

Donici,

G.

Chițu,

G.

Petrescu,

A.

Stolojan,

no 50.

Pană

Buescu

și Ion

Brătianu,

care atinge mai mult politica generală a României. Candidatul proclamat, în
acâstă întrunire, fu d. Constantin Pilat, pe atunci Maior, care, la 22 Decemvrie
se și alege cu marea majoritate de 772 voturi, din 808 votanţi, și contra a
35
voturi, date lui Constantin Bosianu. Acesta, precum se vede din recomandarea,
publicată în capul giarului Pressa și semnată de: G. Costaforu, C. Grădişteanu,
Plagino, Al. Lahovari, G. Vernescu, P. Mavrogheni, Chr. Tell, Ion Ghiea și de
d-nii P. P. Carp, Nicolae Ionescu, ete., eră candidatul fracțiunilor opoziţioniste
coalizate, — „fracțiunile din Moldova, Muntenia, Oltenia şi Basarabia întrunite ;
somităţile Istoriei vechi şi noi; familii domuesei, cu strămoși lucioși, şi bărbaţi,
ce ei înşişi sunt strămoși, ca d-nii Tell, Jonescu, Costaforu, Vernescu, Cernătescu!“ („Românul“ din 22 Dec. 1868.)

Ion Brătianu, (suindu-se la tribună este salutat de lungi şi
frenelice aplause). D-lor, sunteţi adunaţi ca să vă consultaţi pentru
acela, pe care irebuie să-l alegeţi ca representantul d-vâstră în
Camera legiuitore. Onor. d-ni Donici Și Stolojan, adecă representanţii

a două părţi ale României, ce s'aii întrunit împrejurul vechei Mun-
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tenii, Vaii dis să alegeţi, să daţi de succesor în Camera legiuitore d-lui
Nicolae Golescu pe un tînăr ofiţer din armata nostră. E,
15. general
D-lor,— căruia mi-aţi făcut de atâtea ori ondrea să-mi încredinţați
mandatul d-vâstră, alegându-mă în Cameră,—cred că nu pâte fi astădi
o alegere mai bine nemerită, pentru-că printriînsa daţi, pe de
o
parte, satisfacţiune părţii de dincolo de Milcov „—căcă, după cum
sciți, sunt unii—se înțelege acei cărora nu le place Unirea,—cari dic
că sunt cuceriţi de Munteni; ei bine acestora le răspundeţi alegând de representant al Capitalei pe unul dintre aceia cari, cum
Yor să dică unii, sunt cuceriţi,—şi pe de altă parte arătaţi iubirea
d-vostre armatei nostre, luând din sînul ei pe unul dintre ofiţerii
săi cei mei inteligenţi şi care a avut ocasiunea, în mai multe îm-

prejurări, să manifeste

simţimîntele

armatei nostre.

Ei, D-lor, să vă spun drept, eram sigur că este destul să vi
se facă propunerea acâsta numai, pentru ca d-vâstră s'o urmaţi,
fiinâ-că corespunde negreşii la un simţimînt al d-vâstră general.
Nam luat dar cuvîntul ca să vă vorbesc de acâstă alegere,
pe care o cred dejă făcută în Capitala României, ci m'am suit la
acestă tribună pentru a vă vorbi de o altă alegere mai mare, cu

mult mai importantă...
prelungite).

este vorba să vă

alegeţi sârta! (Aplause

D-lor, acâstă încuragiare, ce-mi faceţi cu atâta entusiasin,
îmi dovodesce că aveţi să r&spundeţi la apelul, ce am să vă fac.
Cum îşi alege cine-vă sârta sa? A- -Şi alege cine-vă sârta, nu este
ca în basme, a-și alege cutare saii cutare hînă; sârta şi-o alege
cine-vă, făcându- -Și-o însuşi,

V'am

dis de multe

ori că puteți să vă creaţi ori-ce drum, fie

el cel mai bun, cel mai frumos, dar dacă nu vă veţi echipa
bine
Şi dacă nu vă veţi luă merinde, veţi peri pe drum, ori cât
de bun
ar fi el. Apoi, D-lor, pentru noi merindele acelea sunt puşca! (Aplause

Prelungile).
O voce. Să luăm pusci!
Mulțimea. Pusci! (Ura! aplause).
I. Brătianu. Comitetul pentru armare ne-a făcut onârea de a
ne chemă în mijlocul săii ca să se chibzuiască asupra a ceea-ce este

de făcut, pentru că vede că nu merge subscrierea pentru armare,
ast-fel cum se speră. Eii am dis că vina este a membrilor
comitetiului, pentru că mai sciut să vă vorbâscă, să vă atingă inimile,

căci eram

încredințat că o să răspundeţi cu aclamaţiunea, cu care
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ați răspuns

astăqi şi al căreia resultat; o să fie negreşit că Capitala

României, în 15 saii 20 de

dile, se va manifestă, nu numai prin Dec

aclamaţiuni şi urări, ci şi prin contribuţiuni pentru armare. Când
veți contribui ca să vă armaţi, veți av6 arme, și când veţi avâ
veţi av6

asigurată

sorta

aceea,

la care

(Aplause,

entusiasm

ait sperat

şi

strămoșii

strănepoţii

lor.

mare).

D-lor, Europa întrâgă..... Mă iertaţi, fac o pausă..... Îm

diceă cine-vă adineaura că d-l Chițu se sue pr6 sus. Ei mă
sui și mai

sus

(aplause)

_

arme,

noştri şi la care aspiră de la un timp încâce

voii

în Istorie.

După căderea Imperiului roman, din care suntem o viță, barbarii
năvăliră în Europa

și făcură

din tstă Europa o turmă de sălbateci

și o turmă de sclavi. Cu timpul însă, poporele indigene civilisate ale
Imperiului roman ati civilisat pe barbari şi l-ai contopit cu dînsele; d'aci eşi Europa occidentală modernă. Peste noi, Orientul, cari
eram la gura tuturor acelor năvăliri barbare, aii trecut năvălirile,

ce ai inundat Europa occidentală, precum şi acelea care, isbindu-se

de pepturile n6stre, şi-aii sleit puterile, aşă încât lumea nouă n'a
mai fost deranjată. Din cele două invasiuni din urmă, una
s'a.
făcut prin Nord-Vestul Europei şi cea-laltă prin Orient,
una sa
numit năvălirea turcâscă şi cea-laltă năvălirea ungurâscă
(aplause

prelungite
— unii
) ati îmbrățișat mahometanismul şi alţii catolicismul, căcă nu aveaii religiune, eraii barbari, veneaii din Nordul
Asiei. Tâte poporaţiunile din vechiul Imperii roman
ai fost sute
de ani în luptă cu aceste două năvăliri, căci unii— făcându
-se ca-

tol—ică
veniaii în numele catolicismului să extermine Orientul,
care eră ortodox și ceilalţi în numele mahometanismului, ca să
extermine pe chreştini, pe ghiauri. Am luptat ş&pte, opt sute de ani
cu sabia

în mână;

cele mai

multe

popore

surori

ale

nâstre

din

Orient aii cădut şi numai aceste două Principate, Valahia
și Moldova, aii scăpat cu un fir de viSţă naţională, cu un fir
de independenţă,

de naţionalitate

şi de personalitate.

Ast-fel aveste două

Principate ai fost sute de ani sînul, care încăldiă ţîţa,
ce hrăniă
pe tâte nenorocitele poporaţiuni chreştine din Orient
(aplause
entusiaste), şi în urmă, când acea furie s'a tocii, când acea
înverȘunare şi acea putere a început să se sleiască, poporaţiunile
chreştine aii început să se reînsufleţâscă.
Ast-fel aţă vădut, pe Grecia, la 1821, că s'a ridicat şi a dobîndit, într'un colţ al Imperiului, independenţă. Ast-fel aţă vădut
pe.
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Serbia. Astădi se găsesc, în acest ocean de poporaţiuni, trei State:
România, Serbia și Grecia. Ei bine, Domnilor, este peste putinţă ca poporele Orientului, — plecând de la Viena şi mergând
până la Marea Albă, popre cari ai luptat sute de ani şi cari

în urmă, după ce aii cădut, aii început încet, încet; să-și refacă puterile lor, — astădi în timpii de libertate, în timpii când luminile

aii început să pătrundă până în fundul Asiei, e peste putinţă ca
aceste poporaţiuni să rămână în starea, în care ai fost. (Aplause).
Ne aflăm înta”o epocă, într'un timp de renascere. (Aplause Aşa
e!..). Nu este dat nimănui, nu nouă, dar nici chiar celor mai puternici
Impărați, să însemneze modul, prin care se va reformă Orientul; numai o putere Dumnedeiască pâte sci cum se va reformă. Vor voi

Gre acele naţiuni, acei stăpâni să înţel6gă spiritul secolului şi să

se un6scă,

să se înfrăţescă, așă precum Românii aii propus Maghia-

rilor la 1848, aşă precum am propus noi Guvernului turcesc încă
de la 1848? Dacă ar fi ast-fel, atunci ar fi o soluţiune pacinică. N'aii
acele Puteri decât să întindă drepturile, să recunoscă pe cele-lalte
poporaţțiuni surori ale lor pe picior de egalitate, să reconstitue în
fine Statele pe principiile moderne (aplause), să mârgă înainte spre

fericire și progres. (4plause). Acâsta, este voința
dei să-i lumineze, pentru ca şi ei să voiască

nbstră!!

a se gândi

Dumne-

tot ast.-fel.

Dar, Domnilor, dacă voinţa lor ar fi alta, dacă regenerarea Orien-

tului fatalicesce trebue

să se facă prin

sânge şi foc, ei bine, nu

trebue ca pe noi timpii să ne găsâscă desarmaţi; trebue să putem
respinge foc prin foc, sabie prin sabie. Nu credeţi că,
— dacă noi
nu ne vom armă şi vom sta cu capul pe tipsie, cum diceă onor.
d. Stolojan mai adineaori, — ne va lăsă cine-vă în pace. Nu credeţi
că atunci când clocotâla va începe şi ne va înconjură din tote

părțile, o să ne

lase în pace, ca un lac liniştit.

Fiind-că nu se pâte ca un lucru viii să trăâscă lângă altul
mort, căci saii cel mort o să molipsâscă pe cel viii şi o să-l îngrope lângă dînsul, saii cel viii o să deă vi6ţă celui mort ca lui

Lazăr. (Aplause).
D-lor, până la o vreme, Serbia eră grija tuturor Puterilor
interesate, şi după ce s'a tăiat; capul Serbiei, adecă al Principelui
Mihail, atunci numai aii lăsat-o în pace, pentru un timp
s'a întors în urmă acea grijă spre România şi aii început
păcatele, pe cari nu le aveă. Apoi, când aii credut că aii
şit cu România, s'ait întors în Grecia. EI bine, D-lor, când

6re-care;
să-i caute
cam sfîracele Pu-
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teri vor crede că aii terminat cu Grecia, se vor întârce iarăşi la Yo. 50.
Serbia, şi apoi la România, până se va sfirşi acâstă cestiune, pen- Deci 15,
tru că sunt

tradițiuni,

sunt două

elemente, cari voiesc să fie domi-

nătâre, unul la Orient şi cel-lalt la Occident.
Noi n'avem să ne amestecăm în nimic dincolo

de

Carpaţi,

fiind-că Transilvania n'a făcut parte din România, din PrincipateleUnite. Dar, D-lor, eră un Principat; între noi şi Maghiari: eră Principatul Transilvaniei, care a resistat, la tote furtunele, care aveă
raţiunea sa de a fi, pentru că eră o garanţie, o barieră între noi

şi Maghiari. Ei bine, D-lor, astădi s'a

şters acâstă

barieră, acâstă

garanție şi, după cum s'a şters cu o aşă mare înlesnire, nu sciii
dacă acea undă, care a trecut peste Transilvania, nu va crede că
pote să mârgă şi mai departe, să trâcă și peste noi....

Voci: Nici odată!
1. Brătianu. Aud
să răspundeță

mâne

şi peste noi—o
îaceți,

dicendu-se:

Nică

odată!

Ei

bine, D-lor,

saii poimâne
— dacă

ac6stă

undă

o

nu va trece

să răspundeţă cu sacrificiul, ce sunteţi chemaţi să

pentru-că, nefăcându-l,

veți av6 nimic pentru nimic!

Nu cre-

deţi că veţi put dobândi libertatea fără sacrificii, fără martirii.
Nu credeţi că o să vă puteţi păstră independenţa, rolul în Orient,
fără jertfe!

Sciţă, D-lor, că eii am fost unul din cei dintâi, cari am
împroprietărirea

foştilor

clăcaşi;

dar mai

în urmă,

modul

cerut,

cum

s'a

făcut acâstă lege, — fiind-că aveă aerul că se dă în numele unui
om, că se iea de la unii şi se dă la alţii de milă, — m'a mâhnit
torte mult, căci făceă pe poporul român să nu mai cr6dă în dreptate, ci să crâdă numai în mila unui om. Pentru acesta, D-lor, eram
fârte mâhnit după aplicarea legii rurale; dar într'o di, pe când mă
suiam pe vîrful unei coste, am vădut pe foştii clăcași, cu femei,

cu copii, unii cu sapa, alţii cu pluguri, săpând la buturugi, făcend la şanţuri şi astupând la găuri —ei bine, D-lor, atunci mi-a
trecut

necazul.

Mi-am

dis:

„Ori-cum s'a făcut

acestă

împroprietă-

rire, ieată că clăcaşii iaii în serios dreptul lor cel mare, adecă de
proprietar

al pămîntului,

şi o parte din

şi-l

muncesc,

viâţa lor întinsul,

îl

şi sunt

cultivă.

bagă

sudbrea

încredinţat că nimeni

de astădi înainte nu i-l va mai luă“. Aşă dar, D-lor, ceea ce a

făcut foştii clăcași cu pămîntul, ce li s'a dat, trebue să facem şi
noi cu 'Țâra-Românescă, pe care am luat-o în posesiune de la strămoşii noștri. Dacă ne vom vărsă sudorea, dacă vom sci să fa-
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cem sacrificii în tot câsul, numai atunci vom av6 'TȚera-Român6scă tare și mare, cum a lăsat-o Dumnedeii. (4plause.)
D-lor, s'a vorbit adinori de partide Și chiar aci onor. meii

coleg

din

Cameră,

d-l Chiţu,

s'a întrebat

unde

este partidul

boie-

să le pâtă împedică, națiunea

pe care

nu

română

paţiune

nu pote

în marea

decât

de

a se înfăţişă

luptă,

în faţa împre-

putere

av
ce

omenâscă

altă

preocu-

se

suntem?“,—fiind-că unii ne-ati acusat că suntem cu
Francesii, alții
ne-ait acusat că suntem cu Muscaliă, şi astădi chiar
ne prigonesc
unii, dicând că suntem cu Muscalii. Ei bine, D-lor,
noi nu suntem

nică Muscali, nică Francesi, nu suntem — Şi nică nu voim
să fim —
decât Români (aplause prelungite) şi, ca Români, avem simpatii
cu
națiunile acelea, care sunt tot de o viţă cu noi, care sunt
tot de un
sânge cu noi; suntem ceea-ce Dumnedeii ne-a iăsat să fim.
Nu putem
noi să n'avem inimă, să n'avem simpatii pentru aceia,
în mijlocul
cărora a făcut Dumnedeii să ne nascem,
Ca Români, D-lor, suntem ortodocşi, şi ca ortodocşi avem
simpatii pentru naţiunile ortodoxe. (Aplause) Ori unde
ar fi o
ortodoxă,

ori unde

ar fi o

primejdie

et eh

pregătesce,

cu totă vigorea şi tote mijlocele pentru ca să potă, nu
numai
să joce un rol, dar încă să iasă victorisă dintr'însa. (Aplause.)
Ei bine, D-lor, care este Românul, din ori-ce clasă ar fi,
care este
boierul — chiar dacă s'ar ridică din mormânt — care
ar pute să
împedice națiunea, şi din contră să nu-şi lase religiunea,
şi să vie
să se pună alături cu noi? Fiind-că astădi este vorba
de o cestiune
mare, aceea a naţionalităţii române, D-lor, să-mi fie
permis a face
aci o mică digresiune. Am fost întrebat de multe
ori: „Cu cine

cestiune

o ia

căci

este

a

şi

pentru

se închină la aceeaşi Biserică cu noi, este o cestiune
(Aplause). (1)

aceia

cari

românsscă,.

(1) Diarul „Țâra“, relevâna acestă declaraţiune ca un „manifest panslavist
i,
„Românul“ din 21 Decemvrie 1868 prolestă energic în contra
acestei insinuări,
sprijinindu-se pe chiar textul discursului (Nota edit).

ZE AT

aflăm,

a

ne

aa

în cari

Mg a

nu mai pote fi vorba de cestiune de partide,
jurărilor,

Dep

Nu mai este partidul acela, D-lor, nu numai pentru că instituţiunile
n6stre sunt scrise în chărţile n6stre, în legile n6stre, dar
pentru
că sunt scrise în inimile n6stre ale tuturor (aplause),
şi numai un
nebun ar mai put6 să mai viseze astădi la trecut. Astădi,
D-lor,

a e i

resc, şi v'a spus că nu mai este partidul vechiii, nu mai sunt
boieri.
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mai

suntem

încă?

Suntem

un

popor din Orient ; am irăit,
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am fost mari şi tari, pe urmă am suferit diferite nenorociri, şi pe Deca 15.
rând fie-care am venit de ne-am alinat durerile nostre. Suntem un
popor din Orient, care am trăit cu Slavii, cu Grecii, cu Bulgarii
de mii de ani, și nu în timpul de fericire vom uită pe fraţii noştri,
cu cari am trăit atâţia secoli de fericire şi nenorocire. (Aplause).
Prin urmare, D-lor, când un fir de păr al unei poporaţiuni din Orient,

al unui asociat de-ai noştri........ — Şi aci sunt silit a face iarăşi
o mică digresiune, fiind-că s'a vorbit şi se vorbesce de alianţe.. Noi,
D-lor, n'am făcut alianţă cu nimeni; dar sunt alianţe de sânge,
alianţe de religiune, alianţe de inimi. (Aplause prelungite).
EX, D-lor,

când

eii

văd

că

un

Român

văd că un străin vine şi-l lovesce, nu
făcut

legături,

Românii trebue
(Aplause).
lată,

a-lor,

tratate

sai

cu

dînsui, pentru

să trăim,

profesiunea

saii să

mai

este

ameninţat,

e trebuinţă

ca să sbor

perim

nâstră de credinţă:

când

ca

să

să-l apăr.

fi
Noi

cu Orientul întreg !
nu

atacăm

pe ni-

meni, n'am făcut; alianţă cu nimeni, dar avem inimă și interese, şi

când inima, când interesele nâstre vor fi jienite, braţul sboră spre
apărare. Noi avem interese cu Orientul întreg, pentru că nică
agricultura, nici comerţul, nici prosperitatea, nici chiar existența

n6stră nu pot fi sigure, dacă tâte acele poporaţiuni chreştine din

Orient

vor

fi insultate,

masacrate, vor fi puse sub sabie!

(Aplause).

Noi nu vom atacă pe nimeni, nu avem nici o legătură cu nimeni,
nu avem tratate cu nimeni, dar să bage bine de s&mă toți aceia
cari ating saii cari voesc

să înfigă

cuțitul

întrun corp de Român,

în ori-ce parte de lume ar fi! (Aplause prelungile). Căci avem
încă datoria să întrebăm: Pentru ce s'a rădicat bariera dintre noi
Şi Maghiari? (aplause). Pentru ce Transilvaniei, care a avut existenţa
sa proprie de sute de ani, tocmai în timpul de astădi i se rădică
un drept, pe care chiar timpurile barbare l-aii respectat ? (Aplause).

Ei bine, D-lor, cred că în faţa unui asemenea act, avem dreptul să
luăm și noi măsuri, să ne înarmăm, să ne punem în posiţiune de
a nu ni se întimplă şi nouă, ceea ce sa întîmplat 'Transivaniei,
şi la vreme să cerem chiar Şi socotâlă de ceea ce s'a făcut. (4Aplause

Prelungite şi enlusiaste).
Străinii ne-aii calificat de multe ori că vorbim frumos, că avem
entusiasm, avem val6re, avem curagiii, avem bărbăţie. .. în cuvinte!
EX bine, D-lor, sunteţi puşi astădi în posițiune sait să daţi drept
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acelor cari ne înegresc ast- fel, saii să le răspundeți
prin fapte că
sunt nisce calomniatori. O să răspundeţi prin fapt dacă
Bucurescii, Capitala României, nu va rămânâ mai îndărăt decât multe
dis-

tricte mititele ale ţării, căci alt-fel, D- lor, vor dice că dacă capul

nu este bun de nimic, vai de corp! Nu se uită lumea
să vadă ce
face cutare saii cutare district, ci se uită la ce face
Capitala României. D-vâstră trebue să răspundeți dar astădi în
proporţiune
cu bogăția ţării, şi fiind-că, în proporțiune, bogăţia ţării
cea mai mare
este concentrată în Bucuresci, şi d-vâstră trebue să
răspundeţi în
raport cu acâstă bogăţie. Trebue să răspundeţi în proporţ
iune cu
inteligenţa, cu luminele, care sunt în Capitală, trebue să
răspundeţă
în proporţiune cu patriotismul, ce aţă arătat în tot timpul
şi în
t6te ocasiunile şi pentru care era vă este recunoscătore,
căci—
după cum a dis onor. d-l Chiţu-—poporul bucuresceana fost
iniţiatorul tuturor faptelor celor mari. Dar, D-lor, nu trebue să uitaţi
proverbul frances care dice: „noblesse oblige“, nobleța îndatoreză,
Acesta însemneză că aceluia care a făcut lucruri mari, i se cere
să
facă şi mai mari. Capitala României a făcut mult, trebue
să facă
și mai mult.
Afară de acesta, D-lor, nu trebue să uitaţi că aveţi încă o
datorie şi mai mare. Căci, dacă este cine- vă, care a cerut
cu
mai multă ardâre, dacă este cine-vă, care a luptat cu mai multă,

bărbăţie,

dacă cine-vă a contribuit mai mult pentru

ca România

să aibă un Suveran, luat din una dintre cele mai ilustre familii
din
Europa,—este Capitala Bucuresci. Şi, D-lor, pentru ce aţi adus
aci
pe strănepotul lui lrideric-cel-Mare şi Napoleon Î, dacă nu
sunteţi

în stare să-i daţi destule mijlâce pentru ca să facă din România,
care

este una

din

Frideric-cel-Mare
gite şi entusiasle).

ţările

cele

mai

bogate

din lume, ceea-ce a făcut,

din deșertele Prusiei de Nord? (Aplause prelun-
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