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PREFAȚA 

„Exilat în urma evenimentelor de la 184S la care 
am luat parte, după întârcerea mea în. patrie, am 
scris și publicat în mai multe diare, de la 1857 
pină la 1895, articole politice şi religi6se, apărând, 
ca Român şi ca representant al Națiunii în Par- 
lament, drepturile _ țărei - în” “contra impunerilor şi 

„—poftelor din afară, şi libertăţile ei în contra în- 
călcărilor. şi arbitrariului din întru; sculându-mă 

în potriva Cosmopolitismului care 6 negarea Pa- 
trieă, şi Atheismului care e tăgăduirea lui Du- 

mnedeu, şi stigmatisând riţiul, cu convingerea că'mi 
împlinesc o datorie sântă către ţeră și neam. 

Astă-di adun în acest ântâiul volum o parte din 
“scrierile publicate, şi public pe unele din cele ine- -: 

dite, după care ra urma imprimarea volumelor 
viitore. | 

Cele ce am scris de la 1849 pînă la 1857 afară
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din ţ6ră, se vor reimprima, formând un volum, sub 

titlul: Din il. Aa 
Producțiile unui scriitor--colecţionate în .volum— 

obicinuit se imprimă sai în rîndul chronologic, 
adică după data în care ele ai.eşit din pana au- 

"torului, sait “clasate pe materii. Eu am credut că 
mă& pot abate de la acestă regulă, fără inconvenient, 
dând preferință scrierilor, nu celor ce ati apărut 
mai întâiti, ci celor ce presintă un interes mai ime- | 
diat, destul ca, elo să aibă data ca să se scie timpul” 
în care S'aii scris, Afară de ac6sta, prin modul a- 
doptat, am avut câmpul liber să variez materia, spre 
a evita monotonia. 

O carte ca să fie utilă, trebue să împlinâscă două 
calități: să învețe şi să placă. Cititorii vor” judeca 
dacă scrierea ce public are aceste însuşiri. Numai 

_- avându-le ea pote fi folositâre,-- 

AUTORUL. 

1898, Hulie 9. . | ,



DE SEGOLI OMUL SUFERE». 

De secoli omul sufere. ă 
„EI sufere de zesbel: de resbelul intern de . 
individ la individ, de familie la familie, de 
clasă la clasă care a adus ruinarea ȘI aser- 
virea; de reshelul extewn' de trib la trib, de po- 
por la popor, de stirpe. la, stirpe, ale cărui 
urmări aii fost: în societăţile antice sclavagiul, 
la - naţiunile. moderne desmembrarea Și. une-ori 
desființarea, statelor. 

EL sufere de bole, « care fac din viâța sa un 
supliciti. 

Sufere .de los care”l expune să, peră' de 
- fâme saii să se târască, să mendice,. să mintă, 
„să înșele, să „ucidă ca să trăiască. 

*) Lucrare publicată în Albataneal Macedono-Iomân din 1SS0



De unde vin aceste rele, care chinuiesc o0- 

menirea ? | 

De întrebăm pe filosofi ne spun că ele sunt 

o lege a naturei la care omul cată să se su- 

pună fatalmente. i 
De ne adresăm la preoți, ne răspund că ele 

vin de la Dumnedei, pentru pedepsirea. celor 

ti Și încercarea, celor buni. 

De cercetăm, însă, cu -luare-aminte faptele, 

cle ne arată că szorul suferințelor nâstre se 

află în necunosciința legilor creațiunii ; că causa 

râului este unoranța despre Dumnedeii și des- 

pre eco, ce cl voieste. 

Filosofii aii cunoscut multe lucruri, afară de 

Dumnegeii. Dintre ei, cei ce nu Vai priceput 

Vaii negat; cei ce nu lait tăgăduit, nu lait 

înțeles de cât incomplet. 

Preoţii, aprâpe ca şi sălbaticii, nv. Vai cu- 

noscut de cât după manifestaţiile exteridre. 

După cei dintâiii, Dumnedeii e numai spi- 

rit, sait numai materie, sait nici una, nici alta. 

Universul e o faptă a Hasardului sai o ilu- 
siune. 

După cei dal doilea, Dumnedeiiă, exist ânsă
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este representat când ca un rege absolut, crud, 

capriţios, fantase, înconjurat de temnițe şi de 

sbiri, pedepsind pe necredincioși: din vindictă 

şi pe fideli din fantasie, când ca o ființă ne-. 

pricepută, misterisă, ale căreia arcane nu se 

pot pătrunde și a cărei voință nu se pâte sci. 

“Aceste idei eronate ale. preceptorilor omenirii 

despre Creator şi despre. destinata creaturilor, 

ai rătâcit pe Gmeni şi i-ai condus pe neferi- 

cita cale de sfiișieri, de lupte și de miserie în. 

care se află astăţi, cale din care nu vor eşi 

de cât cunoscând. ceea ce Dumnedeii vrea, ca 

să scie ceea ce ci trebue să facă. 

Insă -cum să cunâscă voinţa lui Dumnedei? 

—Citind în- marea -carte.a Naturei în care: 

acâstă voinţă, este scrisă în litere, indelebile, 

Autorul lumii exprimându'și cugetarea. în 
operele sale, a, făcut'o inteligibilă tuturor 6me- 

nilor fără deosebire de barbar saii de, civilisat, 

de opulent saii de indigent, de mare saii de” 

mic, numai să studieze legile creaţiei prin care 

acâstă, “cugetare se revelă. 

Acţia şi reacţia, causa şi efectul, dreptal Şi 

datoria, ordinea şi libertatea,, sunţ unele din
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aceste Jegi ale universului, de la ale căror pres- 
cripții omul dacă nu star fi depărtat, - societă- 
țile n'ar. fi aceea ce 'se află aștă-di: nisce 

formidabile laboratoriuri în care se făuresc ca- 

tene Gmenilor și instrumente de distrucţiune 
statelor, 

Să vedem învățămintele ce ne daii aceste 
legi. | | 

Dacă observăm faptele ce se petrec în lume, 

vedem .că ori-ce acţie ac reacţia sa, ori-ce 
faptă răsfapta, sa: bună dăcă. acţia, dacă fapta a, 

fost bună, rea dacă fapta, dacă acţia a fost 'rea. Și 

în acesta, fatalitatea saii voința arbitrară a lui 

Dumnedeii nu sunt amestecate întru nimic Dum- 

nedeii 'a permis omului tâte, dar Pa însciințat 

că-nu tâte- îi sunt de folos; el i-a; dat liberul 

abitru pentru a usa, î6r rațiunea spre a!l con- 

silia d'a nu abusa. Mâncarea e indispensabilă, 
existenței, dar mâncarea, : peste măsură aduce. 
indigestiune. Indigestiunea, este reacția, este. răs- 

„plata excesului de mâncare; e pedâpsa intem- 

perenţei, abusului, necumpătării. Indigestiunea 

este un rii: dar acest răi, ca tute cele-lalte, 

nu vine de la Dumnedeii, nu e consecuenţa vre-



Lu 

unei legi fatale a creaţiunii ;. răul vine de /a 

noi înşine prin : ne-ascultare, prin imprudență, 

„prin disprețul către consiliurile raţiunii, minţii, 

judecății sănătâse de care omul nu e lipsit, dar 
de care el se lipsesce prin educaţiune, prin de- 

_prinderi, prin învățătura co a primit de la a- 

ceia, care -atribuie tot ce devine, lui Dumnedeii 

saii fatalităţii, Provedinţei divine saii Destinului 

orb. Autorul răului este omul. fiul e coisecu- 

ența contravenţiunii la legea echilibrului. 
Voim, să evităm r&ul?— Să evităm: abusul, să 
observăm în tâte cumpăna, să ne conformăm 

legilor stabilite de natură; în alți termeni, să 

ne conformăm - voinţei lui .Dumnedeii tradusă 
întwaceste legi, pe cere nu le putem călca fără 
a fi pedepsiţi. | 

Ea 

In univers, nimic nu e: “arbitrar s sali întâm- -.. 
„plător; ori-ce efect are o causă, și. tâtă 
causa “produce un efect. Revoluţiunile sociale 
resbelele de concuistă, sunt efectele funeste. ale 

“unor cause nefericite: injustiția și lăcomia. 

"Omul culege ceea. ce. sâmină; și individii, 
castele, popârele care air semănat stat mail pu- 
tut să adune de cât tempestă,
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S'a dis: Pină când comoțiuni sociale, pînă 

când. resbele, pînă când miserie? 

-— Pînă când causele care le produc vor 
exista. 

Pînă când, însă, causele nu vor înceta, pînă 

când forța va prima dreptul, pînă când vițiul 

va fi onorat și virtutea persecutată, efectele nu 

se vor extinge, în pisma: legilor represive, a 

temnițelor și carneficilor. Prin măsuri violente 

ele se „vor putea amâna, dar nu se vor desființa 

pînă când legea causelor și efectelor va gu- 
verna mundul, pînă când răul nu se. va stîrpi 

de la origine în autori mai înainte de cât în 

unelte, în cause mai 'nainte de cât în: efecte 

Armarea selavului în contra societății este o 

crimă, dar răpirea libertăţii lui nu este şi ea o 

crimă și: încă o crimă mamă? 
= 

Ceca ce lipsesce stabilității societăţilor este 
armonia, și prima condițiune' a armoniei este 

ordinea, a doua condiție e libertatea. . 
Când guvernaţii și guvernanţii vor sci că 

ordinea, cea mai perfectă se conciliază cu li- 

bertatea cea mai absolută, cei dintâiii, nu vor 

mai avea o repulsiune pentru ordine, și cei d'al 

doilea, nu se vor mai teme de libertate,
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Ordinea, e indispensabilă libertăţii, libertatea 

e necesară ordinei. Una pe alta nu se exclud, 

ci se ajută; una fără alta nu pot să existe, 
Ordinea și libertatea sunt cele două pari 

legi pe care se repausă mundul. 

Libertatea fără ordine -e- anarchie; ordinea, 

fără libertate e despotism. 

Și anarchia a adus tot-l'a-una uciderea, li- 

bertăților, iar despotismul căderea monarchiilor 

După legile conservatrice ale creațiunii, cei 

tari ai datorii către cei debili; cci debili ati 

drepturi asupra celor tari. 
Copii se nutresc de părinții lor; şi acestă 

regulă a naturei, pe care o vedem la Gmeni 

se observă şi la animale şi-la fiinţele neani- 

mate. | . 
Când, dar, cel puternic îşi ar6gă drepturi a- 

supra celui nevoiaș, calcă legea protectâre a 

universului care a făcut din debilitate un drept 
și din forță o datorie; şi la acâstă călcare s'a 

răspuns tot-d'a-una, - de indiviţi prin crime, de 

"popâre prin revoluții. 
Dar dreptul ar fi nedrept când n'ar av€ și 

datorii. Și Justiţia supremă a voit ca tot diep-
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tul să fie supus la datorii, tâtă datoria să aibă 

drepturi. 

Dreptul fără, datorie e tiranie; datoria fără 

drepturi e sclavagii. 

Aceia care pentru dânșii şi-aii facut partea 

exclusiv de drepturi și ai lăsat altora numai 

datorii, aii violat o lege a naturei, și acâstă 

violare a avut urmări funeste pentru societate. 

e. 

O altă lege importantă a naturei e soli- 

daritatea. 
Oamenii fac parte dintr'un tot ce se numesce 

umanitate, dintr'un întreg ce se dice corpul so- 

cial. Ca- atom al acestui tot, ca parte a a- 

cestui întreg, individul nu pote să nu sufere 

când întregul din care face parte sufere. 
«Dacă, noi, ori-care ne-ar fi posițiunea, su- 

ferim—ice uni distins cugetător—când semenii. 

noștri sufăr, când societatea sufere; dacă nu ne 

este dat a fi fericiți unii fără alţii, este pen- 

- tru că toți membrii ai aceleiași familii ce se 

pumesce societate, suntem legaţi într'un: sin- 

gur mănunchii, print”o lege divină: solidari- 
tatea, » i 

Societatea e solidară de faptele” individului
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Și când observăm. că nu e nici o crimă: indivi- 
duali, -nici o durere privată, de” care: societatea 
să nu fie complice, vedem că legea solidarității, 
care resfrânge pedâpsa saii durerea individului - 
și asupra societăţii, este o lege justă. Actele | 
individului depind în mare parte de cireum- 

_stanţele vieţei, pe care societatea l'a constrîns 
s%0 accepte. Ignoranţa, împilarea și miseria, 
sunt causele mai' generale ale crimelor. Cine a 

„ţinut pe om în ignoranță? Cui se datoresce 
miseria de care el sufere? Societatea care n'a | 

instruit pe om, care n'a îngrijit de bunul lui 
traii, e marea culpabilă, şi cu dreptul împăr- 

tăsesce responsabilitatea. Daţi : 6menilor pâinea, 
intelectuală, procuraţi-le pâinea materială, uşu- 
rați-le sarcinile,. asiguraţi-le minimum existen- 
ței, şi atunci crimele individuale și revoltele 

„sociale nu se vor mai produce. 

Societatea, are o datorie sacră: datoria de a 
lumina pe 6meni și de ale asigura, existența. 
Societatea, - însă, adesea uită acestă datorie; so- 
lidaritatea i-o amintesce și o îndânină so îm- 
plinscă.  Solidaritarea, dar, e sântă.: 

Aceia care die: «individul face, individul are 
să dea s6ma de faptele sale, -el se pedepsesce, 
societatea, nu e responsabilă, nu e solidară, nu
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sufere», se înșală. Este adevărat că solidaritatea 

nu exclude” responsabilitatea individuală ; acela, 
care turbură, societatea prin crime, se pedepsesce; 

dar responsabilitatea individuală nu înlătură 

responsabilitatea, colectivă, nu scutesce solida- 

ritatea. 

Christ — omul colectiv — a dis: «Ceea-ce fa- 
ceţi unuia dintre vol, mie faceţi», adică socie- 

tății întregi faceţi. Un om omâră pe alt om; 
„societatea sufere de două ori ; sufere în omorîtor, - 

căci el este unul din membrii corpului social, 

şi când un membru sufere, tot coxpul sufere: 

ea sufere în omorit, căci ce se face unui in- 

divid, omului colectiv se face. 

Omul fiind solidar, interesul lui personal nu 

e de a lucra în detrimentul interesului public. 
Nu i se. cere să sacrifice binele stii binelui 
comun, dar să nu-saerifice binele comun binelui 

săi. Interesul 'privat este răi înţeles când nu 

se caută în interesul general, când se cauti 

afară din interesul general. | 

Interesele Gmenilor fiind legate între” ele, o- 

mul nu pâte să obțină salvarea sa singură; 

el trebue să caute a salva societatea pentru a, 

se salva pe sine. Calea fericirei generale este 

singura cale a mântuirii.
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Acestea, între altele; sunt legile naturei. 
Cum s'aii conformat 6 Gmenii prescripțiunei lor? 
Faptele omului m'aii fost de cât diamentra]- 

mente opuse acestor ordonanțe ale Cerului, « 
cestor prescripțiuni divine al căror scop e fe- 
ricirea fiinţelor. 

Câte-va, exemple de -rebeliunea inconseientă 
în care creatura Sa pus cu Creatorul. | 
“Dumnedeii guvernă universul prin atracţie. 
Oamenii conducând societăţile prin: violență, 

Sai. depărtat de modul: de guvernare. Stabilit 
de legiuitorul suprem. 

Provedinţa divină a făcut din forță, o dato- 
rie.—Omul a contravenit. scopului ei conserva- 

UE tor, transformând puterea. în drept. 
0 Suferințele sunt efectul răi al unei cause 

rele; ele.se pot înlătura, înlăturându-se cau- 
N sele care le produc.—Omul le-a legitimat ale- 

gând că ele sunt urmarea legilor fatale ale 
. naturei, sati voinței arbitrare- a Creatorului.. 

Fundamentul ordinei este libertatea ; scutul 
libertăţei este ordinea. — Guvernanţii, ai făcut 
din distrugerea libertăţii basa ordinei; guver- 
nații n'a vădut conservarea libertaţit de cât 
în nimicirea ordinei; 

1
9
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Prin legea solidarității, fericirea individului 

este legată, de fericirea. societății. —Omul a cău- 

tat, fericirea individuală în nenorocirea generală. 

Tot astfel și cele-lalte legi ale universului 

ait fost, sai uitate, sai greșit interpretate şi 

invers aplicate. 

De aci, stricarea machinei sociale și explo- 

siunile aducătâre de nefericiri, care aii sfărîmat 

de atâtea ori existența. statelor, | 

3 

Incheiem : 

Un tragic antic, Eschyl, a: scris o trilogie: 

„Prometheii răpind focul ceresc; Promeiheii în- 

catenat; Prometheii liberal. | | 

Prometheii e umanitatea, e: omul colectiv. 

Incatenat de cei doui inamici ai omenirii; 

de falsa credinţă și de falsa sciință;, de talsa 

credință care: propagă un Dumnedeii injust 

pedepsitor al celui: inoncent ca: să încerce fide- 

litatea lui, iar al celui drept ca să pună la 

probă pacienţa lui, și de falsa sciinţă, de sci- 

“inţa așa -disi înaltă a, fatalismului, care ră- 

dică omului ori-ce speranță de ameliorare a 

stării sale abjecte și 71 condamnă la imobilis- 
mul oriental, sciință care nu scie de cât ce 

vede, mumă a materialismului transcendental, 

dacă putem să ne exprimăm astfel, atât de lă-
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adat, care stinge în om ori-ce simţiminte nobile 

de devotament și de abnegaţie, de just şi de 

injust, de onest și de malonest, de adorațiunea 

de Dumnedei, de iubirea de patrie, şi'l cobâră 

în' starea brutei. Pironit de aceste institutore 
ale căror învățături, răspăndite de pe amvon și 

de pe catedră, aii resculat pe om în contra 0- 

mului, ai făcut tirani şi sclavi, spoliatori și 

spoliați, carnefici și victime, omul va îi liberat 

în diua în care va uita tot ce a învățat dela 

propagatorii credințelor mincinse și sciințeior 

neexacte, şi se va conforma legilor creaţiunei 

falsificate și ascunse de acești apostoli, pe care 

principele Jeronim Napoleon îi numesce sec- 

tarii teocraţiei care învaţă o religiune netole- 

rantă, și aservitâre, și sectarii discordiei care 

-urmăresc organisarea societăţii fără Dumnedeii | 

și fără legile moralității; el va rupe catenele 

în ora în care se va decide să împlinâscă 

voința lui Dumnedeii, manifestată prin legile ce 

el a pus în natură, care (voință) de va îi prac- 

ticată, va da societăţii pacea şi 6menilor fericirea, 

mult dorite şi îndelung așteptate *). 

*), Distinsul scriitor d-nul G. I. Ionescu (Gion) numesce a- 

câstă lucrare «Un studiii elocuent> în darea de sâmă ce face 

articolelor din «Albumul Macedono-Român».



INSTRUGȚIE și EDUGAȚIE=) 

I 

Omul, după natura sa este întreit: corp, su- 

flet şi inteligenţă. | Sa | 

Invăţămîntul săi trebue să fie și el întreit: 

fisic, intelectual și moral. 

Se numesce învățămînt fisic, gimnastica cor- 

pului: învăţătura smăiestrielor. E 

Se numesce: învățămînt intelectual, mau; 

tica, inteligenţei: învăţătura sciinfelor. i 
- Se numesce învățămînt moral, e gimnastica su- 

„ Hetului: încețătura bunelor moravuri, și prin 
bune moravuri înţelegem: amârea de Dumne- 

dei și de patrie, respectul către părinți, stima 

de noi înșine, simțimîntul justului, iubirea de 

Jahăre, simţimîntul uman. 

*) Scriere publicată în diarul Români, din 1872 Maitie 13.
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Invăţătura măiestrielor și sciințelor ne-o dă 
înstruețiunea, care coprinde: înv ățămîntul fisie 
Și intelectual. 

Invătătura bunelor moravuri ne-o dă educa- 
țiunca, care coprinde învățămîntul moral. 
„Astfel instrucțiunea este cultura fisicii Și 
intelectuală, educaţiunea e cultura morală. 

Un învățământ conform: cu. națura- omului se 
cuvine dar să, fie: fisie, intelectual - și moral. 

Acesta se numesce învățămîntul integral. 
Ne bucurăm de un asemenea învățămînt? 

„ Din nefericire mu. | 
“ Linsesce din învățămîntul nostru public par- 
tea cea mai esenţiali: educațiuniea, cultura mo- 
rală, învățătura, bunelor moravuri, , 
_ Acâstă,, snsemnată lacună. e causa că îuvă- 
țămîntul, în loc de a. fi. pentru societate un 
bine, a devenit un. pericol,-0. ameninţare. - 

Misiunea “ inștrucțiunei este de a desvolta ta- 
lentele ; a educaţiunei de a forma caracterele. 

Și esperienţa a, dovedit cât este de vătămă- 
tor societății omul intalentat fără caracter, câte 
dezastre aii adus geniurile, când aii fost geniuri 
rele. 

Educaţiunea este superidră înstrueţiunei, prin- 
tr acâsta, că instr ucţiunea, procură societății Gmeni



de meserie: jurisconsulți, medici, architecți, pie- 

tori, istorici, oratori, 6meni de spadă, la dispo- 

sițiunea tuturor causelor bune saii rele, drepte 

sati nedrepte numai talentul saii serviciile lor se 

fie bine recompensate. Educaţiunea dă patriei 

bărbaţi de inimă: cetăţeni. desinteresaţi şi probi, 

patrioţi fervenți şi devotați, apărători curagioși 

ai dreptului, semănători infatigabili ai verbului, 

la sexviciul numai al causelor celor drepte, al 

causelor celor mari, chiar când recompensa” lov 

este ingratitudinea, temniţa, esilul. 

- Educaţiunea dar este fundamentul pe care 

instrucțiunea ar trebui să edifice. | 

- Fără educațiune, sciința nasce "monştri ca 

Neron, ca Eliogobal, sai geniuri „rele ca, Ma- 

chiavel, ca Iiola. | 

De educaţiune dar star fi cuvenit să ne 0- 

cupăm cu asiduitate, Si 

Cu tote acestea, pe când instrucţiunea a pro- 

gresat întrun mod care a desceptat mai mult 

îngrijirea, pe când ea ne-a dat advocaţi cari 

vînd - procesele, magistrați cari vînd . justiţia. 

“miniștrii carii vînd ţ&ra,  representanţi ai na- 

țiunii cari Și vînd consciința, publiciști cari 

si vând pâna, educaţiunea cari dă atleți ai
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adevărului, campioni al justiţiei, apostoli ai u- 
manițăţii, este proserisă din învățământ. 

Dacă omul ar fi numai o ființă materială 
și intelectuală, ca ori-co brută; dacă ar. fi făcut 
numai să consume și să distrugă ca tigrul, am 
înțelege sistema acâsta de învățămînt, suficientă 
a rafina inteligența ca; să seducă, să înșele, să 
tragă în cursă, să desrolte mușchii ca să se 

PY lupte să învingă, să estermine.. Dar cl e Şi 
fiinţă morală și, ca ast-fel, are misiunea, nu 
d'a induce în erdre fiinţele viețuitore, uu d'a 
despopora pămîntul, ci Wa lumina, da malti- 
plica, d'a. ameliora ; și un învăţămînt cum este 
astă-(i, pur material, pur mecanic, abrutisă pe 
cel mai instruit om, pentru că omul nu se dis- 
tinge de brută de cât prin ideea morală, pen- 
tru că fără cultura morală, omul nu e de cât 
cel mai inteliginte, cel mai astuţ şi cel mai 
crud din animale. 

Dar nu numai atât; chiar acestei instruc- 
țiuni, care, de şi necomplectă, dă cu tâte astea 
şi mulți cetăţeni buni în tâte ramurile, pen- 
tru că cultura morală o au de acasă, din 
căminul patern, și 'chiar acestei instrucțiuni 
dic, i-s'a pus călușul, s'a înconjurat de obsta- 
cole, s'a destituit din învâțămîtul secundar
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profesorii cei” mai buni, “Sai văduvit catedre 
de bărbați distinși, candidaţilor de învăţători; 
cari es din ședlele normale. nu li se mai di. 
diplome, și din causa acâsta aceste şeole nu 
mai sunt căutate, se deșârtă din Qi în qi; în- 
vățăimîntul, primar rural s'a lăsat în sarcina - 
preoţilor de prin comune, caii mai întâiii el 
înseși aii trebuință de învățătură, și cari n'a 
timp nică măcar să tâce la biserică, se citesc 
decerna și utrenia, ocupați cu afaceri private 
și îndeletniciri mai lucrative. 
Am v&dut noi: înşine, cu profundă durere, 

pe la mai niulte: comune rurale, junii ţărani 
întorcendu-se: cu. tecșilele : de gât : de 'la școlii, 
unde perduseră, un timp forte. prețios pentru: 
(erani, fără a schimba lecţiunile mai multe dile 

„consecutive, din causă că, popa-nvăţător a, fost 
reținut Ja cutare prasnic, la cutare pomană, la - 
cutare parastas, la cutare îngropăciune, la cu- 

„tare maslu, sai a eșit cu cruvele se: plouă ori 
să numa! plouă, se ningă ori se numai ningă, 
să. facă cald saii îrig — după ordinile ministru: 
ui-—sai pentru“ c'a fost: Ja secerat: sail' la co- 

„sit, la strîns, ori pentru : că n'are plăcere se 
„h6rgă în unele dile 'la scâlă, pe care 0 privesce 
ca o angara. Preoții noştri sunt cetățeni, sunt
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părinți de familie, și, ca se trăiescă, aii no- 

voie să lucreze. Fără remunerariii, și chiar cu 

remunerariii de opt-spre-dece. lei pe lună, nu 

se pot ţinea. - 

Nu vorbim de preoţii-profesori de prin urbe, 

a cărora instrucțiune e necontestată și cari "şi 

împlinesc datoriele cu sanctitate. 

Ast-fel învățămîntul este organisat ca să nu 

se învețe; și instrucţiunea, în loc să se com- 

plecteze, se paralisă, „pentru că așa se cere. de 

străin. 

„Cât pentru educaţiune; pentru cultura mo- 

rală, ea e condamnată a nu avea nici o dată, fi- 

ință, pentru dopă motive: 1). pentru că lucrul 

după care alârgă. mulţimea, este inavuţirea și 

mărirea, și prin bune moravuri nu se îna- 

vuţesce cine-va mult și repede; și 2). pentru 

că cultura morală, în" loc se ne dea curtesani 

adulatoră, câi sunt și la modă și în stimă, 

“face Gmeni de omenie, și omul de omenie este 

pus la index, nu psâte fi nici o dată bine vt- 

dut la curte, și nu pote fi suferit în afacerile 

tărei. Dacă ocupă vre-o funcţiune, ori ca pro- 

fesor,. ori ca judecător, ori ca administrator, 

mai curînd sau mai târqiu este destituit, și 

dacă e ministru i se retrage încrederea; dacă
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e în consiliul comunal, în consiliul judeţian, 

în Adunarea. legiuitâre, consiliul şi Adunarea 

se disolv; dacă e publicist, e taxt de perturba- 
tore şi întemnițat; dacă stă retras, e inculpat 

că suflă cu foile focul revoluțiunii și'e arun- 

cat în pușcărie. Omul de bine .nu e lăsat în 

pace nici un moment din viâța lui: descept,el 
conspiră; adormit, se aduc în contră'i probe c'a 

visat răsturnări. - 

Vanitatea părinţilor ţine ca copiii lor să 

fie în lumea mare—cum se numesce lumea a- 

vută în limbagiul celor :ce dau avuţiei și: pu- 

“terei numele impropriu de mărire — și. omul 

prob nu e. invitat la mascaradele și la pras- 

“micile unei asemenea lumi, la balurile: și la 

mesele: oficiali. Imprejurul unor asemenea, mese 

dau târedle numai corbii, numai  paserile “de 

pradă, numai copoii domesticiţi saii de domesticit, 

numai Gmenii fără simţimîntul demnității, re- 

: negaţii cari nu se roșesc să 'nchine astădi în 

sănttatea. aceluia pe care Va blastemat ieri; 

st'i laude virtuțile pe cari nu le are, săi prea 

înalțe calităţile care” lipsesc, s%i admire ac- 
tele cele mari pe cari nu' le-a: făcutşi mare 
de gând s&:le facă! să adere la tâte despo-:
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erile, să . meuviinţeze tote fără- de- legile, să 'n- 
curagieze tâte crimele. 

Un învățămînt dar, care rădică - omului ca- 
litatea da, seci cum să fure spre a se înavuţi, 
și ambiţiunca d'a deveni slugi, ca săi dică 
cei mai mici de cât el stăpâne, un învățămînt 
care nu lasă nici o perspectivă de înaintare 
nu e de: gustul - părinţilor epocii; şi de aceea 
educatiunea e neîngrijită. 

Odată cultura morală lăsată la o parte ca, 
un vestmânt vechii a cărui modă a trecut 
învățămîntul nostru public r&mâne curat ani- 
mal, învățămînt de pântece. 

Acesta o cere și epoca. 

Și apoi. 

Dacă din -lipsa. de” cultură morală n'avem 
moravuri, avem uâravuri, și acestea rimâză 
împreună. 

Şi cu nărazurile din pădurile negre, o du- 
cem de patru ani, și carul statului merge ca 
drumul lui Bleichrider, este adevărat, când o- 
prindu-se subitamente, când sărind din văga- 
şie, dar merge. | 

Lipsindu-ne educațiunea, nu suntem tocmai 

un popor, dar avem tot ce trebuie unui norod: 
dinastie, căi ferate, monopoluri, timbre, taxe,
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puşcării— despre care - mesagiile domnesc, 'vor- 
bese cu multă solicitudine,— şi alte  asemeuea 
faceri de bine ale regimului. 
„Acestea, d'o-cam "dată ca daruri dinaintea 

nunții. Zestrea: cea mare are să.vină pe urmă: 
coloniele germane şi indigenarea, Jidovilor, 

Tot părânduni-se că mergem înainte, am 
retogradat. Ne aflăm cu vre-o câte-va sute de 
ani înapoi, şi dacă vom merge tot ast-fel. a- 
vem S'ajungem bine, căci avem S'ajungem la, 
cucuiata, Si | Sa 

Popârele mai întâiii ai fost guvernate de 
patriarchii, apoi de -regi, apoi de consuli. Așia 
a mers societăţile : către apogeu. 

Noi înaintăm în sens contrarii, de la virf 
către basă; de la cer către pămînt, de la 
viâţă spre mârte, de la guvernul electiv al po- 
„porelor virile, vigurâse, la guvernul, ereditar al 
națiunilor odorogite, caduce. . 

Guvernul electiv fiind ultimul rad de per- 
fecţionave al societăţilor, părinţii noștri cari se 
guverna de sine, cari nu erati proprietatea nici 
unei dinastii, eraii mal înaintați de cât nol.. 

Cine ar putea crede acâsta? 
Și cu tâte astea, acesta, este. “esactul adevăr. 
Ei nu erati de cât nisce ceaslovari cari se
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pricepeaii se mănuiâscă -mai' bine spada de cât 

pâna. E nu învâțaii de cât până la psaltire 

inclusiv. Ceaslovul coprindea învățămîntul pri- 

mar, psaltirea-pe cel secundar. Dar prima lec- 

țiune ce li se da intrând în catisme— clasele - 

liceale 'de pe acel timp— era un imn la vir- 

tute, o ameninţare făcută viţiului, care începea 

- precum urmeză : 
«Fericit bărbatul care -în calea (bătută de) 

păcătoşi n'a stat și pe scaunul perdătozilor 

ma ședut, ci în legea Domnului (Ş'aii pus) - 

voia lui, și în legea sa a cugetat diua și n6p- 

tea. El va fi ca un arbore răsădit lângă fân- 

tânele apelor, care va da fructul la timp și 

frunda lui nu va -cădea. 

«Nu așa (va fi și pentru voi) păcătoşilor, | 

nu așa; ci ca pulberea ce-o suflă vântul de 
pe fața pămîntului (așa vt veţi stinge).» 

«Ast-fel vor peri păcătoşii.» 

Din acestea vedem că ceea-ce păriuţii NOȘ- 
tri învăţaii în sedlă era mai malt cultura mo- 

rală, lauda și admiraţiunea virtuții, stigmati- 

sarea, viţiului. 
Ei cari drept tote cărţile de studii n'aveaii 

de cât hiblia și evangelia, dar cari în aceste 

cărți învățaii morala, sciaii să fie independenţi.
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Noi,. cari nu mai suntem ceaslovari; noi cari 

citim: în stele și în s6re; noi, laureaţii, licen- 

țiaţii, doctorii în drept, în filosofie, în teologie; 

în: medicină, în.. matematici ; noi, cu vastele 

nâstre cunosciințe, ne-am băgat la. stăpân, am 

alienat suveranitatea, naţiunii în favârea unei : - 

familie, nu mai avem liberțăţi de cât nominali: 

bandele de ucigași S'aii subistituit naţiunei: un 

regim de umilire și de jafuri, o tovăroşie de 
esploatatori, de storcători, dai legi, administră, 

judecă. execută. | 

Acesta probeză. până la evidenţă că cultura 

“ intelectuală este inferidră. culturei. morale. 

Cultura morală a “avut. tot-dauna, rolul cel 

mai mare în independenţa și libertatea popâre- 

lor, în mărirea, prosperitatea: și durata, statelor. 

Istoria ne arată: că, prin puritatea: moravu- 

silor; popârele. mică ai fondat state putinte; pe 

“când; prin depravarea lor, imperiură mari ai 

“cădut din vechia lor mărire în debilitate și 

umilire. 

„Care fu 6re misterul puterii părinţilor NOȘ- 

tri cari, puțin numeroşi, smeriră, mai multe 

sute de ani orgoliul Ungurilor și Polonilor, și 
înfruntară ferocitatea Turcilor și Tătarilor, cari 

la Călugăreni, opt mii numai, resistară la două
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sute de mii de sectari fanatici ai lui Mahomet 
și rămaseră domni pe câmpul de bătaie, silind 
pe vizirul Sinan se retrâcă podul Neajlovului; 
cari . cuceriră Dobrogea şi uniri pentru cât-va. 
țările române sub un sceptru, cari prin necon- 

„tenite lupte conservară, autonomia țărei lor în- 
tun timp în care Bizantinii, Bulgarii, Serbii, 
Grecii și Ungurii cădeaii sub! dominațiunea 
mulsumană, ? Da 

Instrucţiunea ? | 
Nu, căci nu puteai să esisto scoli într'o e- 

pocă în care desele incursiuni ale barbarilor 
și necurmatele resbele de apărare nu lăsau pă- 
rinților noștri nici un moment de repaus. 

- Secretul puterei lui era: amârea de patrie, 
cuvînt magic care stingea tâte urele, lega tote . 
inimele, unea pe toți Românii în diua perico-= 
lului, le fortifica braţul și le asigura victoria, 

Acest simțimînt puternic, din nefericire, la 
nci nu mai există. 

Fată de ce noi, mai instruiți și mai nume- 
roși de cât străbunii noștri, suntem mai debili, 
mai nepotenți. - | | 

Suntem căguți . din gloria străhună. 
Și acâsta e o pedepsă a cerului-pre-drept.



Renască-se în noi amârea de ţâră, și ne vom 

vădica. 

Acusările reciproce vor tăcea, aversiunile se 
vor stinge, inimile românesci se vor căuta și 
se vor iubi, toți românii vor fi un Suflet în 
mai multe miline de corpuri, şi acâsta le va 

face forţa. 

Dar ca acest simţimint să se renască, tre- 

"bue să se dea naţiunei cultura morală. | 

Studiind istoria, vedem cu mirare că la tâte 

poprele și în toţi timpii progresul depravărei 

moravurilor a mers în paralel cu progresul 

sciințelor, o 
In Babilonia, în Egipt, la Atena, la Roma, 

corupțiunea, care a adus căderea, n'a fost mai 

mare de cât în timpul în care sciinţele și ar- 

tele ai fost mai înflorite. o | 
Instrucţiunea să fie 6re causa depravărei mo- 

ravurilor ? | 

Nu; acâsta nu pâte fi, pentru că instrucţi- 
unea este lumina, şi lumina nu pâte să nască 

| iadul. 

Causa depravărei 1 moravurilor nu este dar 

instrucţiunea, nu e cultura intelectuală, ci lipsa- 

de cultură morală. . 

Dar, dacă, cultura întelectmalie. nu corupe bu- 

3
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nele moravuri, ea nu e n stare să resiste pa- 
siunilor degradante, dacă nu e completată prin 
educaţiune. Cu tâtă învățătura sea, omul răi- 
crescut nu e mai pre sus de omul ordinar,. și 
e mai pre jos de omul simplu cu un rest de 
pudâre, și âvând o consciinţă. 

Câte fapte vinovate n'am vădut comiţându-se 
de mulți din acei bărbaţi eșiţi din universităţi, . 
cari umplu barourile și magistratura țărei. Şi 
cât bine n'am putea spune de mulți magistrați, 
mulți apărători, fără multă instrucțiune, fără 
titluri academice, fără nume mare, cari aii pre- 
ferit se vâpeteze, se îndure privațiunile de cât 

_s5 se vîndă sau se trădeze! | 
Cultura intelectuală, fără cultura morală, este 

un foc, iu care încăldesce, ci care consumă, . 
este o lumină care nu lucesce în cer, ci care 
se stinge pe pămînt. 

Învățătura, fără moravuri, este ca o frumu- 
sețe fără pudâre. | 

Ea este tentată de cel ce vor s'0 pârdă. 
Și ca se cumpără, se vinde. 
Pentru o decoraţiine, pentru un ministerii, 

ea se desonorâză. Pentru o funcţiune, pentru o 
deputăție, devine Mesalină. 

Voi, cari ați numit opiniunea publică fe-
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meie de uliţă iată prostituata. Femeia de uliţă 

e 'nvățătura vâstră impudică. Ea a produs Gmeni | 

ca, voi, și Gmeni ca voi ai perdut naţiuni. | 

Dar Dumnedeii, în marea îngrijire, din 

când în când a trămis câte unul din acele 

flagele cari scapă societăţile de luminători ca 

voi, și statele de conducători ca, voi. 

„_Moisi pentru Jidovi, pentru noi . Vlad "Țepeș, 

pentru Francesi Reroluţiunea cea, mare, aii fost 

un bine: ai fost asemenea urâganelor de primă- 
vâră, care curăță aerul de miasme, aii fost 

„focuri. purificătâre. Moisi,- "Ţepeş, Revoluţiunea 

a curăţit pe Israel, România și Francia de 6- 

meni ca. voi, de strigoi ca voi. 

Acesta o qicem în privința, pers6nelot. 

Cât despre ceea ce s'atinge de învățămînt, 

stăruiesc să] complectăm prin cultura morală. 

Se punem cultura morală în tâte sedlele, 
iar mai ales în facultatea de drept, de unde 

es atâţia, 6meni nedrepți, ca să dea, dreptatea. 

Trebuie se scie odată ţâra că n'are să as- 
cepte nimic de la, 6menii instruiți de cât când 

ei vor fi şi virtoși. Şi să se convingă că pros- - 

peritatea naţiunilor n'a venit de cât de la 6- 
menii de bine, de la bărbaţi devotați binelui pu- 

„blie pănă la sacrificiul vieței lor,
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Atena şi Roma nu s'a înălțat de Pisistraţi 

și de Eliogabali la acel grad de putere și. de 

splendâre la care n'a ajuns nici una din ce- 

tățile antice, ci de Aristidi, de Catoni,. şi nu 

s'aii putut conserva de Demosteni și de Ci- 

ceroni. “ 

Demostene, ca mare orator, pronunță în con- 

tra lui Filip ai macedonici acele faimâse Fi- 
lipice ca care'l făcură nemuritor. 

Cicerone ca advocat îşi apără bine amicii 

și clienţii; serise. frumâse pledoarii, și fu nu- 

mit al doilea salvator ul patriei, pentru că salvă, 

oligarchia care apăsa. Roma de peirea ce o a- 

menința conspirația lui Catilina, buniâră pre- 

cum Catargiu s'ar numi al doilea fondator al 

dinastiei pentru că a salvat'o de revoluţia de 
copii de la sala Slitinenu. 

Insă, când monarehia se ridică formidabilă 

contra guvernului poporaru, când veniră dile de 
tribulațiuni și de adversități pentru cele două 
republice, ce făcu Demonstene pentru: Atena și 

Cicerone pentru Roma cu a lor. elocinţă admi- 

rabilă, cu al lor talent incomparabil ? In faca, 

marilor nenorociri, care fu conduita acestor 

două mari glorii de tribuni cu cari se mândria 

lumea romană și lumea elenă?
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Cel. dintâi se  vându regelui Macedoniei, 
inamicul ţărei sale, şi cel d'al doilea, abando- 

nând pe Pompeiu, care ducea cu sine republica, 

se făcu curtesanul învingătorului de la Farsala 

ucidiătorului -republicei care-l făcuse pe el, pe 

Cicerone plebeul, primul cetățean al universului, 

pe când Catone şi Brutu preferiră mârtea pe- 

ivei republicei și muriră ca nisce eroi -împre- 

ună cu dînsa, apirând-o până la ultima lor 

respirare. | 

Posteritatea, admiră pe Demostene ȘI pe Ci- 

cerone ca talente, ca maiestrii de. stil, dar nu- 

mai înaintea statuelor Leonidilor și Bruţilor 

se înclină cu respect și cu veneraţiune, numai 

lor le dă onori divine ca caractere, ca: modele 

de devotament, ca tipuri de imitat.: | 

Oratorul atenian și: oratorui roman, unul 

cumpărat și cel-lalt măgulit, lăsară să m6ră . 

Atena şi Roma, la ale căror preparative de 

funerarii asistară ca spectatori indiferenți. 

Se presupunem că tot poporul elen ar fi fost 
compus de Demosteni, și tot poporul roman de 
Ciceroni: s'ar fi putut 6re întimpina căderea 

celor dou& republice? Credem că nu. Ar fi-a- 

vut aceiași sârtăi, cu. acâstă singură diferință 

că Filip ar fi fost nevoit să cumpere mai mulţi
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Demosteni în loe de unul, și Cesar să măgu- 
lescă mai mulți Ciceroni. 

Au n'arem. noi exemple şi exemplare? 
Ceea ce trebuia dar Atenei amenințate de 

despotismul din afară, şi Romei sugrumate de 
- tirania din întru, nu era un popor de Demos- 

teni și de Ciceroni, ci un popor de Lionidi, de. 
Scipioni, de Scevoli. 

Și acest popor nu mai exista. 
Sofistii și ambiţioșii îl uciseseră cu scepti- 

sismul și cu mesele lor lux6se. 

Spiritul cel drept al Elenilor și inima cea 
mare a Romanilor se stinsese, se pălise, 

Atena se sfirși în discursuri, și Roma în 
circuri, , | ' 

Noi vom espira. în necreiinţă. 
Ca un popor să existe politicesce trebuie să 

aibă credință în sine, credință, în “patria sea, 
credință în Creator. Trebuie să aibă stima de 
sine, iubirea de patrie, cunoscința de Dumne- 
deu, de ce este Fi și de ce vrea FI, 

“Noi n'avem nici una dinti'acestea. 
In materie de zeligiune, bătrânii sunt super=- 

stițioși şi Junii athei. 

Cât întru ceea ce privesce simţimîntul de 
patrie, el nu există nică la unii, nici la cei-lalți.
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Pentru cei bătrîni, sacrificiile pe cari cine- 

va le face pentru dînsa sunt o nebunie. Ei 

„nu pricep cum individul pâte să afle interesul 
săi privat în interesul patriei. Ca s5 7] pri- 

e6pă, ar trebui să 1 pipăie. Dacă patria le-ar 

- aduce cel puţin o sută la dece, în numerariii, 

și imediat atunci ar mai înţelege-o 'și s'ar 

grăbi să se scrie între cei ce o iubesc, căel. 

ar avea înainte-le patria positică îu nume” 

var, Dar dacă ea n'aduce nimic, pentru ni- 

mic nu pot să se facă partisanii ei: o aseme- 

nea patrie e ideală, poetică, şi d-lor nu mai 

- sunt copiii să le placă poeșiile. Pentru o ast-fel 

de patrie nu se pot d-lor strica cu guvernul. 

Și dacă, le spui că părinții noştrii făceau 

pentru dînsa sacrificiul nu numai al averii 

lor, dar chiar ş'al vieţei, r&spund că străbunii 

noștrii erau nisce smintiţi şi nisce bătăioși, 

cari aveau mâncărimea de luptă și cari sim- 

iau o nespusă plăcere să nu moră cu capul 

pe căpătâi, cum mor toți 6meni: cu. minte. Ei 

adaug că nu le. intră în minte cum acești stră- 

buni puteau st se exalte 'la vorbele: religiune 

și patrie, până întatât” în cât să se bată cu 

„lumea, întrâgă, când lor le e frică se îneruci- 
şeze, nu două spade—să “i fereşcă Dumnezeu!
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—dar nici măcar donă vorbe cu unul din gu- 
vernanți într'o luptă, fie micar electorale. A 
se exalta cineva pentru 0 concesiune, un mo- 
nopol, tot mai merge, dar pentru patrie! E 
ridicul! Atât de mult Gmenii aceştia aii per- 
dut simțul ideielor morale. “ 

Pentru cei juni, cari și ai făcut studiele în 
străinătate, simțimîntul de patrie e mai mult 
de cât necunoscut, e desprețuit. Cu capul plin 
de idei cosmopolite, pe care le ai învăţat din 
catichismul Alianţei israelite, ei dice că, simți- 
mîntul de patrie e un simţimînt strîmt, egoist, 
inobil; că patria omului e globul întreg, 

Ast-fel a ţine cine-va la familia sa, la pa- 
tria sa, la limba sea, la religiunea părinţilor 
săi, la patrimoniul săi, la instituţiunile țrei 
sale; a avea străbuni şi a "și aduce aminte 
de ei cu venerațiune şi eu respect, a avea un 
trecut glorios al nmului săi ȘI a se mândri 
cu el, a ne regenera sufletul și inima: când. 
citind istoria patriă, vedem pe Mihai curăţând 
pămîntul românesc de păgâni, pe Vladi tră- 
gând în ț6pă pe trădători, pe Ştefani victorioși 
în patru-deci: de bătălii, pe 'Vudori alungând 
străinii de pe tronul României; pe un Brutu 

răsturnând monarehia, pe alt Brutu murind



pentru apărarea republicei, - pe Scevoli ardân- 
du-și mâna care n'a nemerit pe inamicul pa-, 
triăă, a ne simţi măguliți şi fericiţi. că suntem 

“strănepoţii unor asemenea străbuni și a ne sili - 
se “i imităm, ridicându-ne din căderea în care 
me aflăm ca să ne facem demni de dînșii, a- 

cesta, după dînșii, este egoism inobil. 

Dar să, vedem pe acești -mari umunitari, ai 
ei. convicţiunea ideilor: ce susţin? Aii ei fâna- 
tismul, abnegaţiunea ce se cere pentru o nouă, 
veligiune? Să vedem dacă ceea ce fac este re- 
sultatul cugetărei lor. 

Nici de cum, și probă despre acesta, este că 
maii dat exemplul de abnegaţiune, că ci, cari 

ne die să deschidem porţile ţărei străinilor n'aii 

deschis ci mai întâiii ușile și casele lor pere- 

grinilor Germani -vagabondilor jidani trență- 

roși și lutoși, ce cutreră ţâra, nu. le ati des- 

 chis cufările și nu i'aii pus în posesiunea gra- 

tuită a moşielor d- lor, conform prineipielor COS- 

mopolite. 

Şi dacă w'aii ficut acesta şi n'o - fac, el nu 

sunt alt ceva de cât nisce automaţi cari să 

mișcă după. propaganda jidovâscă, nisce ecouri - 

palide ale ideielor cosmopolite, o harpă coliană 

a cărei vibrațiune i-o dă vântul care suflă din



alianţa, israelită, în fine nisce fanfaroni cari, 

nesciind să facă ceva mai bun, susțin negaţi- 

unea; negaţiunea individului, negaţiunea fami- 

liei, negaţiunea patriei, ca să facă să se ocupe 

lumea. de dînșii. 

„Etă unde duce lipsa.de cultură morală: la 

smintirea unor juni cari de altmintrelea, n'ar 

fi fără întiligență şi la indiferentismul unor 

bărbați maturi, cari de alt-fel s'ar părea 6meni 

de omenie. | 

Cei maturi, ne înțelegând ideiele abstracte, 

și cei juni făcând abstracţiune de patrie, a- 

jung la acelaș lucru: renegarea țărei lor. 

Educaţiunea exercită o mare influenţă asu- 

pra actelor, moravurilor, deprinderilor. gusturi- 

lor, limbei, simţim întelor, ideilor unui om saii 

unui popol ; ea modifeă naturele cele mai per- 

verse, caracterele cele mai neîmblândite, sufle- 

tele cele mai rebele, aplecările cele mai uriîte. - 

- Prin educaţiune se pâte face dintr'un om: un 

cetățen onest saii un scelerat, un amic 'al li- 

bertăţii sau un tiran, un bun patriot sau un 

cosmopolit, un deist sait un atheu, un stoicu 

sai un epicurian, un Marcu-Aureliu sai un 

Heliogabal. Crescă-se copilul unei familii creș- 

tine înt'o hordă idolatră și el va adora stelele
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saii se va prosterna înaintea unei pisici. Fără 

o Agripină de mamă, Neron, care către “înce- 

putul domniei sale fu bun, n'ar îi devenit, pâte. 

un monstru. Alexandru Ghica, care 'şi făcuse 

educaţiunea în patria sa natală guvernată de 
instituțiuni democratice, edifică scoli în tâtă 

ț&ra şi - începu desființarea selavagiului dâud 

libertatea, sclavilor mânăstiresei; când Știrbei 
și “Bibescu, crescuți în străinătate în mijlocul 

popârelor la care a existat bastile și aristroca- 

iuni de nascere, cel dintâiii construi . închis6- 

rea politică de la Arnota, imitând pe regii ab- 

soluți ai Francei, şi cel de al doilea voi să: 

facă o nobilime de nascere ca în Anglia, și 
făcu legi restrictive învățămîntului primar ca 

să nu se instruiască de cât fii nobililor. Tot 

prin influenţa educațiunei, junii români care! 

'Şi fac universitatea în ţâră, rămân pentru tot 

duna, români cu inima, și ori când, saii on6- 

rea, saii demnitatea, saii existența patriei este 
ameninţată, ei fac cu generositate, cu amor, 

cu devotament tâte sacrificiile ce le permite 

mica lor etate şi mica lor posițiune; ei își 

expun. pentru patrie, pentru bine-făcătorii ei, 

pentru eroii ei, libertatea lor, cum s'a vtdut 

cu ocaziunea banchetului Nemţilor din sala
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Slătinânul și cu sfâșierea linţoului în care re- 

gimul ţinea învtluit pe marele erou român Mi- 
hai Bravul, învâțînd de mici să se martirisede 
pentru ondrea patrici lor amate și chiar să 
mâră spre a trăii dilecta lor mamă România, 

pe când aceia ce'și fac studiile în universităţile . - 

din Europa vin, cei mai mulți, sau Muscali, 

sau Germani, sau Francesi, sau Jidani, îmbui- 

baţi de idei cosmopolite și ne mai, plăcândul-le 
nimic în ţera lor, nici moravuri, nici limbă, 

nici datine, nici instituţiuni, dacă ele nu se - 

asemănă cu cele ce ei aii vădut și aii învățat 

în ţările unde 'și aii făcut educaţiunea. De aci, 

de la crescerea, luată afară: din pămîntul Ro- 
mânici, acea lipsă de stimă pentru ţera lor, a- 

cel dispreţ către tot ce e românesc, acea: indif- 

ferență de tot ce se atinge de prosperitatea şi 

mărirea patriei, acea horâre de instituţiunile 

liberali ale ţărei lor, acea înclinare către des- 
potism, acea aversiune pentru popol, acea sete 

de a se afla la putere cu ori-ce preţ. 

Instrucţia numai atunci pote fi folositore când 
merge în paralel cu educaţia. | 

Voi, cari, prin posiţiunea vâstră, puteți să 

faceţi ceva pentru învățămînt şi sunteți da- 

tori să faceţi, complectați învățămîntul ; puneţi
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cultura morală, cultura sufletului, de la prima 
clasă primară până la ultima liceală, faceți să 
se înrădăcinede în inima copiilor amdrea de: 
patrie. 

Căcă numai amdrea de patrie ţine statele, pre- 
cum atracțiunea ține universul, şi amârea de 
patrie o face educaţia.



Filosofie, atheie și relisiune 

Domnului D, AX, R., student la facultatea de 

drept din Pavis*), 

Amicul mei, 

Nu 'mi aduc aminte să "ţi fi scris nică fă- 

când laude religiunei, nici criticând filosofia. 
Prin urmare am fost surprins citind în epis- 
tola d-tale de la 19 Septembrie, prin care pare 
că ai avea aerul a sfida, credința mea spuin- 

dumi așa din chiar sănin cele ce urmeză: 

«Filosofia e inițiativa, și demnitate; religia 

impersonalitate și abrutire. Filosofia a produs 
individualităţi robuste şi state glori6se; religi- 

unea unități numerice și națiuni desnervate. 

De o parte, la lumina filosofiei, văd strălucind 

în tâtă splendârea Belgia .și Olanda, Anglia și 

America; de cea-laltă parte, ca producţiuni 

*) Serisâre- publicată în Zrompeta Carpaţilor din 1870 Oc- 

tombrie. i
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monstrudse ale religiunei, vâd apărând ca ca- 
davre ambulamte Turcia și . China, Spania și 
Italia... 

Apionosit dece acâsti defaimă a religiunei? 
Cum și de unde acest resbel ne „provocat și 

fără nici un rost credinței care scii că este ȘI 
a țărei d-tale? 

Strămoșii noştrii pentru a conserva acestă 
credinţă co e nedespărțită de iubirea de patrie, 
s'aii luptat în contra celor de alt neam şi de 
altă lege și ne aii transmis o ţâră liberă Şi 
independentă; şi d-ta nu te incomodedi a dice 
că poporele religidse sunt abrutite, că, naţiunile 
ne luminate de filosofia Hobbilor care 'și bat 
joe de simţul moral, și a epicurienilor care 
pune supremul bine în satisfacția poftelor ce- 
lor mai degradante—sunt națiuni desnervate! 
D-ta, voesei. fericirea Gmenilor, și credi că la, 
acesta popârele pot să ajungă numai “tăgăduind 
pe Dumnezeii, fără muncă, fără ostenclă, fără, 
ca aceia ce ai pretenţia a le conduce să "Şi 
dea, averea lor și sângele lor; credi că este de 
ajuns omul intelectual fără omul moral ca să 
facă statele înfloritâre ? 

Cât de înșelat escă, amicul meu! 
Nu prin ivreligiune se fac popolii fericiţi ;
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nici prin negarea Divinităţii cineva se pete re- 
comanda. de învăţat. 

A nega pe Dumnedei, este lucrul cel mai 
uşor ; cineva n'are de cât.să închidă ochit la 
marele spectacul al naturei, la armonia şi Ja 
ordinea care e în uni vers, Ș să dică : «Nu 
este. Dumneeit». - 

A afirma Divinitatea, a o proba, iată ce este 
grei ; iată unde se cere erudiţiune, universa- 
litate de sciință, sai o natură simplă, o jude- 
decată nepervertită,. o minte: nerăticită prin 
demi-sciinţă, Sa 

A susține, precum faci d-ta, că. religiunea 
face pe om să descindă în starea: brutei, a- 
cesta nu-e vorbă de om instruit. Ai nu este 
cunoscut. pînă și minţilor celor mai vulgare 
că tocmai sehtimentul veligios distinge pe om 
de animal ? a 

Nu: religiunea face din Gmeni brute, inspi- 
rându-le :sentimentul de. Dumnedei, căci nu 
putem admite că brutele ar avea “sentimentul 
de o inteligență supremă, de un Creator al -u- 

„niversului, ci filosofia atheiă abrutisă, fiind-că 
„este cunoscut că brutele nu ai religiune.: . 
Sa dis. că raţiunea deosebesce Pe om! de 
animalul necuvîntător, i
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Acâsta nu e, adevărat; 

Pentru că s'a vădut că ŞI animalele ai ra- 
țiune, și ele cugetă, și ele judecă. Mii 
„Ceea ce distinge. pe om. de vită este reli- 
giunea,. e. acel sentiment singur pe care uran- 
„gutangul nu '] împărtășesce. 

Un: mare erudit, d: Ernan, dice, că omul î în- 

dată ce se distinse de animal, fu religios; a- 

dică el vtdu în natură „ceva, dincolo de .reali- 

tate, și în el ceva dincolo de “mârte. 

Care este, deosebirea între fondatorii religi- 
“unilor și între întemeietorii se6lelor filoșofice, ca 

să condamiii religiunea.? Nici una.. Scopul şi 
al unora și al altora a „fost binele - 6menilor. 

Filosofia a voit a lumina pe on, religiunea 
al moralisa. Una trebue. să, întregâscă pe cea- 
Jaltă, iar nu” una pe. alta să se distrugă. 

Este adevărat că depositarii. religiunilor, aii - 
întors religiunile din scopul lor, și aii făcut să 
curgă torente de sânge în numele Dumnedeu- 
lui păcii, iertării şi bunătății, pe care ei ai nu- 
mit Dumnedeul resbelului și-al vindietei ;: dar 
ce are de amestec religiunea cu acesti impos 
tori ? | 

Ce face enoriașii unei. biserice când preotul 
„ei este stricat, vițios, immoral ? Il alungă, dar
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nu se pun cu stcurile să sfărâme biserica. De 
ce-și noi, cari ne numim. instruiți, să nu'a- 

vem .nică atâta bun simţ, cât ati simplil țărani, 

spre a nu condemna religiunea, ci pe cei ce 
aii întors'o de la menirea ei sacră? N 

Dacă sentimentul . umanităţii suferinde vă 
indignă în. contra abusurilor ce s'a făcut cu 

xeligiunea, condemnaţi pe mișei, confrații d-v6s- 

„tră în: cărturărie, „cari ai speculat -cu reli- 

giunea. Iumnedeul universului nu e Dumne- 
deul armatelor, nici al traficului, nici al sclaviei, 

ci Dumnedeul. păcii * şi al justiţiei. 

- Isus a.uns pe tot: omul: suveran, a răstur- 

„mat mesele speculatorilor „de. 6meni, şi a dis 

lui Petru. „stși pună. sabia. în tecă, că. cine 

"trage sabia de sabie. va muri; :- apol el s'a: 
pus pe Calvariii, spre a cimenta aceste învă- 
țături. şi a. desfiinţa. mârtea. prin -mârte, Dacă 

aceia, ce s'aii numit vicarii lui „aii armat contra- 
riul acestor precepte şi marelui exemplu ce el 
a  dat,: acâsta privesce. pe. acei: amăgitori și 
monstri, dar nici de cum o religiune ale cării 
principii sunt divine, pentru că ele sunt umane, 
Fundatorul acestei religiuni de jertfă şi 'de de- - 
votament, înteineie învățătura sa şi o făcu du- 
rabilă prinb”aceea că'el, pe lângă vorbe, a
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unit și fapte. La cine se mai vede o abnegațiune 
atât de sublimă ? El a făcut sacrificiul vieţii 

sale pentru omenire. Iată Dumnedeul : nostru. 

Spuneţi-ne care este al vostru? „Pyrrhon 7 2 Epi- 

cur? Hobbes? — Spuneți. | 
Acolo unde 6menii văd în cer un tiran, nu 

e religiune, ci superstiţiune. Omul religios, 

dice La Roche, tratâză- cu Dumnedei ca. cu un 

amic ; „ Supenstiţiosul, ca un sclav cu despotul 

săi». 

Dacă relimiunea are aberaţiunile ei, 6re fi- 

losofia nu are şi ea pe ale ei? Superstiţiunea 

este: pentru xeligiune, ceea, ce sofistica este pen- 
tru filosofie: o rătăcire. Să facem să dispară 

superstiţiunile, dar. să conservăm religiunea. 

Însă cum ? | 

Religiunile positive țin de moravurile pop6- 
relor, . ce obiceiurile lor, de aplecările lor, de 

forma guvernului lor. 

* De exemplu: 

La națiunile al căror guvern e despotic, 
Dumnedeii e un rege absolut, “crud, caprițios, vin- 

dicativ, leit tiranul care domnesce ; el are ar- 
mate, juqi de instrucțiune, pușcării și temniceri. 

La Jidovi, popor exclusivist, Dumnedeii este 
numai al lui Avram și al semințici lui.
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La Grecii antici, năţiune voluptsă, Olimpul 

lor era populat de dei depravați, cărora. nu le. 

mai scăpa nici deiţe, nici muritâre, nici însuși 

muritori ;. relaţiunile galante ale 'mai marelui 
lor deii cu lo, Semelia, Cerere, Mnemosyna, 

Latona, Maia, Alemenai...; metamorfosele lui, 

spre a seduce pe Leda, pe Danae, spre a răpi. 

“pe Europa... sunt un scandal; afecțiunea lut 

pentru -junele. frigian Ganimed, sunt. de. un 

cinism revoltător; dar acești dei nu fură de cât 

ceea ce eraii : leginitorii,. filosofii, “poeții ce'i 
ccreaseră şi în care se: oglindeaii. . - 

La Canibali, Dumnedeii e sanghinar : el cere 

«sacrificii umane. 

- Imblândiţi: moravurile . poporului; moralisați. 

deprinderile lui, schimbaţi . forma guvernului 

său, luminaţi”] despre universalitatea: lui. Dum-, 

“edeii şi, fără: a atinge : religiunea lui, ea va 

“perde încetul: cu încetul ceea ce are de odios; 
de immoral, de inuman, . i va reveni la sco-. 

pul ei primitiv. | : 

Iusă, iară vei întreba : cum se va putea. 0- 

pera acâstă metamorfoză 2 —. Sehimbând: con- 

stituțiunile politice ale Statelor, dând popârelor o 
instrucțiune integrală. . 

Pentru că nu .religiunea unui „popor, care e:
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menită ai ușura vestriştile, face nefericirea lui, 

ci constitaţiunea lui politică, înstituţiunile- sale 

sociale, Se Si 

Dacă Turcia și China sunt ca nişte cada- 

„vre ambulante, râul e în apathia și indolenţa 

pop6relor orientali, și îni lipsa de bune institu=. 

țiuni politice și sociali, mai mult de cât în re= 

ligiune. Avem de exemplu: pe vechii: Perşi, a. 
căror religiune. era mai pură de câta Elenilor, 
căci adoraii focul ; și cu tâte acestea, Statul lor 

nu fu de cât un colos putied, pe cândal Ele- 

milor, cară edificau : temple - beţiei, incestului, 

prostituţiunii, cu toți deii lor immorali, se ri- 
dică la cel mai înalt grad de perfecțiune la 
care a putut să ajungă -antichitatea. 

Pete îmi vei dice că filosofia a făcut supe- 

rioritatea “Greciei: asupra Persiei. Dai “Roma 
nu avu nici o dată o filosofie a sa proprie, și: 

Roma -fu mâre. Libertăţile la Roma se obţi- 

nură mai "nainte -de a fi cunoscută filosofia. 
Din contră ele nu începură a se perde de cât 
când filosofia fu în apogeul ei, în timpii Cicero- 
nilor, Senecilor, Antoninilor. Nu die că filoso- 
fia a adus perderea libertăţilor la Roma, dar 

ea nici a sciut, nică a putut să facă nimie 

pentru conservarea, acestor libertăţi.



. Cicerone, cu tote că era amicul lui: Cesar și 

cel mai mare orator. al timpului săi, nu avu 

nică o influenţă asupra, învingttorului Galiilor, 

ca să nu dea. prima, lovitură. libertăţilor - Ro- 
mei ; Seneca .supra-numit filosoful, dascălul 
lui Nero, nu .putu împedica pe elevul: săii de . 

a deveni cel -mai crud despot ; și Marcu-Aure- 
"lin, cu tâte că sui filosofia” pe tron, ea nu: avu 

virtutea, nici măcar să întârdie -perderea: liber-. 

tăților, perdere care aduse căderea celui mai pu-. 

ternic imperii ce a:stat pe pămînt. - 

„Nu filosofia. dar a înălțat: Statele, nici re- 
ligiunea le-a făcut să cadă. - Imperiul :Monte- 

zumilor. și Roma sunt  martore. Roma, care "și 

bătea joc de deii 'sti, nu căqu de cât prin per- 

„derea virtuţilor : primitive şi a. institaţiunilor, 

cari făcuseră gloria, și puterea el. Causa. peirei - 
“aborigenilor ! Americei Cacicilor, fu ignoranţa. 

Lăudâud Belgia, Holanda, America republicelor 

dumneata vii, fără să scii, în ajutorul argumen- 

telor mele. Nu cum-ia.. gândesci. că aceste State 
sunt athee și pentru aceea ai “ajuns: la gra- 
dul de prosperitate care.te miră ? Nu.cum-va. 

credi -că, dacă ele se bucură de: plenitudinea 

libertăţilor, dacă ele sunt îniloritâre, acâsta pro- 

vine de acolo că ele n'ar 'avea o religiune ?
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Imi vei . obiecta. pote, că religiunea lor nu 
este nici despotică, ca câa catholică care a des- 
nervat,. Spania și Italia; nick staţionară, ca cea 
mahometană și: budhistă care in în letargie 
Turcia și China. Dar scrisârea d-tale nu se 
sc6lă în 'contra, cutărui cult, în .contra cutărei 
sai. cutărei “secte religidse, ci a religiuinii ;. ea 
nu. condamnă --catholicismul,. mahometanismul, 
budhismul “ca. sisteme, ci ca sentiment religios. 

Dar chiar. dacă. atacurile d-tale star îndrepta. 
în contra veri-unui anume cult saii rit, în 
contra, ritului. catholic, de exemplu, tot esci în 
mare erdre când atribui numai lui miseria, na- 
țiunilor care "1 profesâză: In unele din. țările 
de alte confesiuni pe cari dumneata le iei de 
model, sunt comune, cantâne, provincii întregi 
al.-căror rit e catholic, și cu tâte acestea ele 
sunt. tot. aşa de “prospere, tot: așa: de libere, tot 
așa de fericite ca și comunele, cantânele, pro- 
vinciele necatholice. "Ți-aduc de exemplu una 
din comunele catolice din Elveţia. In: Le Tour 
du "monde, d.. Eduard Charton vorbind de satul 
Ragaz, dice: «Ragaz nu ocupă un loc mare 
pre charta globului nostru; e un sat mie în 
Elveţia germană, în cantonul sântului Gall, și 
cât e de frumos. situat, şi înţelept, Și fericit !
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Cât de mult ași voi si: văd bucurându-se. de 
atâta îndestulare, instrucţiune și libertate scum- . 
pele nâstre sate din Burgonia 1... şi “notaţi 
bine, " adauge d. Charton, că, acest sat este 
catholic....»  De'-altă parte, există popbre: fără 
religiune, care cu tote acestea sunt de o sută de 
ori mai. misere "de cât locuitorii Italiei, Turciei, 
Chinei. De ce nu sunt ei: fericiți, daci causa 
miseriei umane. este, precum. dici, religiunea ? 

" Vedi dar "că, pentru''ca să facem un popor 
liber și fericit, avem nevoie de alt-ceva de: cât. 
de a'i „ desfiinţa religiunea ; avem alt-ceva 'de 
făcut spre a: “învăța pe: popor filosofia, “dacă, 
precuin "Cici, filosofia”: este negarea divinității, 
adică. a, tot principiul de morală, de . ordine și 

- de veră libertate. Si 
A nu crede în Dumnegeii, tot te mai înţe- 

leg; însă a crede în eficacitatea filosofiei, așa 
precum înțelegeți d-vâstră, filosofia, iată ce mă 
pune în mirare. Nu ești încă filosof, Filosoful, 
precum ”] definesci d-ta; nu crede în“ nimic. . 
Eşti însă, dupe cum te văd, pe: drumul filo- 
sofiei. Când o vei învăţa de zost, te vei „pipti 
să vedi dacă. exiști.. 

Ce este acestă sciință ce se numesce filo- 
sofia ?. Ce ne învaţă ea?
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„Ea singură nu scie. a 

“Dupe mărturirea chiar a filosofilor, « ea e un 

diluviă de contradicțiuni. 

Dacă, întrebi pe filosof despre: Dumnedeă, 

despre. om și despre univers, iată ce afli: 
Pascal desparte pe om: în două porţiuni: 

întriuna pune. poftele ..lui simțuali, desordinile 

dorințelor lui; pe cea-laltă o dotâză cu cuge-. 
tare, cu judecată, cu prudenţă. | 

Keratry susţine din contră. că corpul și su”. 

fletul sunt un tot indivisibil ; ci a le despărți, 

este a nimici pe om. 

Pythagora admite existența unui Dumnede. 

Pyrrhon se îndoiesce . și despre existenţa s sa 

chiar. i 

Filosofia “stoică, propagă, disprețul bunurilor. 

„Cea epicuriană, pune în ele suveranul bine. 

Pythagora explică lumea prin numere. 

Epicur .prin molecule. | 
„Unele scâle se sprijinesc pe eternitatea mate- 

riei.. Altele pe aglomeraţiunea forțată a atomelor. 

Sistema lui Helveţiu e un atheism. A lui 

Spinosa un patheism. 

Câte sc6le, atâtea 'opiniuni. 
_Să nu mai qici dar că filosofia -e inițiativă, 

ca, să, nu ofensezi “adevărul. Ce iniţiativă pote
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să ia filosofia, când, ceea ce -se susține astăgi - 

„de unii filosofi : ca: adevăr, se nâgă mâine «de 
alții ca minciună ?' 0 doctrină, care: une-ori 
recunâsce spiritul și-.n6gă, materia ; alte-ori 

negii . spiritul: și .recunâsce materia, iar alte 
ori le. nâgă sau le recun6sce pe amândouă, 

pote să ia vre-o inițiativă ? . 

„Fată ce ași avea să die despre. filosofie, | 
când ași sta, să Tăspund la provocațiune. Si 
ME resura : - a o 

Adevărata veligiune tzehue. să fie filosofică ; 

vera filosofie se- cuvine să fie. religi6să... 

“Fără, acâstă condițiune, filosofia se pote de= 
fini : o eternă, contradicţiune ; filosoful, 9 eter- 

nă negaţiune. ” 

: Părintele Cosma. Moșescu, fost. institutor şi diree- 

tor al şcâlei primare de biieţi din Brăila, exprimân- 

du'mi. dorinţa de a reimprima acest răspuns, “i-am 

adresat următârea seris6re : 

Penerabile Părinte, 

Aflându-ne într'o epocă în care tăgăduirea de
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Dumnedeii se întinde de la palate la colibe, 
sânţia ta, traducător al predicelor și panegyri- 
celor fericitului părinte Eliă Meniate, ca păstor 
și ca român, cunoscându-te dator ţării și mi- 
nisterului co ai: de a combate acest virus sufle- 
tesc ce invadâzi, și otrăvesce societatea și care 
se numesce atheism, îmi. ceri permisiunea a 
reimprima, răspunsul meii, inserat în Trompeta 
Carpaților, -la 'scrisârea unui elev al scdlei 
atheiste... o 

Scopul fiind apărarea religiunei, care a fost 
scutul naţionalităţii n6stre în. timpii nefasti: ax 
invasiunilor atâtor nemuri streine,—eii nu pot: 
de cât să aprob din tot sufletul o faptă atât 
de creștină și atât: de română. 

Sunt Gmeni, părintele meii, care cred că, n'aii 
de cât să se proclame athei, ca să se mire 
lumea de erudiţia lor. Negarea Divinităţei e mij- 
locul cel mai lesnicios al .unei mediocrităţi 
deșârte de a'şi face un nume. 

Cine ar mai fi sciut de acel ambițios vul- 
gar, Erostrat, care, ca [si Și trâcă numele Ja po- 
steritate, a dat foc templului Dianei din Efes, 
una din cele șâpte minuni ale architecturei 
antice ? . 

“Atheii îţi scot ochii cu sciinţa.
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“Posedă, ci însă sciința absolută? —Nu. . 
“Nu s'a putut afla lecuirea ftisiei ;- multe fe- 

-nomene ale naturi sunt pentru sciinţa ome- 
nâscă, o enigmă, și -ei pretind a cunâsce secre- 
tele firii ! 

Când sciința este atât de înapoiată, -ce le 
mai rămâne ? — Credința că sciti, adică, la urma 
urmelor,: tot credința. pe care 'o trateză de im- 
postură. | : 

Singurul om, care n'a minţit spunând ce scie, 
a fost Socrat, care a mărturisit că scie Cum că 
nu scie nimic. . - 

E mare temeritate de a tagădui ceea, ce con- 
sciința umană a admis de la începutul seco- 
lilor; a nega ceea ce demonstră creaţiunea.. . | 

«Cerurile spun mărirea lui Dumnegei, dice 
psalmistul, şi uorul: mâinilor lui îi Vestesce 
tăria». 

Ba nu, răspund atheii ; lumile pe. care. 16 ve- 
dem, aşedarea lor în nemărginitul spaţii dupe 
un plan immutabil, legile ce. le guvernă, “tâte 
sunt fapta hasardului. | 

Hasard și legi ! Se învoiesce una, cu alta ? 
Dacă e Hasard, nu Sunt legi; dacă: sunt legi, 
nu e hasard. Lucrul e așa de simplu, în cât 
cineva: trebue 'să, fie cu 'desăvîrșire tâmpit ca,
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să nu înţelâgă că dacă suntl egi există și legiuitor. 

Zoroastru, Minos, Solon, Numa, Licurg, ai 
trăit cu mulți secoli înaintea, nâstră; noi nu. 

i-am vădut, dar despre existența “lor ne: înere-. 

dinţeză legile ce ai dat ei naţiunilor lor. 

Ast-fel, de la cele 'văqute omul judecă de- 
spre cele: nevăqute, precum matematicul, de la . 
cele cunoscute află pe cele necunoscute. 

Atheii însă sunt ca sălbatecii ; ei vror un Dum- 

nedeii pe care st] pipăie, sai nul vor nici de cum 

: Dupe acesti presumţioși elevi ar. academiilor * 

“Golia şi Mărcuţa, toți theiştii, cari ai luminat 

ca nisce sori umanitatea, de la „Moyse cel ce 

a văut pe Dumnedei întrun rug, adică în: 

cea mai umilă din creațiuni, pînă la Victor: 

"Hugo, care a umplut lumea cu geniul săii, 

sunt nisce ignoranți, iar geniul şi sciința sunt ei. 
- Ast-fel unii nebuni se cred Nemroţi, Tamer- 

lani, Caroli-Magni. 

„Care e scopul omului, nu a celui învăţat, ci 

a celui de bine ? | 

— De a face be Gmeni mai buni și mai fe 
riciți. | 

Acest scop nu se ajunge rîdicându-le cre- 

diuţa 'în Dumedei și speranţa unui traii mai 

puți» supus nevoilor într'o altă. lume. 

,
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“In anul: 1850, -se desbătea, în -adunarea 
legislativă a - Franţei legea asupra, libertăţii 

învățămîntului. Victor Hngo, membru al adună- . 
rii, suindu-se. la tribună a pronunțat, în pri- 

vința învăţămîntului religios, memorabilile cu- . 

„inte pe care le reproducem dupe desbaterile 

şedinţei - din. ?/,4 Ianuarie. 

- Iată ce dice acest geniă superior: | 

E «Invăţăru întul religios”. e trebuincios, și mai 

«trebuincios astăqi de cât tot-d&-una. Cu cât . - 
«omul se înalță, cu atât trebue să crâdă. Cu 
"«cât -se “apropie .de' Dumnedeii, cu atât mai 
“«bine se cuvine -să vadă pe Dumnedeii. -.. 

«Este o “nenorocire în. timpul nostru - (tn 

„care decurg cele-lalte: nenorociri) : tendinţa, de 
«a pune: totul în' lumea acesta. | 
- <Dându-se omului drept sfîrşit: și drept scop 
eviâţa pămîntescă și “materială, i se agraveză 
«tote nevoile." Prin negațiune, ce pune culme, 

«se adaogă la apăsarea infortunaților greutatea 
«peste putință a nimicului: şi, din aceea ce 

«nu era de cât suferință, adică, legea: lui Dum- 
«nedeii, se face desnădejdea, adică legea . iadu- 
«lui. De aci. profundele convulsiună sociale. - ; 

«Bi sunt dintre. aceia ce vor. cu o -neexpri- 
«mabilă, căldură. ameliorarea. în acestă vicță a,
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«sorei acelora cari sufer ; dar. cea dintâia din 
«ameliorări este de a le da speranţa. Cât de 
«mult se împuţinâză miseriile nostre timporale, 
«când se amestică într'însele o speranţă ne- 

«sfîrșită ! | 

„« Datoria nâstră a - tuturor, ori cine am fi 

<legislatori și” prelați, preoți şi scriitori, e de 
<a răspândi, de a chieltui, de a prodiga sub 
«tote formele, tâtă energia sociali spre a :coin- 
«bate și distruge miseria, şi în acelaşi timp 
«de a face să se ridice tste capetele către cer; 

«de a îndrepta tâte sufletele, de a întârce tâte 
«așteptările către o vicță ulteridră, unde jus- 
«tiţie se va da. Să spunem cât de tare: ni- 
«meni nu va fi neremunerat din cei ce ai 
«suferit pe nedreptate. M6rtea este restituţiă. Le- 
«gea lumei materiale este echilibrul; legea lu- 

„mei morale este echitatea. La sfîrșitul tuturor 
«aflăm .pe Dumnegeii. Să nu uităm, şi s*o spu- 

«nem tuturor: mam avea nică un folos de 
<vi6ță și nici m'ar comporta nevoia de a. trăi 
«dacă am muri cu desăvâșire, 

«Ceea se ușureză munca, ceea ce sânțesce 

«laborea, ceea ce face pe om tare, bun, înţe- 

<lept, răbdiitor, bine- voitor, drept, umil şi mare 
«tot-d'o-dată, demn de inteligență, - demn de
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«libertate, este pentru că vede înainte'i necur- 
«mat imaginea unei lumi mai bune dând rade 
«printre tenebrele acestei vieți. 

«Cât pentru mine, o declar de la înălțimea 
«acestei tribune, că cred din adâncul sufletului 
«în astă lume mai buni; pentru mine ea e 
«mult mai reală de cât acâstă ticălosă chime- 
«ră, ce ne devori şi pe. care noi o numim 
«viaţă ; ea e neîncetat înaintea ochilor mei; ei 
«cred întrînsa din tote puterile convicţiunei 
«mele, şi după multe lupte, după multe studii. 
«şi multe încercări, ea e suprema, certitudine a 
<rațiunei mele, precum este suprema consolație 
«a sufletului meii>. 

Un alt geniii mare, Voltaire, dice: «Un stă- 

pinitor atheii ar putea fi flagelul genului u- 
man», _ 

Am reprodus aceste cugetări ale marilor sa- 

pienţi ca să opun negațiunei unor pigmei a- 
fivmaţiunea unor giganţi, despre existența lui 

Dumnedei. 

Leu de sus, -1870, Oelombrie 3.



BIBLIOTEGILE. EDUGATIVE 

Domnului I. M. Rienu *) 

Seumpul mei amic, 

Am primit cu o vie mulțumire cărţile: ce - 
compun Bibhoteca de . lectură. pentru Junimea, . 

de ambe-seze, elaborată de d-ta, și "ţi mulțu- 

mesc de acest semn de aducere- aminte şi „de 

iubire. 

Lauda făcuta lucrărei d-tale de mulți din băr- | 

baţii eminenţi ai culturei n6stre intelectuale, 

este o dovadă, de importanţa și de utilitatea, ei. 

*) Scrisâre publicată în diarul Poporul din 1887, Ianuarie 6, Ă 

al domnului Nicolae Bassarabescu, însoțită de o notiță din par- 

- tea redactorului în următârea coprindere ; 

«Priutre hânutiile ce ne-aă rămas, de pe când aveam onrea 

a îi redactor al «Trompetei Carpaţilor,» găsim textul unei seri- - 

„sori adresată în 1873, profesorului Ion Rîureanu, de câtre 

meritosul campion al credințelor democratice, d. Nicu B. Locus- 

teanu, care mult timp a ilustrat cu polemicele sale  judiţiâse. 

colânele disei foi. 

«Nu mai ţinem minte cum ne-a parvenit atanct copia acestei 

scrisori particulare, dar scim că ea n'a văgut încă lumina.
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Nam timpul trebuincios să fac analisa căr- 
ților cu care ai dotat literatura educativă a 
patriei, dar nu mă pot abține de a nu (ice câ- 
te-va cuvinte despre o întreprindere atât de 
necesară, într'o, „ț6ră- ca “a nâstră, puțin avută 
în opere de cultură morală, şi întrun timp î în 
care, din lipsa de educaţiune a sufletului, ma- 
terialismul face. cele mai erozave. pustiiri. 

ss 

  

« Recitind-o acum, ea ne-a improspătat în memorie pe acel 
vinos publicist, ale cărui .eritice, tot-da-una dictate de spiritul 
filosofie, sunt făcute spre a Împri ăștia mnegarele” ignoranței lu- 
minând consciința, şi pe care cu mîhnire adîncă lam. vegut 
dispărut de pe arena publicităţii, unde, a dat prohe de: valoros 
căpitan, 

“De și dintr'o datii atât de: depiirtată,” serisorea d-lui: N.-B. - 
Locusteanu semână ca scrisă astă- -di, atât de multă actualitati: 
coprinde într'însa. Acesta întradevăr este însușirea tutor scri- 
erilor a căror temelie sunt principiile eterne de adevăr și ra= 
ţiuue. Ele sunt tot-d'a-una un aluat prâspăt pentru hrana minţii, 
Intr'iînsele se strevăd în trăsuri fidele tote „epocele, ca şi obiec= . 
tele într'o oglinda de bună calitate. 

«De aceea îi şi consacrăm primul ipe în colonele nâstre, Lun- 
gimea ci pote să sperie. pe cei cari pregetă aşi da hrană Spi- 
ritului ; însă de sigur că va umplea de mulţumire pe- ce. ce 
vor întreprinde a o citi, și cari nu se vor sătura de a o ab- 
sorbi întregă, precum nu se satură nimeni aabsorbi aerul curat. 

- Cât pentru persâna a cărei muncă servă drept obiect acestei 
serisori, ne va scusa fără înduiolă că punem în je cunoscu- 
tau modestie, ținend sâma că scopul nostru. publicând'o este 
indoit: de a da adică loctorilor 9 materie filozofică de meditat, 
SI a reehiema pe arenă pe meritosul ci autor, a. cărui i lipsă 
este de mult simțită.
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Două mari flagele . ale epocei bântaieso” sooie 

tatea: “ Athoismuul saii doctrina, acâlora cari t-— 

nevoiţi prin prea marea, evidenţă a "lucrurilor 
ce cad sub simţuri — recunose creaţia, “dar tă- 

găduiese pe Creator; şi Cosmopolitismul + sati în- 

vățătura belferi lor, formaţi în lojile masonice 

pentru cari amorea de patrie este un Siinţimîn, 

condamnabil. - | o 
Cea dintâiti din aăestă docleină. împiiat 

imaterialiștii, sectari ai 'neantului, lipsiţi de cel 
mai nobil simţimînt dat omului, de simţimîntul 

moral, singurul 'care] distinge de: cele-l- alte fi- 
inţe şi apropie. de: Creator, Cea de a doita â 
zămislit șerpii, la disposiţia inconscicntă a stră- 

inului coruptor, a. căror: tristă menire este” de 

a săpa edificiul naţional, rămas în “pici6re” prin 

opt-spre- -dece secoli de asalturi, date de nume- 

roșiă nostri inamici. * n 

„Aceste doctrine” pernici6s6, dacă ș Sar propagă 

și practica, de 6meni â căror posiţiune” socială 

mar putea să influenţeze asupra, “iiaseloi, “i nu 

ne-ar îngriji atât; dar ele ai pătruns. pe tro- 

nuri, se află în guverne, se piopagăi de pe ca- 

tedră, se predică de pe amvon, Şi „se, înplân- 

tz în “societate prin exemple. | 

“Guvernanţii;: cari face profesitine de credinţa
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theistă, în fapt, exercită, atheismul cel mai. ne- 
raşiuat, bătendu- -ȘI Joe de jurământul. serbiito- 
Tesc, făcut în numele lui Dumnedei,. „pe: care 
în forul lor. interior îl nesocotese ; căleând. în- 
datoririle lor. solemne, luate în. fata națiunii 
pe care, priu actele lor o desprețuiese. | 

Ca să ne, „putem - -face 0. idee de consecinţele: 
uneste ale Atheismalui, să privim . societatea 
romană de sub imperii, când. religiunea, căduse 
în disuetudine, „când nimeni nu mai credea în | 
puterea deilor, IE 

„.. Barbăs, vorbind de Atheism, dice: «Se « cunosc 
tabelele hidoase ale producțiunilor. Atheismului : 
sunt paginele lui Tacit, In ; ele: se . vede starea, 
desperată,. crudă, a. unei societăți pe care Athe- 
ismul.o; devoră.. „Personagele „puse în lumină 
sunt Tiberii, Neonii, Caligulii, Domeţianii, adică 
tigrii, viperele, hyyenele cu figura umană, sfi- 
șiind,. înghiţând, sugrumând din plăcere. In 
urma, lor, se; văd tâvîndu-se tremurând, descen- | 
denţii Scipionilo, Fabriciilor, Collatinilor care'și 
daui femeile. și fetele. Jascivelor Și imundelor 
voluptăţi ale acestor porci încoronați. Apoi la 
spatele acestor monstri, se vede. svârcolindu- -se 
miserabilimente, perdută în umbră, nenorocita - 
turmă, a sclavilor, mașine de muncă, carne bună
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pentru formicaţia - stăpânilor, și pentr, nutri- 

mentul pescilor». 

 Astădi, Atheismul' celor” ce condue națiunile 

„axe urmări mai “puţin horende, dar tot atât de 

nimicitâre. Cesarul: dacă este atheii, nu măi 

omâră, dar despâie, săriicesce pe aceia preste 

care domnesce. -Cei mari ai Statului nu mai 
tremură înaintea stăpânului, dar se tîrăse,. lin- 
guşese și, neavând destul curagiii a se opune 

lăcomiei aşedate pe tron, se fac complicii ci, 

Muncitorul nu se mai dă spre îugrășarea pes- 

cilor, dar atheii cari îl stăpânesc, îngrijesc a 

„nul “considera, -de cât ca pe o mină exploatabilii 

ca pe 0 turmă de muls; Şi de tuns, | 

Dai ta 

Cei. ce gavernă, athei “în materie - 'de teli- 

sie, sunt : cosmopoliţi' în. : materie politică. La 

i, de la 1866 încoa,:ce sa cerut de “străini 
Pe la dînşii si nu ai fost gata a le da? La, 

ce s'a opus Cosmopolitismul, acelora cărora fa- 

talitatea: le-a încredințat destinele ' țărei 2 

Le Roy de Chantigny dice despre cosmopolit : 
«Cosmopolitul mu e" cetățenul. nică-unei: ţări. 

Egoismul' lui nui permite să iea parte la: sacri- 

ficiile ce cere “prosperitatea, țerei.. în:'care $'a



născut, saii care a adoptat, ori "i-a dat ospi- 
talitate. Ameninţe acâstă țâră resbelul cu de- 
sastrele sale, lângedescă comerciul, înșele :pă- 
mîntul așteptarea cultivatorului, comploteze fac- 
tiunile ruina libertății, cosmopolitului puțin îi 

„pasă. Apelul făcut la, curagiul sti, la filantropia 
sa, este pentru dînsul semnalul de plecare. A 
venit sărăe, plecă avut, și calcă sub tocul bot- 
forilor săi pămîntul pe care îl părăsesce, bles- 
temându'], când pentru el a devenit steril. 'Țera 
nu numâi nu'și pâte pune speranța într'un. om 
a cărui „patrie este fără fruntarii, dar are chiar 
a se teme de dînsul, cu tâtă, independenţa ce 
pare a fi idolul Cosmopolitului ; servilitatea, ca- 
vacterului sei se va pleca voios cererii ori-cui | 
va linguși nesăţiâsa lăcomie ce tot-d'a-una în- | 
soţesce “egoismul. Fiind că cosmopolitul nare 
patrie-mumă, a sfășia pântecile aceleia pe care 
0 Jocuiesce, în . ochii săi. nu e-a..se face cul- 
pabil de .paricid; „conspiratorii, inamicii ţărei, 
îl: pot .dar socoti ca unul dintre dînșii, dacă vor 
ti destinat sume; pentru a stipendia cu largitate 
pe complicele lor.» 

Când dar vedem că chiar de la cosmopolital 
autocton o ţară nu pote aștepta. nimic, ce s'ar 
putea, spera: de la veneticul intrat prin con-
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trabandă ?!. «Sufletul uihor asemenea fiinţe, a- 
„daogă Le Roy de Chantigny, e cădut întro 
ast-tel de amorţâlă, în. cât strigătul patriei! su- 
ferinde,: nu le va, putea deştepta. Pînă când ne- 
fericirile publice nu va perielita securitatea lor, 
pînă. când. un -deeret general: nu:va condamna 
orgiile lor, aceste” buruieni exotice se vor vedea 
ca neghina, care, în paguba seminţei: bune, ab- 
sârbe grăsimea pămîntului unde este împlântată; 
nutrindu-se în: pace din sudârea. săracilor, ci 
nu:se vor grăbi a rupe slaba legătură ca- 
re'i ţine atârnați. de pămîntul ce'i . îngrașe, 
dar o vor rupe: fără părere de'râi, îndată ce 
un alt pămînti.le-ar promite o „existenţă, mai 
plăcută. Nici-odată ei rin vor avea o! lacrimă 
pentru calamităţile ce vor" aflige .ţâra, nici o-- 
dată nu se vor îngriji de viitorul ei, ci: vor 
aștepta, cu atâta mai puțină nepăsare, ceea ce 
ar avea: să fie, cu cât sciit că pe ei nui va 
atinge.» 

Iată ce sunt, seumpul mcii 'amic, aceste :rane 
sociale. ce .se numise Atheism şi Cosmopolitism. 

Ss 

- Tronarea statinismului a dat drept: de ce- 
tate Cosmopolitismului ; ;
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- Lipsa de învățătură integrală a produs Athe- 
ismul. a 

Cel de alt neam, :pus pe tronul unei feri 
n'are. nici o patrie. De se întîmplă câte « o. 05- 
copţiune, „acesta; confirmă regula. . 

“Instrucţia: necompletată prin educaţiune, săi 
completată - cu o educaţiune îmbuibată cu pre-” 
cepte . primite . din + lojile: masonice semite, e 
mai vătămătore de cât ignoranţa. .O învățătară, 
oră cât de strălucită, fără educațiune- naţională 
e ca putrigaiul. care luminză numai: în întu-. 
neric. Acâstă, lumină factice, vădută în locurile 
negurose, dispare Ja. razele 'sârelui. 

. Doctrinele. atheiste „Și materialiste se. nasc și 
se : dezvoltă acolo "unde învățămîntul. intelectual 
nu merge în paralel: cu învățămîntul moral. 

In sedlele nâstre nu se află cultura morală, 
cultura, sufletului, cultura, care se afla în scâla, 

„veche, : cu care a fost adăpati . generațiunea 
trecută. Aaaa 

Cultura. intelectuală, :firă. cultura morală, a 
desvoltat minte, a subțiat spiritul, dar n'a în- 
căldit inima, n'a înălțat sufletul. A făcut Dăr- 
baţi: învățați, dar n'a putut să formeze 6meni. 
Din institutele de învățămînt - incomplete. aii 
eșit mulți oratori distinși, dar puţini tribuni ;
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mulţi politicieni, dar puţini politică ; mulți 6- 
meni de drept, dar puţini bărbaţi de dreptate; 

multe. minţi luminate, dar puţine caractere. 

. Consecințele triste ale lipsei ' învățămîntului . 

sufletului, le vedem. în palatele” principilor, unde 

se pun la licitaţie ministerele ; în .. cabinetele 

ministrilor, unde se trafică, cu interesele țărei; 

în corpurile leginitâre, -coborite. la rolul umili- 

tor de biurouri de înregistrare ;: în 'șcâlă “unde 
se fac. cursuri..de doctrine. subversive; :în . bise- 
rică, unde se învaţă superstiţia, care abrutisă 

poporul. De Pa 

Când ne uităm la moravurile austere ale 
Romei republicane și -le comparăm cu depra- * 
area. :moravurilor Romei cesariane,. vederi! că 
Și. forma; guvernului "unei țări - contribuiesce în 
mare parte la. crescerea .saii scăderea, -motalii a 
unui. popor,::şi prin. -urmare: la întilțarea Saii 

la decadenţa, lui. 

„De.ce părinţii nostri,: mai “puţin instruiți de 

cât. nok,.ne întrecea: în virtuți; cetăițenesci ? 
-.+Pentru că forma ;guvernului lor. era. patriar- 
chală, ca a: lui Israel: “mai înainte Va'imita 
pe Filisteni;. pentru că învățătura. se făcea, în 
țeră pentru. ţâră ;-. pentru că aveam 0: educațiune. 

națională, ; pentru că dascălul era un 'sacerdote,
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un apostol al străvechilor virtuți” și datine, un 
martir! al datoriilor înâltei sale misiuni ; „pentru 
că “atunci erai: învăţători, iar acum! 'sunt pro- 
fesozi: (6meni : de profesie, de: meserie); pentru 
că' capii: 'bisericel - eraii : iniţiatorii şi susțiitorii 
ideilor” naţionale, cu riscul de a fi exilați și 
demiși din demnitatea lor: în acesta sta, mări- 
vea - lor, pe când astăqi “gloria ŞI-o găsesc în 
servilismul cel: mai abject. a | 
“Astăi posedăm cunoscinţe enciclopedice, dar 

progresul ce Pam obținut în instrucţie nu com- . 
penscză regresul făcut în oraxuti. | 

" Poblicând Biblioteca, de lectură, pentru .juni- 
mea de ambe-sexe; îngrijind ant îndelungaţi, 
ca, : director - de pensionat, purtarea, tinerimei ; 
priveghiând—ca “inspector general al sedlelor şi 
ca director de liceii— învăţătura ce se da în secole 
și împlinirea, datoriei profesorilor, domnia-ta ai 
contribuit, cu cuvîntul și cu fapta la cducaţiunea 
națională, la cultura sufletului tinerimei, inspi- 
rându'i iubirea de Dumnedeii și:de țâră, fă- 
când'o să preţuiască munca, să iubescă regula, să 
respecte ordinea ce se concilie cu: libertatea, si:si 
cunoscă datoriile, fără care nu: pote :să existe



drepturi, să scie înalta chiemare ce omul. are. 

“în lume, șă „se pătrundă de adevărul, că cetiă- 

țenul. e solidar. și răspundător de -tot..ce se. face. 

în, societatea în care trăiesce. . Me a 

Pe când mulți, ducând. o Siaţă, oţi&să, “ÎȘI, 

perd în zadar timpul. ce ar.putea să "1 conșa= 

cre .cu.. folos . literaturei, domnia-ta, ocupat, cu. 

împlinirea, | datoriilor. ce'i. impune . ministeriul: 

d-tale şi posițiunea de părinte. de familie, în-. 

trebuinţeză. orele reclamate de natura repausului, 

a prelucra și imprima cărți de morală. pen-: 

tru educaţia junimei:, Ast-fel Fenelon, scria. pe 

Telemac pentru. îuvăţitura moștenitorului tronului; 

Francier;ast-tel Heliade publica Curierul de ambe- 
sere pentru educaţiunea morală, „politică șI xeli-, 

gidsă a poporului, căruia else devotase, învățând. 

literatura și purificând limba de elementele ete- 

rogene ce o înăbușa şi o făcea necunoscută. 

„A învăţa pe Gineni religiunea şi. morala, este 

a combate Atheismul,. care desonâră pe om, Și. 

Materialismul ; care îl degradă.. ui 

„ «Sufletul: uman, Qice : Victor „Hugo, are mai 

multă, nevoie de ideal de cât -de. real, pentru 

că- omul prin real trăiesce, dar numai prin î- 

deal există. Voiţi dv. să sciți, adaogă el, care 

este diferența între a trăi și a exista? lato:
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Animalul trăiesce, omul există. A exista este 
a "ȘI înţelege înalta sa misiune, A exista este a 
a surîde presentului și a privi viitorul, A exista 
este a avea înși-vă o cumpănă și a cumpăni 
într'însa binele și rul. A exista este a fi just, 

“veridic, raționabil, prob, sincer, devotat; este a 
avea bunul simţ; este a 'și cunâsce dreptul și 
datoria. A exista 'este a sci ce voim, ce putem 
și ce suntem datori să facem. „Existenţa este - 
cunoscință. Caton nu se scula înaintea -lui 
Ptolemeii. Caton exista». o 

De ce Caton nu se ridica în presența lui 
Ptolemoii,; regele: detronat al-Eoiptului ? Pentru 
că. Ptolemeii spăimântase Egiptul cu exacţiu-: 
nile sale. Ptolemeii era brigandagiul aședat pe 
tron. ȘI cunosciința luminată disprețuiesce pe - 
tâlhar, chiar când el a ținut în mână un 
sceptru. Ii 

Ceea, ce era acum două mii ke ani, din ne- 
fericire se vede și astădi: 

Pe treptele puterii, lăcomia şi impostura; 
La basă, inoranța şi abjecţia! Place Dro- - 

fande ce învenin6ză corpul social. 

E de “datoria 6menilor de hine să lucreze
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pentru ridicarea celor. de jos, și regenerarea 

„celor de sus. 

Cum? . 

Prin. cultura intelectuală, pentru clasele n muri- 

citâre ; | : 

Prin cultura, morală, pentru clasele - condu- 

„cătâre ;- Se 

„Prin învăţăm nt integral, pentru toţi; 

Prin tote modurile de. propagare a luminei, 

a culturei fisice, intelectuale și - morale. . 

«Pretutindeni, dice ilustrul . umanitar . Hugo, 

unde se afli aglomerațiune de 6meni, .să fie 

întrun loe special un explicator public (pro- 

fesor, preot, artist dramatic) al marilor cugetători. 

<Şi când dicem. mari cugetători, dicem cuge- 

tătoră bine-făcători. Cantitatea de lumină, ce se 

produce prin punerea în comunicaţie a popolu-: 

lui cu geniurile, este imensă. Dar magnificul 

învățămînt al sapienţilor, înțelege'l-va poporul ? 

Negreșit că da; nimic nu:e atât de "nalt pen-. 

tru dînsul ca să nul pricâpă. Cine -a mers 

într'o gi de serbătâre la un. spectacol gratis, 

vădut'a un auditor mai spontaneii și mai. inte-. 

ligent? . Audita în pădure o vibraţiune mai 

profundă, ? Popolul se grămădesce. în teatru, ;se 

îndâsă, se frământă: e coca vie pe. care serii-
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torul o: va modela. Ediul e plin, vasta multi- 
tudine privesce, ascultă, amă: tâte. consciințele - 

„mișcate respiră, focul interior ce. le consumă ; 
toţi ochii: aruncă, fulgere; bestia cu" mii de ca- 
pete este aci, Alo al lui Burke, Plebea a. lui 
Titu-Liviu, Fere Urbis: a'- lui Ciceron ; ci îi 
place frumosul, îi surîde cu grațiile unei fe-: 
mei, nimic nu' egal6ză delicateţea acestui nion- 
stra. .Turba, se înfiorâză, roșesce, îi bate inima ; 
pudorile . îi. sunt neaugite, multitudinea e-0 ver=: 
gine. Acâstă bestie nu e bestie. Nici o simpa- 
tie nui lipsesce, are în sine tot diapazonul 
sentimentelor, de la. pasiune pînă la: ironie, de 
la“ sarcasm pihă la. suspine, Pietatea: e mai: 
mult de cât pietate, e misericordie. 'Intr'însa 
se află Dumnedeii. Se întîmplă însă ca o ne-: 
norocire să: advie? De odată sublimul “trece, ne-: 
gurosa: electricitate a. prăpastiei: mișcă subita-. 
mente tâtă acesti grămadă de Gmeni şi de vis- 
cere, transfigurația entusiasmului se operăză, și. 
dacă inamicul e la porțile” ţărei, dacă patria. o" 
îm pericol, arunce-se un: strigăt acestei popu: 
laţe, și ea se va arăta demnă: de Termopile. 

„Cine a operat acâstă metamorfosă? Catedra, 
amvonul, scena, presa, literatura.» 

„La acâstă literaturi care produce minuni,
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care metamorfosă, care transfigurâză, care face 
din multitudine popor, ai contribuit și d-ta, 
scumpul meii amic, scriind şi publicând cărți 
pentru cultura, sufletului, conducând, inspectând, 
dând o direcțiune spiritelor, arătând o cale min- 
ților, deschiqând inimilor orizonturi necunoscute, 

Un om-a fost care,. în grija lui neadormită 
pentru luminarea n6mului, a, conceput sub dom- 
nia pămîntână-electivă, vastul plan al unei Bi- . 
bliolece Universale în limba . patriei, care să 
coprinqă operile geniurilor tuturor timpilor şi 
tuturor popolilor, în diversele manifestaţiuni ale 
spiritului uman. Acest om, acest geniii, era con- 
tinuatorul mișcăreă naţionale a, lui Tudor pe ca- 
lea literară, era, următorul lui Lazăr, era, băr-. 
batul care, din frageda lui etate, lucra, spre a 
da naţiunei consciință de sine și a o prepara, 
printr'o revoluțiune operată în spirite, la, o miș- 
care regeneratâre socială, şi: politică. Acest om. 
fu, loan Heliude-Rădulescu, autorul constitu- 
“ţiunei de la 48, Solonul român, spiritul uni- 
versal, care a făcut pentru România, ceea ce 
Voltaire, Rousseau și encyelopediștii ai tăcut: 
pentru Francia. Dar lucrarea începută s'a în- 
trerupt de evenimentele de la 1848.
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„De atunci, nici guvernele ce s'aii succedat, 
nici Academia română, nici altă, societate lite- 
rară nai cugetat să îmbrățișeze şi să conti- 
nuc lucrarea, începută la 1846, sau cel puţin 
să dea țărei un Dicţionar encyelopedic pentru 
vulgarisarea, cunoscințelor. 

Tot bărbatul care. fu inițiatorul și sufletul 
"tuturor întreprinderilor de cultura intelectuală, 
după 1921 încâce, care dede fiinţă şi viaţă, tea- 

- trului național ce, precum dice Hugo, transformă, 
multitudinea în public, și publicul în popor ; 
tot acela, care scâse cea dW'întâia fie publică de 
când există România, Curierul Român, în- 
ființat la 1828, şi cea, întâia revistă. literari 
și politică; Curierul de ambe-seze ; care aduse 
la lumină. și popularisă, literele străbune ȘI vor- 
bele ce le reclama și limba “și naționalitatea 
nostră; tot acest neobosit luptător al ridicării 
țerei prin cultură, după înturnarea sa. îu țeră, 
cugetă să facă el ceea ce se obstina de a face 
autoritățile învățămîntului public, să începă Lu- 
crarea unui Dicţionar eneyelopedic, care să țină 
Gre-cum locul Bibliotevei universale, pînă când 
națiunea va putea să aibe acest monument in- 
telectual. In acest laudabil scop își propusese;
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către începutul anului 1870, formarea unei s0- 

cietăţi. de bărbaţi iubitori de muncă, destinată 

-a da ţărei o Encyelopedie. 

O asemenea societate el o numia academie. 

„Acest titlu, acâstă denumire, să nu se pară 

academicilor oficiali o enormitate. 

O societate de literați se pote numi acade- 

mie chiar când nu i se dă acâstă numire în 
mod oficial, precum o comunitate cueștină se 
numesce biserică însuși când întrînsa, nu ofi- 
ciază preoți numiți de o autoritate eclesiastică, 
ci. păstori aleși de comunitate. 

Ce. este Biserica? | 
— Adunarea credincioșilor, 

Societatea, comunitatea creştinilor unei loca- 

lități, forma la originea christianimului, și în 

înţelesul creştin formâză și astădi' biserica, 
Fclesia, acelei localităţi. Biserica din Ephes, Bi- 
serica din Gallatia, “Biserica din Roma, eraii 

adunările, comunităţile” creștine din Roma, din 

Gallatia, din Ephes. Ori-ce creştin era un mem- 
bru al bisericei, făcea parte din biserică, și toți 
împreună compuneaii Biserica, Eclesia, comuni- 
tatea cea mare creștină. 

"Ce este Academia, în înţelesul lare al « cu- 

vântului?
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—: Complexul Gmenilor iubitori de litere, ce 
se fac folositori ţărei, prin 'răspânderea cund- 
scinţelor utili, prin îmiulţirea, operelor de cul-. 
tură, prin vulgarisarea producţiunilor marilor 
cugetători, în interesul ridioărel 1 unui popor prin 
lumină, prin sciirță. 

Lângă, Academia, oficială stă dar și o Aca- 
demie de. fapt, de la care" posedăm tot ce avem 
în materie de instrucţie și de educaţie: cărți 
didactice, opere 'sciințitice, bibliotece de lectură, 
dicţionare. Membrii ci sunt! toți scriitori cari 
Și-aii dat timpul, şi-ati sacrificat repausul scri- 
ind, imprimând, - publicând, respândind în so- 
cietate, aruncând în popor pe profeţi, pe - filo- 
sofi, pe cugetători, pe toți bine-făcătorii omenirii 
ca un nutriment al sufletului. Mi 

«O alimentaţie de lumină, mai dice Hugo, 
iată ce trebue umanităţii.» 

Lectura este acâstă alimentaţie. 
Ori-cine procură, popolului “acest nutriment, 

lucrând, fie ca architect, fie ca salahor, la con- 
struirea, templului intelectual al unei națiuni, 
este un academic; precum ori-ce membru al 
Eclesiei creștine este un preot. 'Tot cel ce serie 
o carte, tot cel ce traduce o operă, a unuia din 
marii învățători ai umanităței, aduce o piatră 
la înălţarea templului literar al ţărei sale.
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D-ta, scumpul meii amic, ai adus partea 

d-tale de var şi cărămidă, la, ridicarea, acestui 
edificiu, prelucrând şi publicând cărți necesare 

pentru formarea inimei şi desvoltarea . spiritu- 

lui și minții. . 

Eu salut, cu un simţimînt de profundă iu- 

bire, pe toţi aceşti muncitori ai inteligenței, cari 

se priveză de petreceri, se consacră travaliului, 

asudă dile și nopți, și daii tot ce ai agonisit 
pentru ridicarea n6mului prin -lumină, fără să 

aştepte altă recompensă de cât uitarea, ura, a- 

desea persecuția şi de multe ori martiriul, care 

e partea, bine-făcătorilor umanității, de Ja Pro- . 
„methei pînă la Christ și pînă în dilele n6stre, 

Pentru ce? 

— Pentru că lumea e guvernată de brigandi,. 
_și pentru că răspândirea luminei este împriș- 
„tierea întunericului, care e elementul brigan- - 

dilor; pentru că popolul citind, este popolul sci- 
ind, ceea, ce incomodă pe Verreşii timpului; 

Primesce, scumpul meii. amic, îmbrăţişerile 
mele frăţesci. . 

Leu de sus, 1873, Fevruarie 18.



ALTERAREA LIMBEI 

De curînd a apărut, sub patronagiul Pala- 
tului, o' Bibliotecă așa numită populară, com- 
pusă. din cărticele traduse din limbile francesă, 
și germană, de domnișârele din “jurul Măriei 
Sale Dâmnei și de unii scriitori de la Cunvor- 

birile litorave, menite a se pune în mâinile co- 

piilor din clasele primare. . 

In aceste cărticele cine-va, întîlnesce nu nu- 

mai pe fie-care pagină, dar şi în fie-care linie, 

ori unde -ar deschide, termeni ca aceștia: santa; 

prioră, polojniță, atristare, ruladele grăbite, 'do- 

Jană, dit... peste o sută de ani şi încă as- 

tăi mul mai scie mimenea,. de cât slava recu- 
noscinței acestui om mare 1). Umbra deliyenţei 

juca în sărituri . dișunțate. Cărăitul posnaș al 

cesoruicului. Din cămară în odaie. Mintea şi î- 

nima lui cra în cl mui tinere de cât faia o 

arăta 2) Reerulul chior. Plecăciune la tine a casă, 

1) Tâte aceste nestimate de d-nul Romalo. 

:) De d-nul A. D. Xenopolu.
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închindciune de ia noi. Are cinste a se închina | 
cu mâini şi cu piciâre. Se roșea până pe sub 
pă. Vaca gutunăriță. Transitul maicii Domnu- 
lui 1). Aemoriile unui. măgar 2). Șef, dărbovnie, 
antelopă, reproș, amusant, glară, fantomă, bo- 

ul scoțind capul din ocol oflâză și plânge, mai 

de scârbă ; serafimul murdar; pergamenul scir- 

navy; trăsura pârăia şi surugiu plesnea din lim- 

bă 3), și altele de felul acestora în care; căr-. 

turarii de la Noua dircețiune, întrec în barba- 

rismi și solecismi pe domnișsrele din. jurul Pa- 

latului, numite cu decret domnesc seriitâre, fără 

_cunoscința limbei române și fără scirea lui 

Dumnedeii, care dă vocaţia și talentul. 

Sub domnia Fanarioţilor limba pătură in-. 
teligente a națiunei ajunsese: a nu mai fi de. 

cât o imitație servili a gergului barbar, ce. se 
vorbia la curtea acestor satrapi veniţi din Fa- 

nar; dar limba poporului rustic rămiisese ne-. 

alterată. | 

Astiigi, când învățămîntul public pus subt 

autoritatea guvernului a pătruns și în coliba. 
sătnului, alterarea, limbei s'a întins pînă şi 

- 1) Frumuseţi de d-nul Vărgolici. 

) De d-nul Băicoianu. 

3) Mărgaritare de domnişâre.
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“în cele. mai depărtăte unghiuri ale: țărei prin 
îmbălarea, -scâlelor cu cărți răi scrise de 6meni 
nesciutori în: ale limbei, ca acelea ce compun - 
Biblioteca populară, în' care se desmormâriteză 
vorbe slavone, încă, de .mult uitate de -popoi, și 
se. întroduc neologisi: deșănţați, fără a avea 
cel puțin “de scusă lipsa de” vorbe corespunde- 

„târe în limba română. 
„Ce vor 'avea să învețe copii popărului din. 
Biblioteca populară ? i 

Pînă acum ei sciaii de la părinți că. boul 
muge, omul plânge sai cântă, lupul: urlă; mă- 
garul sbiară, de aci înainte: xor 'sci: că, . boul 
plânge şi suspină, omul muge, lupul sbiară, mă- 
garul urlă; și acesta, scriitorii de la Biblioteca 

„populară, o numesc limbă, cu care vor: avea a 
„se procopsi copii sătenilor, i 

A întroduce în. limbă, cuvinte sordide și frase 
scălciate “ca cele de sus, este.a o. profana; a 
da, junimei ca model de stil vaca gulunărită, 
și ai spune 'că cultura Şi frumusețea, limbei 
stă în vorbe ca polojuță, dărbornic, seăinăvie, 

"este cea mai crudă batjocură. | 
După criticele făcute de' bărbaţi ca Hăjdăii 

Laurian, Maiorescu, seriitorii acestei culegeri, 
ce se numesce Bibliotecă populară, compusă, din
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flori ca: Rosa 6rhă, Reerutul chior, Memoriile 
unui măgar (care sunt mtosoti sai nu-mâ-uila al 
doctei companii), credem că vor înțelege că, ter- 
menii cu care se servesc în compunerile sai tra- 
ducțiile d-lor, unii sunt un anachronism în tim- 
pul în care ne aflăm, iar alţii nu o împrumutare 
cumpătată, ci un jaf făcut în limbile din care aii 
tradus ; că dacă boul scoțând capul. din ocol a 
suspinat și s'a jelit, acesta a, făcut'o din compa- 
siune, vădând în (Biblioteca populară) pe bietul 
serafim murdar, cu aripile lui diafane întinate 

de scârndăvii, şi pe Mater dolorosa, trecută fransit 

ca o marfă, şi nu vor mai continua, a se face de- 
„îs batjocorind limba pe care nu o cunosc. 

Exces 'de slavonismi, exces de franţusismi, 
lipsă de sciința limbei române, iată ce e Biblio- 
teca populară „patronată. de Palat; și. asemenea 
producţiuni, ce sunt un arlechinagii literar, se 

daii spre învățătură copiilor de Ministrul In- 
strucției ! 

Serierea Memoriile unui măgar, pusă. sub pa- 
tronagiul unei potestăţi, are tâte însușirile unei 
epigrame, și insultă limba. In literatura n6stră, 

chiar cea bisericâscă în care slavonismii abundă, 

avem asini nu măgari. Isus n'a intrat în le- 
rusalim pe un măgar, ci pe asin.
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 Murdar, ș scârnav, poloșniţă, măgar, din că- : 
mară în odaie, plecăciune de la mine la tine 

Și ce "pa fum! Limba, sta, sunt în armonie 
cu titlul cărţilor și cu sciința traducătorilor. 

Noi credem că luptele ce le-aii avut ade- 
vărații Români de la 1820 pînă la 1848 pen- 
tru limbă, „vor fi încetat; însă, ele ai revenit 
cu un regim analog cu acela ce a fost alun- 
gat la 1821. Acești Români, care urmăreaii o 
idee mare: . Unirea: lululor Românilor la olaltă, 
se luptaii pentru o limbă unitară care să fie 
scrisă de scriitorii din .tâte ţările: române,. căci - 
în unirea limbei vedeaii ei cel mai puternice 
mijloc de a ajunge la unirea Românilor, și 
când observăm “scrierile literaţilor nostri din 
diferite provincii de pe, acel timp,.vedem cu un 
sentiment de neexprimabilă mulțumire că erai 
aprâpe de realisarea, . acestei opere: românesci, 

„Xând supraveniră evenimentele de la 1848. De 
atunci limba fu abandonată pe mâna unor seri- 

“tori de meserie, dintre cari cei mai mulți, ne 
având nici focul sacru al românismului, nici 
sciința, s'aii depărtat de la scopul naţional, ne- 
căutând a scrie de cât pentru: speculă. 

Ast-fel limba a devenit ceea ce este : un Babel.
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A elimina, din limbă” vorbe: vomânesci . ca: 

cap, mărire, profum, fantasmă, sub-semnătură, 
corp... spre a le înlocui cu macarâne străine 
ca: șef, slavă, parfum, fantomă, îscălilură (ce * 
se traduce mânjitură), trup, (ce însemneză ca- 
davru, leș), este a ne priva de ce este al no- 

„tru în folosul străinilor, este- povestea mește- 
rului prins cu mâna în. via Românului. Meş- 
terul, ca și maiestrii fără măiestrie de la Bi- 
blioteca populură, intrase în via Românului să 
fur-găsâscă struguri; luase el cât luase când: 

colo, tocmai când cinstitul musafir era să mai 

jerpelescă ceva, iată că, vine neașteptat hoțul. de 
păgubaș. Meşterul, vădend că românica . apucă 

către dînsul să. "i 'descânte de trântitură, luă 

un arae de vie, ca să numai vie, Sciţi însă ce 
s'a întâmplat? Românul a pus și el mâna pe 
o furcă, de paie ca să/l sperie; dar lucrul ve- 
nind la mâini şi ajungând trâba să facă us 

de ea, pe unde da românica o dată lovia: pe 
meșter de două ori. Acţiunea o dată angajată 
între “musafir și gazdă, s'au luptat mult când: 

Românul d'asupra, când meșterul de desubt. 
“Când Românul apuca pe meșter cu mâna 

de chică,. meşterul dârj apuca și el pe Român 
cu dinții de opincă. Răi Românul, dar. vitez
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și tenace şi meșterul; căci nu s'a lăsat pînă 
când n'a. făcut pe Român. să "și mute -via- 

„peste gard. Gurile rele spun că Românul după 
ce a bătut pe meşter pînă, când n'a mat fost 
în stare să se sele de jos. l'a luat și la a- 
runcat peste gard, dar acâsta nu se pâte; meș- 
terul susţine că tot via a fost mutată dincolo . 
de gârd, căci așa se și potrivesee. | 

Via e ţâa Românului și gardul sunt frun- 
tariile. Să dăm peste gard, peste. fruntarii tot 
ce ne-a venit râii sai nefolositor de peste frun- 
tarii, cum am dat protectoratul cu regulamen- 
tul organic Și cu privilegiile, cu dejurstea şi 
cu râstodul, și să tratăm pe cei ce mențin sai 
întrodue străinismil nenecesari în limbă cum 
a tratat Românul pe meşter; să le descântim 
de trântitură ca să le piară pofta de străini şi 
de invasia lor în ţeră și în limbă. | 

Cei ce scriii pentru copii din clasele primare 
într'o limbă, pe care un critic a numit'o nodo= 
r6să; palatul sub patronagiul căruia sunt puse 

scrierile care fac din limbă o caricatură și Mi- 
nistrul Instrucţiei care tolerâză în scâlă, aseme- 

nea, scrieri, sunt de o potrivă culpabilă de _vi- 
rusul întrodus în limbă. 

Voi cei ce scrieți pentru public, nu faceţi ca



— 94 — 
= 

musca care trece peste florile mirositre şi se 
pune pe... cadavre. Aveţi gustul albinelor; cu- 
legeţi ce' e dulce, ce e' sonor, ce e armonios: 
învăţaţi limba deilor, nu gergul pungașilor, din 
iubirea, limbei, ca să nu: "şi mute Românul via 
peste gard. | | 

1876, Jaiii.



Vechile Instituţiuni ale Românilor 

Legile care aii guvernat pe Români de la fun- 
darea Domniatelor, pînă în suta a 15-lea, isto- 
'zicii străini le rusumă în următârele: 

1) Toţi Românii eraii egali, pentru că toți 
erai oșteni, împărțiți în oșteni activi: militari 
saii gentilomi, și în oșteni în reb'agere: moș- 
neni, cultivatori de pământuri. 

2. Pământul era, împărțit în doiiă: al ţera- 
nilor, posesori de terenuri (de unde âvem vorba 
țerani) și al Statului. Ia 

Statul era marele dispensator: el da din do- 
meniul săii părți ohavnice comunelor și parti- 
cularilor ce se distingeaii în răsbie sai în alte 
servicii mari ale patriei. Cultivatorilor rămași 
fără pămînturi prin prea multele împărțeli și 
subt-împărţeli, le da loturi viagere, “care după 
morte se. întorceaii la Stat. Fii acestora, dacă nu 
posedaii agri, aveaii același drept de loturi pe 
domeniile Statului.
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3. Domnul sau Ducele se alegea de națiune. 

El era luat fără deosebire din tote clasele şi 

“profesiunile, (dintre) boieri, preoți, țărani şi ce- 

le-lalte stări sociale. 

„4. Fii suveranului nu moșteneaii titlul tatălui 
lor. Fi nu se numiai :nici duci, nici domni şi 

cu atât mai puţin prinți, vorbă necunoscută, Ro- 

mânilor, împrumutată, de la străini, ci simplu 

fii de domn. “Sub fanarioți, fiul Domnului se 

numia beizadea, vorbă turcă ce se traduce fiu 

de Beiii, de Duce saii de Domn. | 
5.. Domnul numia pe. funcționari în tâte ra- 

“muzile de servicii ale Statului. Comunele își a- 

legeaii dregătorii. lor%). | 

6. Un:consiliu de 12 bătrâni ajuta pe su- 

veran cu înţelepciunea, şi luminile lor. Acest 

consilii de bătrâni era o.suvenire a senatului 

Romei. Senez, de unde s'a gis senator, se tra- 

duce bătrân, vechii. Acest consilii de bătrâni, 

de veterani, de vechi, s'a conservat pînă sub 

Domnii fanarioți; el se numia Divanul Dom- 

*) Acest drept de autonomie a fost recunoscut comunelor 

chiar de Statutul organic impus de Rusia. Comunele sub regu- 

lament, îşi aveati dregătorii lor ce se numiali Aleșii satului, şi 

judeţele aleşii lor, cart se numiai ssb-administratori (sub-pre- - 

fecţi).
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nese, Poporul îi. dicea Coehu-vechi, adică. sfatul 
de. 6meni :cu ochii vechi, cu „vederi bătrâne, ex=- 
perimentate.. IE RE 
“7. Adunarea soporalut. era: chiematăi în mo- 

mente dificile. Răsbâiele se porniaii numai. dupe 
„ce se consulta ţâra, caro'și da “averea: şi; sân- 
gele ; dupe. ce. se: întreba, glâtele. „care mergea - 
la morte sai la. victorie... a 

8. Ţâra era împărțită în jurisdicțiani. sa 
"judeţe, și. justiţia. se da. de jupani.. (Judi: ai: în- 
tregului judeţ). de la cuvîntul: judez (judecător) 
Și pan: do precum ;: Pan-theon, templul tuturor, 
(eilor). . i ta 

9. Toi copii aveaii un. n drept; e ep za lame 
nirea părintelui lor, dar fraţii erai „datori: să 

„renunţe. la partea lor de eritagiii, de era nevoie 
“pentru a mărita, surorile dupe rangul lor... ; 
10. Titlurile de. distincţiune erai. personale, 

şi viagere, ' « Aceste. titluri, dice, autorul: Protec- . 
“toratului Țarului, erai gradele la care ajungea 
cine-va îu . ierarehia militară, și. fiind-că tot 
Românul. era, militar, în ori-ce- ramură a. fune- : 
țiunilor publice serviaii, spre recompensă primiaii, 
fără diștineţiune, un titlu militar. De exemplu, a- 
a ce în companie avea inspecția. asupra şâtre-. 

n, (conturilor) se.numia. șelrar ;. acela, .care era. 

a 7
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însărcinat cu alimentarea, se .dicea patar, (de la. 

pită sai pâine), și aşa mai departe. Boier era. 
tot Românul ce servia “în răsbție și avea un. 
grad. :Acela, -care trecea din armată în :admi- 

nistraţie. sait în justiţie, conserva gradul ce 71 

obținuse în serviciul militar. Fiul de boier, dacă 

nu avea un grad, nu era boier, precum fiul u-. 
nui ofițer nu e ofițer; era simplu fii de boier 

şi intra în--rîndurile poporului.» -. 

“11. Era .nobil tot Românul de subt arme sai | 

“în retragere, ce .nu avea un grad, precum era, 

boier acela ce “avea un titlu. Boieria 'nu era 

nobilitate, ci meserie de apărare a ţărei. Cine 

nu apăra ţera, nu era. boier. 

“12. Capul Naţiunei avea titlul de Duce + saii 

Domn. Vodă și Voivod sunt vorbe slavone. EI, 

Ducele, conducătorul suprem al Statului, s'a nu- 
mit tot-d'a-una de popor Domnul țârei. Domn 
este traducerea. cuvîntului latin dominus, stăpîn 

al casei, cap al domei (domus, casă). Și care 
român nu e domn -al casei sale, un cap al-do- 
mei: lui? Titlu egalitar, democratic, creştin ; căci. 
domn era Domnul ţărei și domn e tot Românul. 

13. Nu sera nici: imposiţie (impunere, bir), 
nici taxe, căci Românii nu erati nici cuceriţi 

„nici cuceritori, ci numai simple contribuţii ro- 
luntare votate de comune.
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14. Poporul da numai decimă (dijmă, o sumă, 
minimă din aceea ce producea) cu titlu de o frandă ; 
ea era îndoită: decimă Statului, decimă Bise- 
rieeă. Poporul o da: Statului în bani sait în 
natură; Bisericei numai în: natură. Cea către 
Stat se numia dare (dar, present) ;. cea către 

- Biserică, Daj-Dei (dare lui Dumnqeii). | 
Dările se făceait de toți fără deosebire de con- 

diţie socială. Numai dela 1737 încoa, “Constan- 
tin Mavrocordat scuti pe: boieri de sarcinile. . 
către Stat, ca să dispenseze pe- Fanarioţii săi, 

„cei făcea boieri, de a contribui la nevoile e 
Tei ce nu eraii ale lui. ae 

«Poporul (dice iar autorul Protectoratul) * în 
timp -de pace. cultiva pămîntul, se ocupa de in- 
teresele generale și : “veghia asupra, ordinei pu-.. 
blice; în cas de resbel, tâtă suflarea, validă era 
chiemată subt arme... Țăranii aveaii capii lor 
ce “i comanda î în vreme de răsboiii şi "i inspecta 

“în timp de pace. Dacă capul avea titlu de Că- 
minar, toţi sătenii. comandaţi de el se numiaii: 
Căminărei ; de era paharnic, se qiceaii Păhăr- 
nicei de era clucer. Clucerei; și așa, tote ju- 
dețele se împărţiaii în Vornicei, „Clucerei, Pă- 
hărnicei, Șetrărei....... dupe titlul capului ce 
comanda. Eraii militari: fară lefă care cores-
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pundeaii .cu gardele naţionale moderne. Mircea 
mai organisă '0; armată permanentă, cea dintâi 

ce se vădu în Europa în, epoca feudalităţii. Ea 

era compusă dintr'o infanterie de dorobanţi sub. 

un general numit căpitan ; dintr'un corp-de fe- 

venlari, imfanterie :uș6ră; dintr'o eqaalerie co-. 

mandată de un. general numit paharnic. Se 

deosebiaii în urmă. Roșiorii, Perdișorii... sin- 
gulazi. prin uniformele lor roșii, verqi... Corpul 

care: forma .garda: Capului Statului era al: Lac- 
torilor (fasciatori, fastatori, fustași), purtători de. 

fasce. (simbolul unirei, legăturei); apoi corpul 

Lefeyiilor sai al geandarmilor. mercenari.» 

Românii mai aveaii o instituţiune care amin- 

tea: unirea recomandată de Isus apostolilor sim- 

bolisată în împărtășirea din. aceeaşi. pie Și 

din. același vin . la cina cea de. taină, i hotă- 

rîrea de a muri 'spre. a anzinge mârtea prin 

“exemplul crucei.. La invasiunile străine, când 

Românii .alergaii să'și apere hotarele, .ca să -în- 

tîmpine devastarea, şi robirea, mai înainte de a, 

începe risboiul, glstele, ostaşii 'se prindeaii  fraț; 

de evuce prin simbolica formalitate a gustării 

tuturor dintr'o pâine făcută în forma crucei și 

din aceeași cupă cu vin, dupe care juraii că 

de 'și va vicleni vre-unul credinţa, să! bată pă-
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mântul, focul; apa,  oăduhuul,- pâinea, vinul, sa- 

bia și Dumnedeă ; "jurământ: prin care ei răinâ- 

.meaii: nedespărțiţi în vieţi şi.la mârte. Nobilă, 
cavalerâscă și creștină instituţiune, | pe care 'ne 

o descrie Sommer şi Dalla Valle. : | 

“De ast-fel 'de „legi: guvernată: «în. vâcul al 

XIV, dice Heliade, România era o ţâră : inde- . 

pendentă, cu un: guvern electiv: representativ, 

având votul universal, garda ei. naţională, ar- 

mata sa permanentă, poliția civilă, fară privi- 

“legiuni feudale, fără nobilitate ereditară, și for- 
mând un popor. de: 6meni liberi, toți proprietari 
și: toţi “boieri: (6meni “de boii sai de „răsboii 

militari, beligeranți)> -. - 

„Şi “d-nul: Elias Regnauld, publicist trancas, 
adaogă: '«De' aci se înţelege cum: în midlocul 

- deseatenării hordelor ..de tot felul, “Românii a- 
„flară întrînșii . forțe de ajuns “spre “a. resista 

când Ungurilor, când. Polonilor, când Tătarilor. 
Tarea, lor. organisare- socială, le: e asigura în râs 

bel o» putere de acţiune pe care. nu putea: s% 

„aibă alte populaţiuni creştine desnervate de 

sclavagiii.> aaa 

Acâstă tare organisare, ce făcea:  putereă str: 

bunilor. nostri, se, vede— chiar când iar exista 

o istorie: a. 'faptelor 'lor eroice — din. coprinderea
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tractatelor încheiate de marii nostri Domni cu. 
Sultanii musulmani: în: zenitul puterii aceștora, 
prin are riu se permitea Tureilor a ridica gia- 
mii - pe pămîntul românesc, nici 'a trece Înar- 
mați fruntariile  țărei, când Ebreilor li-se -în- 
găduia. să zidâscă sinagoge ; așa încât, din con- 

- ţinutul Singur al: acestor tractate, s'ar putea 
ace: întrâgă istoria trecutului. nostru. -glorios, 
precum Cuivier, din falea.' unui mastodont a re- 
format întreg scheletul acestui animal antedi- 
luvian. i: a 

: Acestea, eraii instituţiile nSstre în vâcul al 
SIII,. al XIV şi al XV-lea. : Când-.la 1848 
Poporul a decretat: Egalitatea. . drepturilor . po- 
Jitice ; contiibuție generală ;. Adunanţa obştâscă, 

compusă din representanţi. ai tuturor stărilor 
sociale; Domn responsabil, ales. pe cinci ani și 
căutat în tâte stările societăţii ; gardă - națio- 
nală ;' emanciparea clăcașilor, ce se făceau pro- 
prietari prin despăgubire; desființarea rangurilor 
ără funcțiuni; desființarea robiei; tâte acestea 
nu erai. inovaţiuni, dupe cum îi plăcea Rusiei 

și instrumentelor ei a le arâta Europei,spre a 

presenta pe Români de socialişti și de propa- 

gatori de idei subversive, ci principiile procla- 

mate de naţiune erai . însuși .bătrânele nâstre



— 103 — 

datine democratice, . care : ne-ai salvat naționali- . 

tatea, şi ai făcut mărirea nstră trecută; căci 

avem o mărire trecută, necontestată chiar de ina- 

Mică, | a 
„Dacă însă în legile nâstre actuale este o 

inovaţiune, acâstă, inovaţiune e monarchia ere- 

ditară cu prerogativele exorbitante . ale. monar= * 
chului, care anihilâză - suveranitatea naţiunei: 

scrisă în constituţiune ; inovaţiunea adusă de ve- 

chii privilegiați jinduiţi de titluri feudale, pe 

„care îi vedem astăţi mâncând de dorul fragilor 
cotârele; simulând, în balurile curţii, pe comiţii și 

pe marchisii vâcului de miqloe prin îmbrăcă- 

mintea, lor anachronică și caraghisă, în cât 
lasă departe pe clovnii de la Circul Sidoly: 

ceea, ce fac pe Democriţii români să rîdă şi 

pe Eracliţi să plângă de ticăloşiile clasei ce se 

numesce pe sine Iliță Socială, şi care .nu e de 

cât tot ceea ce societatea, are mai corupt, mai 

degradat. | 

Iată ce e noii în acestă ţâră democratică. 

Cât va dura în lume monarchia ereditară cu im- 

mobilismul ei, cu apanagiile ei, cu smorfurile 
ci medievale ? 

Nu scim. 

Acul barometrului, însă, e spre timp bun.
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Popolii -încep să : se : deștepte. “Dorile democra- 
ției universale 'apar în: zarea: „ luminâsă a 'ce- 
rului” națiunilor. . 

Să sperăm. 
Și 'ca -să' sperăm cu „folos, să. Ieri și să 

luptă, a : : St 
 Dumnedei “ e cu co ce muncesc, “căci EL e 

“munca continuă,



“Neinstrăinarea pămîntului național 
„și nealienabilitatea unei por- 

țiuni din pămîntul 
muncitorilor. 

ii 

' Neînstrăinarea, pâmîntului. românesc, a fost 
grija! constantă a antenaților nostri. 

Prin capitulăţiile încheiate “între Doimnii - “ță- 
zei! cu “imperiul Otoman 'în secolele XIV, XV 
şi XVI! se interdice Tarcilor de a cumpăra îi imo- 
bile în: ţerile- române. 

Codul lui Vasile -Luipu- consideră de paziciă E 
„şi: pedepsesce cu “mârtea p acela ce inu vinde 
pământul părintese, * | 

* "Ohrisovul lui Matei. Basărab: din: 1641; pune -- 
blestem - asupra, aceluia sati: acelora: 6: “vor în- 

“tiăina moșiă românâscă. : | 
-” Acestă. măsură înţel6ptă,! pusă în” trăctate şi - 

în! legă, 'de a nu se înstrăina pământul; ŞI bra- 
tal neînvins al străbunilor : nostri, ne-ati con-
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servat moșia și, printr'însa, suveranitatea na- 

țională. 

„A pedepsi ca pe un ucigător de părinți pe 
cel ce'și vinde căminul strămoșesc, este a 

pune principiul nealienabilităţit Pământului. Nea- 
lienabilitatea dar, nu eo: inovaţie; ea 'a fost 

pusă în leg ge, însă într un: mod diferit de. aceea | 
ce există în “ţările, feudale. ca 

Alexandru In T, “întoreând: țărei moșiile m6- 

năstirilor închinate Locurilor de jos, și împro- 

prietărind pe cultivatorii fără pămînt, a, decretat 
pămînturile date foştilor clăcași nealienabili în 

curs de 30 de ani, şi Constituanta din. 1894 

a a prelungit acâstă inalienabilitate. : 

; Mesura acesta dar, de stabilitate a unei -por- 

ţiuni de. pămînt în posesia cultivatorului,: este 

recunoscută, de necesară astădi ca și în timpul 

lui: Vasile Lupu şi. Matei Basarab; şi. îngri- 
- jirea. u6stră, celor. de acum: trebue să fie şi mai 

mare, când prin articolul 7 din Constituţie, im- 

pus de tractatul;: din Barlin, “sa. deschid: porţile 

împămîntenirii străinilor : neasimilabili, şi. prin 

urmare dreptul de a cumpăra moșii române, 

cum: cumpără nemţii. în Posen moșii, polone, 

spre a germanisa -acest ţinut smuls de Prusia. - 

de la . Polonia. — Și în Posen s'aii. găsit. pro-
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prietari Polonesi destul de patrioți, cari ati in- 
stituit o“ Societate. cu' menire de a cumpăra, 

moşiile naţionale” încărcate. de datorii și, a le 
vinde în loturi mică, plătibile în .rate, țăranilor . 
poloni, spre a întări elementul polon, — patrio- 

tism “care. nu se:află: tot-d'a-una, - şi: la toţi 6- 
menii, pentru că el cere sacrificii de avere şi 

de posiţie, și rari stint acâi -6meni ce se sacri- 
“fică pentru nâmul: op, . » i 

1 

“Spre. a, evita, înstrăinarea, moșiilor + mari: ale 
fărei, la a... căror” vînqare .nu tot-d'a-una, ; pot 
concura capitalurile. române. particulare, : guver- 
nul liberal. a venit în 1885 Januarie . cu un | 

„proect de lege pentru . cumptrare de . moșii de 
către. Stat, având. în „liniile:sale generali. urmă- 
t6rea.:coprindere: e. ei 
1) Statul. pâte : concura şi cumpăra proprie- 

tă imobiliare rurale, care aii-o întindere -de 
cel puţin 2000 ectare şi dai un venit de 6 
la sută la prețul imobilului. | 
42) Statul: pâte cumpăra; la. licitaţie saă-prin 
bună -.înyoială păduri. de.'0 vîrstă: mai mare 
de. 50. de ani și. de. o+ înțindere de. cel. puţin 
de. 1000. ectare, -
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Dupe proiect, “guvernul neavând voie să 'con- 
cure capitalurile cele mici ale Românilor, legea 
nu era în paguba nimenui; şi se afla, 1 în :f0l0- 
sul: Statului care e al tutulor. 

» Acest proiect de lege, presentat de un. ministru 
al Domeniilor îngrijitor de viitorul țărel, a fost 
retras de succesorul săii. Sa 

» Cine a făcut :pe. „Președintele câbinetălut să 
înlăture pe colegul săi de: la Domenii, care a 
adus proiectul de mai sus și să autorise pe 
succesorul acestuia, a/l retrage ? 

Scim că cumpărarea. de către Stat a. moșiilor 
mari, nu convin6 străinilor pe care România 
"i-a adoptat Şi V-a înavuţit, pentru * că ar voi 

. să cumpere că: aceste MOŞII, - și Statul e un se 

rios 'şi incomod concurent. i 
“Suntem dar în drept a czide că initventa 

fatală a celor de alt neam a 'făcut să fie lă- 
sat la o parte: acest proect de lege de o mare 
importanţă politică Şi: economică, 

. 
= 
Ps 

“Nu mai avem pe tronul țărei Mirci,: Bogdani, 
Matei, Vasili, care încheiait tractate și edictâii 
logi ocrotitâre pămîntului românesc, dar aven 
regim. representativ, și -se vor găsi Parlamente
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„care să aibi curagiul. patriotismului a. rupe pe=- 
dicile: puse de. străini .. asigurării: pămîntului. 
român.: e 

De la. asemenea, Parlamente cerem ca; Dentra, 

protecțiunea, proprietăţii. celei: mari, să- desmor-. 
mânteze proiectul de lege din 1885 ; iar: pentru 

proprietatea mică, să vină cu o lege prin care. 
să declare nealienabilă o părticică din pămîntul. 

“locuitorului: muncitor, care. părticică să nu trecă, 

peste , șese. ectare, rimâind cel-lalt pămînt, ce ar 

“mai prisosi peste cele 'șese. ectare, alienabil,. ori. 

care ar fi înținderea lui, -ast-fel cun să se îm- 

pace trebuinţa nealienabilităţii:unui minimum de 

pămînt cu principiul: mutabilităţii proprietăţii, 

„principiii domnitor în statele democratice, 

„Cei ce dic:. «Legiuitorul de la: 1861 a, so- 

cotit suficient termenul de: 30 de ani al nea- 

lienabilității, uită că la 64 ţâra':se. afla, în 
alte condițiuni : stirpea semitică :nu avea, dreptul. 

de a cumpăra pămînturi în România; proprie- 

tățile nu puteai să „trâcă de cât dela român. la 

român  saii la aceia ai: căror descendenți . pu- 

teau: să devie români. Astădi îngrădirile 'de la 

1864 nu se. mai află, stavila pusă srăinilor de 

tractatele şi instituțiunile n6stre-vechi -s'a rupt 

în urma evenimentelor dela 1877 — 79. Așa
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fiind, patriotismul nostru ne consilie să, căutim 
o compensaţiune desființatelor îngrădiri de apă-. 
rare, şi acâstă compensaţiune n'o putem. găsi 
de cât în legi de prohibiţiune cel puţin în parte 
a îustrăinării pămîntului. | 

* Pămîntul dă unei naţiuni nu numai avuțţia ci 
și puterea, el mai este basa suveranităţii a acelei 
națiuni; și când un popor perde proprietatea ru- 
rală, împreună cu dînsa perde .avuţia, puterea 
şi dominaţiunea, care devin ale poporului, la 
care ea a trecut. Neînstrăinarea. pămîntului dar, 
este o cestiune nu numai socială, şi economică, 
ci și politică și națională; și dacă nu. simţimîn- 
tul datoriei n6stre de Gmeni publici, cel puţin 
instinctul nostru de conservare pe care îl ai pînă 
şi fiinţele 'cele mai desprevădute de rațiune, ne 
obligă să luim urgente măsuri ca o parte încă 
din pămîntul strămoșesc să fie pus la adăpost 
de ori-ce înstrăinare, să fie asigurat de a ră- 
mân6 pentru tot-d'a-una, românese, 
Ceea ce cerem noi nu este un drept contra, 

dreptului positiv; măsurile legislative pe care 
le voim, garantză proprietatea, procură adevă- 
rata, libertate, și întiiresce naționalitatea ; ele 
asigură cultivatorului bunul traii, societăţii. pa-
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cea şi națiunii conservarea: teritoriului ei şi: 

drepturile ș sale. - 

Când proletariatul agricol se pâte întimpina 
fără, sacrificii, fără pericol, cu înlesnire și fără 

dauna nimenui, a.lăsa pe muncitor să devină 
proletar, este o -greșâlă politică ; și în politică 

greşalele sunt crime. 

„Când nu se ia măsuri pentru neînstrăinarea- 
unui minimum necesar din patrimoniul mun- 
citorului, cel avut, devine opulent, apropiindu'şi 
puținul ce are cel scăpitat, și cel scăpătat a- 
junge indigent, perdend modesta sa posesiune 
în folosul” celui opulent. Şi inegalităţile - cele 
mari materiale aii adus în tot da- -una catastro- 
fele cele mari sociale. | 

Crimele politice, nasc crimele aprarii. 
“'Tristele exemple le vedem în Anglia unde 

extrema, inegalitate materială a adus lupta pînă 
la crime, -pînă la sălbăticie pentru existență, 

și a făcut'o permanentă; „luptă, legitimă din 

partea, celor desmoșteniţi, care s'ar fi putut 
evita, dacă cei ce posedă tot s'ar fi îngrijit mai 
mult de viitor de cât de present, dacă în ]ă- 

comia lor n'ar sacrifica, presentului viitorul. 

Dar: ceea ce “și permit popolii inari, nu e bine
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i "Şi ierte: naţiunile. mici, „care, neavând. forța 
numerică, nu pot să existe de. cât prin. legi, 
drepte, prin dreptul egal al fie-cărui cetăţen 
ŞI a poseda o părticică de pămînt care. să i 
asigure pentru. tot-d'a- -una traiul și să /i facă 
efectivă libertatea socială şi. politică. 5 E | 

«Posesiunea unei părticele de pămînt, a dis d. 
Noizet, favorisii emulația, buna purtare, spiri- 
tul de ordine şi de economie, facilită midlgcele 
și a întrebuința modestul Săi. peculii (unicul 
săi avut) la crearea micului Săi domen cu a- 
jutorul, unei aspre labori şi- chiat privaţii, care 
află recompensa lor în satisfacția amorului pro- 
priit ce "i dă calitatea de proprietar.» ȘI d. Noi- 
zet adaogii. Este constatat că proprietatea, bunu- 
rilor rurali mai mult de cât ori care alte bu-, 
nuri, inspiră omului un simţimînt viii și profund - 
de demnitatea sa personală ; ea îl moralis6ză,, îl 
face, mai bun cetățân, îl face să 'și iubâscă 
mai bine patria, îl face mai mult inamic al 
revoluţiunilor ȘI desordinei, îl face ca. să “i 
placă mai mult viaţa liniștită ȘI pacinică a 
câmpurilor viâța de la ţâră». 

Câte rele dar nu se evită prin: garantarea, 

perpetuă a unei porțiuni de pămînt în posesia
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fie-cărui cultivator! și câte folâse naţionale, mo- 
rale şi politice ne ar âduce! 

«Intro țâră, dice un distins economist, în 
care proprietatea nu este asigurată a rămâ- 
nea nestrămutată de la părinți la, descendenți, 
în care pămîntul este considerat ca o pură va- 
l6re, pe care cine-va o pâte înstrăina îndată ce 
se presentă ocasiunea, acâstă mobilitate despâie 
proprietatea, teritorială de ori-ce caracter primor- 
dial, de ori-ce fisionomie particulară; pămâîn- 
tul care trece din mână în mână ca 0 mo-. 
netă, ca un bilet de bancă; nu mai rechiamă, 
nu mai reamintesce nimic, căci proprietarul nu . 

_lasă într'însul întipărirea sa.» | 
"In adevăr, rătăcind din locuinţă în locuinţă 

familia, nu mai are suveniri; ea nu are îna- 
intea. ochiior săi un nuc din alte timpuri, un 
măr în parte uscat de vetustate, un arbore se- 
cular, o vie bătrână, o ruină antică care săi a- 
ducă, aminte de antenații săi. Capul acestei fa- 
milii nu pâte să, dică: <aici într'acest loc a 
fost casa strămoșului mei; acest arbore este 
plantat de bunicul mei; acest pom este altuit 
de tatăl mei». Intr'însul simţimîntul de patrie 
este stins, pentru că lucrul care dă nascere 
acestui șimţimâînt, pămîntul strămoșesc, cămi- 

8 -
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nul rămas de la al săi tată, de la al stu pater 

de la care avem 'vorbă patrie, nu există, şi 

unde nu există lucru nu există iubire de a- 
cel. lucru. Omul fără căminul săi, este ca . și 
poporul fări teritoriul săi; el. locuesce în țeră, 

dar nu are o patrie, nu pâte să dică că pămîn- 

tul pe care "1. locuesce ca, o- pasăre peregrină 
este al străbunilor săi, și nu -are pentru acel 
pămînt. nici amore, nici devotament. 

„Isus a dis: «vuipile.aii viezuinile lor, pa- 
serile cerului cuiburile lor, numai fiul omului 
(proletarul, desmoștenitul) nu are unde să “şi 
repauseze corpul». Ceea ce omul era acum 
1800 de ani, se află.și astădi. Avut astă- 
di, mâine:pâte să devie neavut ; astădi pose- 
sor al unui modest cămin, mâine pâte să a- 
jungă proletar în starea actuală a legislațiu- 
nii agrare, 

Ne adresăm dar Gmenilor de la putere, ori 
care ar fi ei, și corpurilor legiuitâre, şi le di- 
cem : faceți să înceteze o asemenea, stare ne- 
fericită și pentru individ și pentru ţâră; este 
de trebuință a se da unei părți din proprieta- 
tea funciară, acel caracter de permanenţă și de 
fixitate necesar a pune margini mobilităţii sale; 
căutați un midloc ca ideea de libertate absolută
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a întrebuințări proprietăţii rurale să 'se conci- 
lieze cu trebuința perpetaării în stăpânirea i in 
dividului a unei bucăţi de pămînt care să nu 
se. pâtă înstrăina. 

Proprietatea rurală fiind” fanda mentul, care 
„Susţine acest edificii ce' se: numesce Stat, vă 
întrebăm pe voi6meni politici, care vă vezimați 
pe independenţă și pe regat, ce ați făcut pen: 
tru întărirea, și consolidarea acestui fundament? 
Și dacă n'aţi făcut și nu faceţi nimic, cum 
sti, independența. și regatul care nu sunt aşe- 
date pe base solide? 

Pînă când dv. nu veți asigura pintatul r T0- 
mân în mâinile ţeranului român, ast-fel cum 
nici o dată să nu se pâtă înstrăina, ast-fel cum 
în dilele de tribulațiuni şi de restrişte fondul 
unei porțiuni de pămînt se nu se pâtă alicna, 
şi venitul lui să nu să pâtă urmări, pînă a- 
tunci independența și regatul nu vor fi edifi- 
cate de cât pe nisip, şi piciârele pe care ele 
vor merge nu vor îi de câtde lut. Dacă voiţi ca 
ceea ce s'a făcut să fie durabil, întăriți po- 
porul muncitor, făcându'] proprietar  perpetuii al 
unei părți din pămîntul ce '] are saii pe care îl 
va avea. 

- Astăqi când pămîntul mosteneste sai reză-
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șesc nu e asigurat nici cât acela al foștilor 

clăcași, se văd moșneni căduţi în datorii, nevoiți 

să "ȘI facă pămîntul vîndător prin acte false 
către un vecin saii o .rudă, ca să 1 scape de 

creditori. Şi de câte ori vecinul saii ruda de- 

„positar, n'ati fost tentaţi să se facă stăpâni pe 
depositul încredinţat lor ca adevăraţi cumpără- 
tori, în puterea actului simulat de vîndare ; așa 

că debitorul, voind să fraudeze pe creditor, la, 
rîndul săi este fraudat de acela subt adăpostirea 
căruia a pus pămîntul săi! De aci procese ne- 
sfirșite și ruinătâre între creditor și debitor, 
de o parte, și între acest din urmă şi deposi- 
tar, de alta, în care toţi perd și numai cei ce 
îi susțin ca funia pe spândurat căștigă. A- 
ceste înșelătorii, falsuri și dărăpânări nu s'ar 
vedea dacă pămîntul pentru scăparea căruia . 

Sai comis atâtea fapte imorale ar fi fost ne- 
alienabil. 

Voim dar să moralisăm pe 6meni? Să le a- 
sigurăm minimum existenţei. 

În starea legislațiunii actuale, omul lăsat 
în voia întîmplării, e silit să se apere singur 
ca în societatea sălbatică, în detrimentul săi 
și al altora. 

Noi nu cerem 0 lege a proprietăţii ca în
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Anglia unde tot pămîntul unui proprietar e 

nealienabil şi indivisibil; unde proprietarul nu 

pâte să vîngă un milimetru din domeniile sale 

ori cât de vaste ar fi, și nu se pot împărţi la 

copii săi, reservată fiind primului născut. Noi! 

vrem pămîntul alienabil, afară de o mică parte, 

și divisibil. Dupe noi, un cultivator are șese 

ectare nealienabili și trei copii; murind el pă- 

mîntul se împarte egal la cei trei moștenitori, 

câte două ectare la fie-care, având dreptul a fi 
împroprietăriți de stat pe alte câte patru ectare 

„fie-care din: pămînturile ce se vor cumpăra, de 

stat de la, particulari. Așa, că legea pentru cun- 
părare de moșii de către Stat este menită a veni 
în ajutorul muncitorilor, cari nu ai pe deplin 

cele șese ectare indispensabile existenţei lor; 

lege care face ca Statul să aiba nesleibil un 

„stoc disponibil de MOȘII. 

Aceia, care nu se îngrijesc de diiia de mâine, 
care nu se gândesc că, fără o lege de cumpă- 

rare de moșii, va veni un timp când actualele 
domenii ale Statului se vor vinde tâte, și a- 
tunci nevoia ar aduce revoluțiuni sociale ; aceia, 

ce dic: «dupe noi potopul», nu sunt nică 6- 
meni de stat, nici buni patrioți. Noi suntem 
datori să ne îngrijim de viitorul țăreă și den6-
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mul românesc cum Sail. îngrijit strămoșii no- 
stri de noi, dacă suntem români, și cum e în- 
grijesce de n6mul săii ori-ce popor luminat, ori- 
ce națiune care are conseiinţa de sine. *) 

*) Legea din 1896 adusă de Ministerul Aurelian, prin care se 

înfiinţa v casă rurală, de la care să se împrumute locuito- 

rii ce ar voi să cumpore moșii, nu :&spunde la scopul pentru 

care s'a făcut. Se vor putea cumpăra moşii mici de cete de 

câte câți-va săteni, dar pentru moșiile cu întinderi mari ane- 

voe se va găsi un număr îndestulător'de locuitori să concureze 

la vindarea lor, și ele vor întra tot în mâini străine. Și legea 

rămâne fără menire politică. ” 

1595, June 9.



Gumpărare de moșii de către stat” 

Intre legile economice aduse de guvern în 

desbaterea Corpurilor legiuitore, se află și legea 
prin care se autorisă guvernul 'să .concure la 

vîndările, publice, și se cumpere pentru. Stat 

proprietăţi imobiliare rurale, produectâre de un 

zenit de şese la sută. e | 

Fol6sele legii acesteia sunt multe: 1. Statul con- 

curând la licitaţiuni, înstrăinările silite de moșii 

nu se vor mai efectua ca pînă acum pe pre- 

țuri derisorii din lipsă de concurenți, și aceluia 

căruia i se vinde imobilul, i se înlesnesce pu- 

tința de a obţine pe dînsul adevăratul lui preţ; 

2. Multe moșii mari scâse în licitaţiune, care 

din lipsă, de capitaluri române intră astădi în 

mâinile străinilor împămâînteniți, dar - neasimi- 

labili, căci și dupe împămâîntenire tot străini ră 

mân, acele moșii ar trece la stat, singurul în 

*) Pablicat în diarul Telegraful, din 1885, Ianuarie.
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stare de a ţină pept străinilor și ori căror ca- 
pitaluri, de multe ori coalisate spre a'și apropria 
pe ce apă nu curge imobilul pus în vîndare 
sforțată; 3. Statul care este obligat prin lege 
a vinde moșii cultivatorilor, având permisiunea 
a concura la licatațiuni, ar umplea, prin cum- 
părăturile ce ar face, golul bunurilor alienate, 
și pe lângă acâsta ar aduce și un folos tesau- 
rului public, pentru că moşiile cele întinse cum- 
pirându-se de stat cu prețuri mici din causa 
rarității capitalurilor mari, sar vinde în loturi 
cu un adaos de preţ, ce pentru cumpărătorul 
muncitor. este mai mie de cât prețul cu care 
el și-ar apropria acest pămînt de la particulari, 
fiind-că particularul nu'i procură înlesnirile pe 
care i le procură statul, adică de a răspunde 
la început numai o parte minimă din preţ, şi 

-de a desface restul gradat, pe îndelete, prin a- 
nuități. 

Pe lângă atâtea folose materiale, legea acesta 
conține două idei de o ordine superidră,: ca este 
o măsură de conservare a pămîntului romîn în 
mâinile românilor, și un midloc de împedicare 
a proletariatului agricol premergător comoțiu- 
nilor sociale. Tin aceste puncte de vedere ea 
este de un “interes colosal social și politic. Ea
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aduce fol6se tuturor şi prejudicii nimenui. Ea 
complectâză, și întregesce legea, înstrăinării bu- 
nurilor Statului, făcând pe Stat să fie ca bun 
și îngrijitor părinte de familie, ca un pater 
pe atât de darnic pecât și de prevădător, care 
pe de o parte își împarte averea la numeroșii 
s6i copii, iar pe de alta face achisiţiuni pentru 
copiii ce aii să se mai nască. Legea vînqării 
bunurilor Statului și legea cumpărării sunt dou& 
părți ale aceluiași tot: prin: cea d'ântâiu culti- 
vatorii români de astăţi fără pămînturi devin 
proprietari și cetățeni ; prin cea de a doăa, cul- . 
tivatorii români de mâine se nasc  împroprie- 
tăribili și apărători ai patriei. 

Ce lege oferă mai multe garanţii de ordine, 
de stabilitate, de siguranță publică, de dreptate 
de umanitate ca acâstă lege? | 

Pentru cumpărare de moșii de către cultiva 
tori, sute de cereri sunt venite la ministerul 
Domeniilor și la Corpurile legiuitâre, şi Statul 
este obligat să dea, satisfacţie acestor cereri, în 
cât în mai puţin de un secol Statul s'ar găsi 
deposedat de bunurile ce le are astădi, dacă 
n'ar fi autorisat - să umple: golul 'ce s'ar face 
în domenii prin cumpărare de domenii, dacă el 
ar înstrăina numai fără să pună la loc, -dacă
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s'ar asemăna risipitorului care trăiesce din a- 

lienarea bunurilor rămase de la părinţi, bunuri 

cari tot înstrăinându-se sar sfîrși întro di 

împreună, cu traiul bun. al omului neprevădător 

şi pâte împreună cu viâța sa, când el ar fi 

în totă .puterea vîrstei şi ar avea trebuință de 

viâță. Atunci când Statul ar face ca -negligentul 
care numai. înstrăincză și nu pune la, loc, când 

prin înstrăinări de. 50, de 80, de 100 de ani 

statul n'ar mai dispune de imobile rurali, ce 

sar întîmpla? Ce ar deveni o. populaţiune ex- 
clusiv agricolă, care s'ar afla fără pămînt de 
hrană și în neputinţă de aşi procura acest: 
instrument neapărat trebuincios vieţei 2 Acea 
populaţiune proletară s'ar găsi în starea locui- 

torilor acelor ţări . unde. proprietatea rurală. se 

află. în mâinile numai a câtor-va individi, fie 

prin dreptul conchistei, fie prin neputința omu- 

lui neavut de a concura la cumpărări cu omul 

avut. In ast-fel de împrejurări, desmoșteniților 
nu le-ar r&mânea de cât două drumuri: a pă- 
răsi pămîntul în care repausă cenușa părin- 
ților lor, cucerit economicesce de cei de alt nem 

sait de cei puternici, și a emigra în pămînturi 

mai ospitaliere, ca. germanii, sait a se înarma 
cu ferul și cu focul ca Irlandesii, spre a oh-
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ține prin midl6ce silnice ceea ce nu li sa re- 

servat prin legi de prevedere. 

Voiesce, cine-va, ori cât de puţin patriotism 

ar avea, un asemenea viitor, ţărei? Acesta ar 

fi o monstruositate. 

| Și cu tâte acestea, cine ar fi putut să, i eră! 

"acâstă lege menită a preveni socialismul de os 

prin măsuri de Stat, a întîmpina insurecţiunile 

prin reforme, a închide calea „anarchiei celor 

slabi prin împedicarea tiraniei celor „puternici, 

acestă citadelă economică și socială, mai tare 

de cât castelele întărite de cărămidă și de piată, 

ce se ridică în contra invasiunilor de afară Și 

revoluțiunilor din năuntru, a fost combătută î în 

secțiuni cu o înverșunare. nepomenită de ele- 

mentul tânăr din adunare unit cu. elementul 

bătrân. | 

Care sunt cuvintele cu cari elementele extrenie 

combat legea cumpărărei de. imobile. rurale de 

către Stat? . 

Tinerii opun acestei legi teorii economice pe 

care le-ai învățat în cărți serise în alte țări, 

pentru alți popoli și în alți timpi, neaplicabile 

țărei nostre, 

_ Bătrânii o califică de socialistă. 

Dupe elementul tînăr, legea pentru cumpă-.
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rare de pămînturi este în contradicțiune cu. 
principiile economiei i. politice, Și prin urmare 
neadmisibilă. 

Dupe elementul bătrân, cumpărarea de moșii 
pe s&ma, Statului spre a se vinde cultivatorilor 

mici, este socialismul de Stat. 
Dupe ambele elemente, legea va da loc la 

abusuri. | 
Cu teorii abstracte şi cu suposițiuni gratu- 

ite se combate o lege economică, socială și po- 

„litică de un interes vădit pentru ţeră. 
Dar întrebăm : 

Folositor e ca, principiile economice, chiar când 
ar fi imutabili, să primeze principiile sociale 
și politice care trebue să preocupe pe omul de Stat 
pe legiuitor, pe bărbatul politic? Inţelept e ca 
dintr'un simţimînt de temere de abusurile ce 
sar face cu o lege, să se înliture acea lege 
când ea ar avea un scop mântuitor? 

Preocupaţi peste misură de teoriile și formu- 
lele economice; infeudați principiului liberului 
Schimb ; ; captivaţi de sistema individualismului, 
tinerii din adunare uită două lucruri: 1. Că 
teoriile economice dintr'o epocă, practicate într'o 

țeră, nu se pot aplica într'altă ţâră ce s'ar a- 
îla în condițiuni deosebite și în altă epocă, de
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cât cu modificaţiuni simţitre; 2. Că chiar când 
aceste teorii ar avea o aplicaţiune generală, ne- 
schimbabilă, un om de sciință chiemat în sfatul 
țărei—cum sunt tinerii nostri legiuitori—este 
un om politic, și că ast-fel este obligat să sa- 
crifice politicei aceea ce se numesce certa verba 
ale sciinței, să subordoneze interesului politie 
interesul sciinţific, când trebuința o cere, când 
e o necesitate socială, o rațiune de Stat. 

Și de ce unii mandatară se ţin riguros în 
teoriile economice? Economia politică nu este: 
o sciință exactă; principiile ei nu sunt imuta- 
bili;, ele variază de la o naţiune la alta, se: 
schimbă, de la un popor la altul, și chiar de 
la o epocă la alta în aceeași ţâră, şi la ace- 
ași popor, dupe trebuință și împrejurări. Unele - 
țări care eraii liber-schimbiste ieri, sunt pro- 
tecționiste astădi, și chiar unii economiști care 
an ai fost partisani exclusivi ai 'individualis- 
mului, estimp nu sunt în .mod absolut în con- 
tra intervențiunii Statului. Invăţatul Bluntschli 

„dice că Statul este o ființă, morală, care are 
misiunea de a face să crâscă sorginţile ascunse: 
de avuţie ale naţiunii și a, provoca spuntarea. 
forţelor ei fisice și morale, ceea ce coprinde, în 
două cuvinte: consertaţia şi progresul. «Practica.
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libertăţii individuale nemărginită, dice: econo- 

mistul Paul Cauwâs, ar pr>supune o societate 

ideală, compusă de Gmeni aprâpe egali în in- 

teligență, în energie industrială și în prevedere. 
Libera concurență! ar fi bine-făcătâre, Dar dacă 

acestă egalitate abstractă a puterii - economice 

nu există, intervenţiunea unei „puteri tutelare 

este justă şi utilă.» Și C auw6s conchide : «In- 

dividualismul este o erâre.» Tinerii nostri le- 

siuitoi nu voiesc. D-lor consideră tâte națiunile 

o apă, și libertatea individuală ilimitată o pa- 

nacee economică univeisali. Iniţiativa privată 
sati nici o inițiativă, Nici o protecţiune din 

partea Statului pentru cel debil în contra celui 
puternic; nici un ajutor industriei și agricul- 

turci; nici o măsură pentru conservarea pămîn- 

tului. Elementul june şi elementul bătrân se 

opun de o potrivă intervenţiunii Statului: cel 

Vântâii, pentru că "i lipsesce experiența ; cel 

d'al doilea, pentru că "1 lipsesce sciinţa. Acţi- 

unea guvernului die ele, trebue să se mărgi- 

nâscă numai a percepe imposite. 
Adică a mulge și a tunde turma, dar nu a 

o'și nutri, a o și apăra: afară, în contra hi- 

diei cu multe capete ce-i se dice cucerire econo- 
mică şi politică; în întru, în contra monstrului
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"ce se numesce exploatarea: individului și a na- 
țiunii. Se 

Dar nu numai acâstă lege este combiitută 
de elementele extreme; resbel se face. tuturor 
legilor economice, între care sunt: legea prin 
care se scade inipositul fonciar pentru. proprie- 
tarii care "și caută singuri moșiile și le îmbu- 
nătăţesc prin sacrificii băânesei, și se adaugă 
pentru proprietarii de moșii domiciliați afară din 
pămintul românesc, care prin absența: lor se 
apără de dările indirecte ce le supârti cei ce 
locuesc în ţâră; și' legea prin care Statul. vine 
în ajutorul agriculturei și industriei cu seminţe 
Superi6re de cereale cumpărate - din străintitate, 
pe care cultivatorii pot să. și le procure din 
depositele ce guvernul va înființa în fie-care 
judeţ, fără, nici un beneficiti pentru Stat, în a- 
dăstare pentru cultivatorii care n "ar putea să 
plătâscă îndată pe termen de un an cu procent 
de cinci la sută. 

Aceste legi întîmpină, acecaşi resistență din 
partea celor două elemente, pentru aceleași: mo- 
tive, în virtutea acelorași teorii economice „ adică 
că Statul nu trebue să vină în ajutorul muncii, 
nu trebue să se gândâscă la îm bunătiițirea stării
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cultivatorului, trâba acesta fiind a individilor,- 

iar nu a Statului. 

O lege care se ocupă de viitor, concepută în 

scopul de a face cu neputinţă revoluţiunile so- 

ciali prin achisiţiuni de imobili de către marele 

distribuitor de pămînturi cultivatorilor ce se 
numesce Stat, tinerii o consideră de o operă 
nebună. Nu înțelegem, ne dicea un june depu- . 

tat, nu pricepem legi pentru un viitor care e 

departe de noi și pe care nu "| vom ajunge 

legi privitâre la ceea. ce se va întîmpla -peste 

doi, peste trei sait mai mulți secoli, căci Statul 

avend bunuri de vîngare pentru o sută de ani, 

viitorul de care se ocupă legea, nu pâte să fie 

de cât prea depărtat, și ceea ce va adveni a- 

tunci .0 va, sei cei ce vor trăi pe acele vremi. 

Tînărul vorbia ca cum omul m'ar avea o a 

doua qi. 

Efemera, și ea se gândesce la . posteritatea 

ei, și ea scie prin instinct că areo destinată, 
o misiune pe pămînt. Unii Gmeni se gândese 
numai la sine, și uită că ai o chiemare. 

De ce acâstă nepăsare pentru viitorul țărei? 

Pentru ce acest spirit de ostilitate din partea 

celor două elemente? 

Motivele ce le aduc, nu sunt seri6se.



— 199 -— 

In privinţa ajutorului privitor la seminţe, bă- 
trânii die: De când suntem, ne-am făcut tre- 
bile, nu cu ajutorul guvernului ci cu al lui Dum- 
nedeii. Intervenţia, statului cu seminţe de calitate 
bună, fără voința lui Dumnedeii nu face nici 
0 centimă.. | | 

Pentru bătrâni, când vrea Dumnedeii, ne- 
ghina, se transformă în grîii, precum în “Cana 
Galilei apa. s'a prefăcut în vin. Pentru a avea 
o.bună cultură, voința lui Dumnedeii e sutici- 
ont. « Vrea omul, vrea și Dumnedeii», sai «vrea 
Dumnedeii, când vrea Și omul» acesta, pentru 
elementul bătrân este un adagiii impili. 

Nu tot așa gândesc Americanii care ne fac 
concurență, | 

A. înlesni pe săteni cu semințe, întîmpină 
elementul tînăr, nu e de nici un folos pînă când 
sătenul nu va avea plug cu abur. Dupe ideile 
tinerilor legiuitori, cultivatorul, care nu posedă 

un plug cu vapor, să nu mai semene, saii să seme- 

ne seminţe înferi6re, cu al căror preţ si formeze 

capitalul necesar cumpărărei de instrumente arato- 

rii perfecționate—neexcludându-se plugul cu loco- 

motivă—dacă, capital se pâte forma din producte 

de calitate “inferidră. | 

Dupe bătrâni, intervenţia lui Dumnedeii.
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Dupe tineri, intervenţia plugului cu abur. 

Pînă atunci cultivatorul să cultive puţin și 

“prost. . 

Semînţa bună nu e calculată întru nimic de 

bătrânii agricultori, şi de tinerii economişti. 

Dar pluguri cu abur le ai doi mari agri- 
cultori din Oltenia, doi milionari, și erede ele- 
mentul tînăr că ar putea să le aibă sătenul 

care n'are cu ce să'şi cumpere seminţe. bune? 

Dar trebue să fie cine-va din Polinesia ca, 

să aibă atât de puţinii socotință despre țâra nâstră, 

trebue să nu cunâscă cu desăvirşire România. 

In ceea ce se atinge de cumpărare de imo- 
bile rurali de către stat, motivele de împotrivire 

ale celor două extreme sunt tot așa de valabile, 

tot așa de fundate ca și cele ce privesc ajutorul 

de sămînţă. | 

Pentru bătrâni, cumpărarea de moșii de către 

guvern e socialismul de stat, socialismul de 
Sus în jos. 

Ci mai bine socialismul de sus, ca la noi în 

anul 1864, și ca în Germania astădi, de cât 

de jos; mai bine socialismul să pureâdă de la 

„meni de stat, ca Bismark, de cât să vie de la 

cei ce cer desființarea proprietății, când scim 

„din istorie că îmbunătățirile, când nu vin
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de la guvern aţi își fac loc cu violență de 
la guvernaţi. 

Cât pentru abusurile ce demente ostile 'le- 
gilor economice die că s'ar face cu cumpărarea 
de moșii, este şi acesta din parte-le un pretext, 
iar nu un argument. 

Cu care instituție din lume nu s'a făcut 
abus, fie fost acea instituție cea mai sacră, cea 
mai divină? 

-S'a făcut abus cu juriul, și ar trebui dre pen- 
tru acesta să repudiem juriul ? S'a abusat cu 
pactul social, și trebue pentru acâsta, să] abro- 
găm? S'a făcut abus chiar cu religia, și 6re se 
cuvine pentru acâsta, să desființăm religia? 

Ore instituțiunea juriului e vinovată, dacă 
une-ori juraţii n'ai fost la înălțimea la care 
acâstă instituțiune “i a pus? Pactul fundamen- 
tal e culpabil, dacă cei ce ai fost chiemați 
să] păzâscă 1 aii călcat? Religia e responsabilă 
de atâtea crime săvîrşite în numele ei? Religia 

-6re a comandat Sant-Barthelemy și autodafeele, 
care aii spăimântat evul-mediii? Nu: Vicarii 
lui Christ, prelații Bisericei ai comis adesea 
îngrozitâre fapte; actele multora din ei n'a. 
fost de multe ori de cât un şir de turpitudini, 
care ai degradat și desonorat Biserica, și cu
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cea mai sublimă religiune din lume prin pre: 

ceptele ei divine și prin exemplul virtuţilor practi- 

cate de Capul ei. 

Să judecăm. dar instituţiunile dupe resultatele: - 
bune ce pot să aducă usul lor, iar nu dupe a- 

busul ce s'ar face cu dînsele. Căci, de vom avea 

în vedere numai âbusul, iar nu și usul lor, 

atunci am fi reduși nu numai să nu mai con- 

fecționăm legi și să creăm instituţiuni, ci să. 

desființăm, să distrugem și pe cele care sunt, 

şi să ne înt6rcem ]a starea stlbatecii. 

Nu apăr legea pentru că e adusă de guvern. 

Cumpărarea de moşii de către Stat în cor- 

puri mari, spre a se vinde locuitorilor fără pă- 

mînturi în urmă în loturi mici, este o idee 

a mea pe care am exprimat”o în întrunirile 

electorali și în cercurile intime, şi am suge- 

rât'o şi susținut'o în Consiliul superior al Do- 
“meniilor, mai înainte de a fi trecut. acestă idee 
prin creerii Gmenilor de la guvern ; dar atunci 
nu i s'a dat atenţiunea ce merita, pote pentru 

că era adusă, fără veste şi avea nevoie de timp: 

ca să fie studiată. Am fost fericit dar, când 

am vădut că guvernul, în dorința de a se con- 

serva Statului posiţiunea actuală de mare pro-
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prietar distribuitor de pământuri la cultivato- 
rii proletari, a dat un corp acestei idei tradu- 
când”'o în lege. 

In paralel cu acest desiderat, un dor m'a 
mai preocupat și mă preocupă neîncetat, o m&- 
sură eminamente conservatâre și de o importanţă 
imensă: inalienabilitatea unei porțiuni de şse 

„ectare din pămîntul ce Par posede ori-ce Român, 
fără distineţiune. Acestă porţiune de pămînt, 
împreună cu doui boi, o vacă, saii dece oi, 
carul şi plugul cu accesoriile lor, să nu se 
potă aliena sai închiria în nică un cas, nici 
de particulari, nici de comună, judeţ sai stat, 
cu care chip proletariatul agricol şi miseria, ar 
fi exilate pentru tot-d'a-una de pe pămîntul 
românesc. 

M5 adresez la tinerii din Adunare, atraşi de 
doctrinele economice individualiste profesate de 
J. B. Say şi de alți economiști de aceeaşi 
sc6lă, şi "i rog să dea ascultare și partisanilor 
doctrinei contrarii a intervenţiunii statului, pre- 
cum e Bluntschli; mai ales, să audă pe în- 
suși Stuart Mill care, de și este aplecat către 
“individualism, în cartea sa intitulată Principes 
pune margini sistemei greşită a cărei divisă, 
este: Laissex faire, laissex passer.
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Termin aducând aminte tinerilor mandatară 

adevărul acesta—ne plăcut dar veridie—că nu 

se guvermă o țară cu teorii abstracte, și sorta 

unui popor nu se îmbunătățesce cu formule ce 

nu "Și aii aplicaţia și cu frase g6le.



Reforma legii tocmelilor agricole ») 

Cultura pământului. şi 
crescerea zilelor sunt cele 
două ţițe ale unui Stat. 

Sully, 

Abundanţa: unei ţări nu 0 face nici Gmenii 
de întreprinderi, nică biurocraţii, nici 6menii de 
for, ci muncitorii. de pămînt, cultivatorii de ța- 
rini; şi cultura se desroltă, și prosperă numai 
acolo unde muncitorul, unde cultivatorul este 
protegiat contra împilării și nedreptății, unde 
legi de protecție, unde măsuri * înfrânăt6re lă- 
comiei și ferocităţii celui puternie iaii pe cul- 
tivator sub scutul lor. . 

La noi, dupe 1866, locul legilor de protee- 
ție "l-ai luat legile de împilare. 

Ce este legea de tocmeli agricole din 1872 
sub regimul căreia ne aflăm? 

— 0 lege de apăsare modelată pe legea din 

*) Scris în 1882 Februarie.
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18 Marţie 1866 ce veni dupe schimbarea ve- 
chii . nâstre forme de guvernământ democratică. 

Apăsarea este abusul puterii celui mai tare. 

Legea din 1872 este acestă apăsare legiti- 
mată, este consacrarea abusului puterei, este ac- 

tul civil al sclaviei legale. 
Legea din 1872 este o lege de vindictă, este 

triumtul oligarchiei, reînviată din mormîntul în 
care o aședase reformatorul de la 1864, asu- 

pra democraţiei detronată la 1866. 
Legea acâsta s'a făcut spre a paralisa bine- 

facerile legii din 1864. 

Legea din 1804 decretată sub domnia elec- 
tivă, înălța pe cultivator la demnitatea de fiinţă 

liberă. i 
Legea din 1872 edictată de strigoii care ai 

adus guvernul monarehic ereditar, "l-a coborit 

în condiţia de ilot. 

Dupe acâstă lege, un muncitor din momentul 

ce ia de la un exploatator de pămînt — proprie- 

tar sai arendaș — bani ca sivi lucreze, saii 

pămînt ca săi facă qile de lucru, din acel mo- 
ment el devine sclavul exploatatorului. Acesta 

pote să'l- ridice ori când cu geandarmi de la 

casa și munca sa și să'l execute a lucra la 

dînsul, fără ai lăsa nici măcar o di în săptt-
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mână pentru munca lui. El nu e volni6 să se- 
cere un snop din grâul sti pînă mai întâiiu 
nu seceră și treeră pe-al exploatatorului, și pînă 
ua” ară ogârele; în cât o parte din grâul săi 
trecut cu: coptul se scutură, și dupe ce l'a se- 
cerat este ţinut cu el pe câmp nedijmuit- pînă 
când putredesce de ploi. Tot -ast-fel îi este in- 

„terzisă culegerea porumbului săi pînă când nu 
culege și bagă în pătule porumbul exploatato- 
rului și pînă când nu'i face semenătarile de 
tomnă, în cât pe multe moșii porumbul mun-: 
citorilor îl apucă, ninsdrea . nedijmuit şi: une- 
ori chiar necules; şi fiind-că ogdrele de grâii 
ale muncitorilor sunt porumbiştile, arătura de 
tâmnă a, acestora nu se pâte face de cât în 
Noembrie și alte-ori în Decembrie, aşa că grâul 
lor iese în “primăvară slab, fără fire și piper- 
nicit. Apoi întârgierea dijmuitului mai aduce 
cultivatorului și alte pagube. Bătut de ploi pe 
câmp, grâul încolţesce şi porumbul negresce, în 
cât, pierdând din valGrea sa, este vîndut pe 
preţuri derisorii, și muncitorul n'a - lucrat tot 
anul de cât pentru proprietar sai arendaș. 
Mămăliga sa. de porumb stricat, dă nascere 

pelagrei, şi pelagra aduce mârtea, 
Legea din 1872 este dar antiumană. -
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Acâsta revoltă simțul omenesc. 

“De aci ura legitimă a muncitorului fără pă- 
mâînt în contra proprietarului nemilostiv şi a- 

rendașului nesăţios și feros, şi de aci cri- 

mele agrarii. | 

Nu natura perversă a muncitorului, ci să- 
răcia și desperarea îi pune ferul ucidător în 

mână. 

Ce voim noi dar? 

— Stîrpirea crimelor prin. stîrpirea abusu- 
rilor permise de legea actuală, pe atât de bar- 

bară pe cât şi de nesocotită, care a fost causa 

atâtor rele. . | 
Voim o lege protectâre muncii, echitabilă. 

drâptă pentru toţi; o lege prin care să se lase 
Și laboratorului două qile în săptămână pentru 

munca sa, și care să autorise Statul a inter- 

veni ca dijmuitul să se facă la timp. 

Pimîntul nu "produce de cât prin muncă. 

De ce dar dreptul muncii n'ar fi tot atât de 

sacru, tot atât de .respectat ca şi dreptul pă- 

mântului? De ce muncitorul n'ar fi considerat 

ca un asociat al proprietarului funciar, iar nu 

ca un lucru, ca o unâltă şi tratat în conse- 

cință ? 

*
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«Bună ţâră, rea tocmelă>, a dis un mare 
cugetător român. . Parlamentul liberal vrea, să 
reformeze legea de astădi a toemelilor agri- 
cole întrun sens mai echitabil şi conform cu 
spiritul secolului, şi autorii legii din 1872, 6me- 
ni vechiului regim, se opun din răsputeri. 

O lege protectâre muncii, ei 0 numesc sub- 
versivă, şi denunţă pe liberali ca inamici ai 
proprietăţii, cu tote că, și liberalii ati proprie- 
tăți agonisite nu prin. moștenire, ca adversarii 
lor, ci prin “muncă. 

Care le sunt argumentele și pe ce temeiii vor 
ei să menție geandarmi într'o lege de toemeli 
agricole ? 

Ei die: | 
«Fie-care trebue lăsat liber să se învoiască, 

și guvernul, forța publică, na trebue să, inter- 
vie de cât ca să silâscă pe îndatorat sişi în- 
plinescă îndatorirea. E 

ȘI ei adaogă,: - 
<Ori-ce lege trebue să ică: «Eşti deplin li- 

«ber să te învoiesci cum îți place; dar odată 
<învoit, cată să te ţii de învoială». 

«Dar liberali, dic ei, găsesc acâsta barbar, Este 
6re barbar cageandarmul să spună ţăranului: 
du-te de muncesee? A
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«Dacă, subseriii o poliţă și n'o plătesc, vine 
portărelul, adică forța publică, şi 'mi ia mobila 

și mi-o vinde cu 10 lei, lucru care face 1000 

de lei. Și acesta nu e barbar. 
«Şi dacă sunt negustor, vine tribunalul, adică 

tot forța publică și mi pecetluesce prărălia și 

"mi ia, averea, Acâsta este natural. 

«Și ca să se ducă tot forța publică să dică 

aceluia ce aii luat bani sai pămînt: dii-te de 

seceră, iacă un lucru barbar!» | 

Acestea sunt textual vorbele pronunţate de 

cel mat inteligent din adversari în întrunirea 
provocată de ci la 2 Februarie contra legii 

pusă în discuția parlamentului. 

Cuvintele voștite, sunt Gre expresia adevăru- 

lui, și exemplele aduse se potrivesc cu legea 

tocmelilor agricole ? | 
Mai întâi geandarmul nu e înființat de 

lege numai ca să anunţe cu bunătate pe dator 

să mârgă la munca proprietarului, ci săl ri- 
dice cu forță din casă şi de la munca sa, tra- 
tându'l ca pe o vită recalcitrantă, care nu vrea 

să ia jugul saii care stă când vede dâlul. A- 

câsta, nu se făcea de cât în timpii feudali de 
nâgră memorie, și nu se. mai face de cât în 

- rile barbare, Dacă geandarmul este numai ca
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să vestescă pe dator a merge la lucru, ce vă 
mai trebue geandarmi, pentru atâta, e isprăv- . 
nicelul proprietarului. Dar nu; d-v. vă trebue 
geandarmi să tragă sabia și să aplice biciul 
cu trei sfircuri pe spinarea muncitorului ce ar 
voi să lucreze și el o di în săptămână la mun- 
ca sa; d-v. vă trebue forța publică ca să vă 

„cultive moşiile, sărăcind pe cultivatori. Pînă la 
1548 nu puteaţi fără țigani ; de la 1866 încoa nu 
puteţi fără geandarmi. Dar progresul timpului 
ve va ridica geandarmii cum v'aut ridicat și țI- 
ganii;și pentru acâsta nu e trebuință de o re- 
voluție, ci. numai de o lege. 

Ce potrivire e între negustorul dator și între 
muncitorul îndatorat a face dile de lucru ? Ne- 
gustorului i se vinde-averea, dar nu se bate, 
nu se închide, nu e împins cu forța în tem-. 
niță, “i se ia averea dar persâna îi este res- 
pectată. Tot așa e și pentru țăranul dator? Nu 
vedeţi că argumentați în absurd. 

Cereţi ca ţăranul dator să fie închis, forțat, 
cum nu'e negustorul dator, dar uitaţi că pri- 
vilegiile s'a desființat. Uitaţi că noi nu avem 

„0 lege de constrîngere corporală ; și atunci ceca 
ce voiţi d-v. e ilegal și monstruos. 

Am vădut- mai sus că adversarii reformei le-
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gii toemelilor agricole cer intervenţia. guvernu- 
„luă, când e vorba ca că forțeze pe țăranul dator 

a face munca proprietarului ; se opun însă ace- 

stei intervențiuni, când ea, s'ar face a protege 

labârea contra arbitrarului stăpânului moșiei. A- 

cesta dovedesce cât sunt de nelogici și ne- 

drepți Gmenii vechilor abusuri. 

Starea deplorabilă în - care se află țăranul, 
ne mai putând dura, o reformă este necesară. 

Interesul material general și interesul moral și 

politic cer acâsta. Fundamentul ori-cărui Stat 

e poporul muncitor ; clasele conducătâre nu sunt 
de cât decorul. | 

Ce s'a făcut pentru acest fundament al Sta- 
tului, pentru acâstă talpă a casei, precum o nu- 

mese toți, pentru poporul muncitor ? 

— Omenii trecutului, conservatorii, așa nu- 

mita elita socială, ce mai bine 'și ar dice so- 

ciclate de ciocl, w'ai făcut nimic, sai ai fă- 

cut ri, și liberalii ai făcut prea, puţin în pro- 

porție cu ceea ce erait datori să facă ca par- 

tit al progresului. Nou Iunie a recunoscut po- 

porului drepturi politice egale; Două Maiii a 

împroprietărit o parte din muncitori fără pă- 

mînt; dar ceca ce a făcut 9 Iunie şi 2 Maiit
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a paralisat 11 Februarie, progenitura coaliției 
monsirudse, precum ai numit publiciştii epocei 
alianţa de la 1866 a liberalilor cu conservatorii. 

2 atunci încâce, poporul muncitor a sătu- 
rat atâţia trântori nesăţioși, 'a înavaţit atâţia 
duci și principi nemți negustori, a înstărit a- 
tiția parasiţi din tâte partidele politice, ciacali 
ai tuturor evenimentelor mari. Este timpul a 
munci și pentru dînsul, : 

“Poporul a purtat un resbel “glorios, care a 
reînviat timpii lui Mihaiii- și ax lui Ștefan, . a 
făcut independenţa și regatul, a înălţat presti- 
giul şi considerația Statului român. Şi pentru 
tâte acestea nu cere de 'cât dreptate. “Poporul a 
făcut mărirea și face avuția naţiei ; şi să 'nu 
aibă dreptul la două qile în s&ptămână ?! Dar 
acâsta ar fi monstruos. | 
Și cu tâte acestea, 6menii regulamentari, cei mai 

mulți aventurieri diu tote - naționalităţile, pre- 
cum îi dovedesc numele lor exotice, ce s'aii pri- 
pășit și s'aii înavuțit în țâră, se împotrivesc 
Ei ne numese demagogi, ne compară cu Cati- 
lina, și ne ar extermina dacă ar putea. La 
1848 ne-ai expulsat din țâra, strămoșescă, cu 
ajutorul oștirilor de invasiune ca pe nisce stră- 
ini; acum ne-ar ucide pentru că, cerem să se
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respecte munca, pentru că voim ca muncitorul 

să nu mai fie prada lăcomiei unor exploatatori, . 

pe atât de nesățioși pe cât și de cruţi, și tra- 

tat ca o unâltă, ca o vită; ci considerat ca fiinţă 

sacră, asociat iar nu sclav. 

„Şi pentru acâsta cerem desființarea actualei 

legi a, tocmelilor agricole, care în fapt e o lege 

de constrîngere corporală, o lege barbară, ne- 

demnă de o societate civilisată. 

Vrem o lege care să nu mai permită faptul 

stlbatic a fi luat omul de gât şi dus cu sila 

la muncă sai în temniţa, pentru că n'a putut 

să se țină de îndatoririle saie. 

Și ca si voiască cine-va 0 asemenea lege 

umană, nu e trebuinţă să fie demagog, ci creştin 

cum a înțeles creștinismul divinul sti funda- 

tor, iar'nu cum ?] practică ignoranţii şi impo- 

storii. | | - 

Cuvîntul de ordine al Gmenilor de la 1848 

a fost: 

Respect la pers6ne; 

Respect. la -proprietate. 
Cine nu respectă persâna, e un tiran; 

_ Cine nu respectă proprietatea, e un anarchist; 

Noi vrem o .lege care să pue botniţă tirani-
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lor și să împiedece anarchia care se nasce din 
împilare. 

Unde văd dar adversarii unei asemenea legă 
pe Catilina ? 
- Legea, adusă în parlament sin -e de cât un 
paliativ, nu e legea cerută, de: spiritul secolu- 
lui; dar tot e ceva,fiind-că e un pas înainte. 
„În lipsă de o lege perfectă, în neputinţă de 

o reformă mare, ne mulțumim și cu una mai 
puțin vexatorie de cât legea din 1872. 
„Noi luptăm pentru o lege care .să aibă: de 
efect stingerea. urei 'dintre cultivator Şi proprie- 
tar, armonia dintre muncă ȘI fond. 

Ca proprietatea să fie stimată, se cere ca 
munca să nu fie urgisită. - 

Cine vrea pe una, trebue să vrea și pe cea- 
laltă. | 

Cei ce nu aii recunoscut acâstă sântă lege 
a egalităţii, aii avut sfirșituri tragice. 

Nu noi, dar, suntem voitorii de răi ai pro- 
prietăţii, ci soiul acesta, de comuniști care qic 
muncitorului; «ce e al meii este al meii, și ce 
o al tăi e tot al mei.» 

Felul acesta de comunişti aii produs alți co- 
muniști, care aii qis: «Proprietatea e hoţie». 

Și în adevăr, câte proprietăți, câte averi nu 

10
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sunt resultatul hoţiilor! Dar acestea sunt a- 

busul proprietății. 

Noi dicem: «Munca şi proprietatea sunt de 

o potrivă sacre», căci proprietatea şi ea e re- 

sultatul muncii nâstre oneste sait a ascendenți- 

lor noştri. 

Proprietatea e munca capitalisată. 

Inamicii proprietăţii, sunt dar inamicii mun- 

cii, fără scirea lor. 

Și vice-versa. 

Extremităţile se ating. 

Un comunist e dușmanul proprietăţii Și prin 

urmare al muncii. 

Un vetrograd este dușmanul muncii şi prin 
urmare al proprietății. 

Teoriile acestora dar, suut subversive. 

Pericolul de la ei vine. 

Comunistul roşu sai comunistul alb: iată 

inamicii societății. 

Lui suntem datori săi facem răsboiii. 

In contra lor să facem legi defensive: re- 
forme bine-făcătore.



Liberalii și Gonservatorii”) 

Aici Roșii nu Sai albiț. $ 
Aici Albii sai rumenăt. 

„Există în mintea multor cetățeni o idee forte 
greșită în privința partidelor politice din țară. 
Fi qic că Constituţia de la 1866 fiind fapta 
tot atât a liberalilor: cât şi a conservatorilor, 

"nici o deosebire de principii nu mai este între 
unii și între alţii; deci, adaogi ei, în viitor 
alegerea nu e nevoe să se mai facă între libe- 
rali şi conservatori, ci între 6menii onești și 
malonești, ori care ar fi eticheta, lor politică. 

Oamenii aceștia se îuș6lii. a 
O Constituţie este un compromis între par- 

tide, o înţelegere cu caracter timporar asupra. 
unor cestiuni sociale, iar nu cel dece comau- 
damente ale legii. De aceea nu va să Cică că, 
dacă un partid sai un individ a dat consim- 
țimîntul săi lao lege necesară saii credută ne- 

*) Publicat în Aderevul de la 1593, Februarie 5.
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cesară în timpul acela, a luat îndatorirea de a 

rămânea, pentru tot-d'a-una într'însa, de a re- 

nunţa la revendicările ce mai sunt de făcut, şi 

a închide ochii la legea progresului. El e da- 

“tor numai ca, pînă.când legea edictată nu va 

fi înlocuită prin altă lege înconjurată de ace- 
leași garanții, să o respecte; pînă când ea exi- 

stă, să fie aplicată în litera și în spiritul ei 
în ceea ce ea, are de folositor societăţii, şi când 

o disposițiune a ei nu este explicită saii e îndoiel- 
nică, interpretarea să se facă în sensul drep- - 

turilor ţărei, în favdrea libertăţilor publice. Căci 

legile pentru a chiezăşui interesele ţărei sunt 

făcute, Deaci încolo, îşi păstreză partidul opiniu- 
nile sale şi le propagă spre a provoca modificarea 

pactului, câind necestitatea pentru care a fost fă- 

cut nu mai există, ori când a dat resultate rele 

saii când numai r&spunde cerințelor. timpului. 

Ast-fel în Constituţia nostră, liberalii aii ade- 

rat la forma de. guvernămînt monarehică-eredi- 

tară, care e un principiit conservator; conser- 
vatorii: din parte-le aii dat asentimentul lor prin- 

cipiului: suveranităţii Națiunii, care e un: prin-: 

cipiă liberal. 
Dar dacă cele două partide aii primit o: cartă 

constituţională, făcându-și una alteia, concesiuni,
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fie-care "Și-a păstrat libertatea de acţiune spre a 
lupta : -una, pentru a duce “înainte -naţia pe ca- 
lea progresului ce e nesfirșit ; cea-l-altă spre a 
0 întârce în timpii feudalității, cu “marchisatele 
şi baronatele acelor vremuri, despre: care conser- 
vatorii ne-ai dat un antegust cu ocasia. sărbi= 
torilor regale din dilele trecute, în care clownii 
din așa disa-eltă socială, ati făcut pe marchizii, 
îndosând costume de vieleim, spre rușinea nu-. - 
melui de român ce'] pârtă, nume a căruia mân- 
drie a stat în a desprețui -titlurile ce la noi sati 
dat numai nebunilor și desfrânaţilor, prinților 
Zamfiri și Crailor de curtea-veche, marchizelor 
şi baroneselor de Dudești. | 
„Ca să'ajungă la, realisarea “visului lor, :con= 
servatorii desființăză din legea fundamentală. 
prin legi ordinare saii -numai prin 'decisiuni mi- 
nisteriale, tot ce e principiii democratic, :tot ce 
nu e interes conservator sai dinastie, 

Și ca să dovedim razzia ce se dă în drepturile 
națiunii, vom aduce câte-va exemple, | 

„ Constituţia dispune: ''âte puterile Statului o- 
mană de la națiune. oo | | 

Puterile “Statului sunt:: puterea legislativă, 
„puterea judecătoresc şi puterea. executivă. 

Puterea executivă, ca să emane de la naţiune,
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trebue ca ministrii să fie luaţi dintre membrii 

corpurilor legiuitoare, cani sunt representanții 

„ţ&rei. De la 1888 încâce, mai cu s6mă, consi- 

lierii tonului sunt luați de Capul Statului de 

aiurea. Printracâsta, guvernele, perdend caracte- 

rul lor constituțional, ati devenit personale și 

ministrii un' fel de 6meni ai Palatului. 

" Puterea, legiuitâre, ca să represinte țera, tre- 

bue să fie expresia liberă a alegătorilor, fără 

intervenţiunea nici unei influenţe. In contra pre- 

scripțiunilor legii, membrii ei se numesc de gu- 

vernele palatiste prin simulacre de alegeri ce 

nu sunt de cât o parodie, în care presiunea și 

corupția aii rolul principal. Ministrii îşi desemn6ză 

fie-care câte un număr de partisani: maimuţi 

catarpiste, capre lahovariste, gâște carpiste, care 

“dându'și titlul de deputaţi şi senatori, se die 

ei înșiși unii ai lui Catargiu, alții ai lui La-" 

hovary, alții ai lui Carp, dupe cum odinidră 

emancipații pînă nu erai emancipaţi se nu- 

miaii : ai Brâncoveanului, ai Bibescului, ai Bă- 

leanului, unii de vatră sedentari, alţii de corturi 

“ nomazi, cari umblaii cu șatrele din loc în loc, 

cum S'ar dice astă-(i în politică : din culcuș în 

culcuş. Eraii și emancipaţi ce se numiaii Dom- 

ești, împărțiți în zlătari, căldărari, aurari. Sub
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regat, locul acesta Vaii luat marchiz, împărțiți, 
și dînșii unii în Regești, alţii în ai A/onseni- 
orului, deosebindu-se de cei Domnești numai în 
acâsta că, aceia, aveaii op meserie, iar aceștiă, nu 
cunosc nici una de cât lingușirea și josnicia, ca 
tot conservatorul de viță. Dar ministrii nu Și-au 
împărţit numai deputații și senatorii, ci şi dis- 
trictele și oraşele. 

Așa, în Craiova nu sunt neemancipați de ai 
altor stăpâni, de ai altor case boierești, de cât 
de ai prințului Știrbei și de ai lui Carp; în Vâl- 
cea, de ai lui Lahovary, şi așa mai încolo. Şi 
săi vedeți înţoliți de când nu mal sunt de ca- 

“pul lor. Bieţii conservatori ! Ei nu pot trăi fără 
a nu fi ai cui-va, fără a nu ţine de un stă-. 
pân. Și corpurile legiuitâre, în majoritate, sunt 
compuse de ast-fel de neemancipați scoși din 
urnele electorale de prefecți. Iată halul în care 
se găsesce puterea, legislativă, sub conservatori, 
Membrii Parlamentului sunt ai cui veţi pofti, nu- 
mai ai țărei nu. Ei sunt ai stăpânilor lor, și cu 
stăpâni cu tot ai Regelui. Citiţi documentul co- 
memorativ din 23 Ianuarie 1893, semnat la Mi- - 
tropolie de Rege, de Jitropoliţi, de primul-mi-. 
nistru, de preşedinţii Corpurilor Legiuitâre, de 
primul-președinte al Inaltei Curți de Casaţie, și
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vedeţi limbagiul regelui. Ca şi un proprietar 

„care ar ice: moșia mea, acaretele mele, .civediie 

mele de zile ; Regele se exprimă : Adundrile Mele 

Legiuitdre. Şi acesta EL o spune întrun act 

comemorativ ; și actul e subscris de toți dem- 

nitarii 'Țărei ! Și preşedinţii Corpurilor Legiuitore 

nu refusă semnătura, lor; și Parlamentul nu pro- 

testă. Toţi tac mâlcom, Parlament şi preşedinţi; 

toți își plâcă capul. De ce? — Fiind-că ai con- 
sciința că nu sunt aleşii Națiunii, ci miluiţii 

ministrilor Regelui și prin urmare slugile Pa- 

latului. 

Tot guvernul, care fabrică Parlamentele, fă- 
nresce şi tribunalele semi-inamovibile, şi curţile 

inamoribile. De aceea vedem justiția dându-se 

pe hatîr ca în vremile zele bune ale Regula- 

mentului organic. Și dacă tribunalele şi curţile 

nu sunt şi venale, nu e din causa moralității 

ministrilor, ci din a educației judecătorilor. 

„Ast fel, puterea legislativă și puterea judecă- 

torescă existând, na din voința națiunii, ci prin 

graţia puterii executive, și puterea executivă ne- 

emanând de Ja țâră ci de la mila Regelui, prin- 

cipiul suveranității nației e anihilat, Constitu- 

“ţia căleată în cea mai principală a sa disposiţie. 
x



"Un principii constituțional însemnat - pentru 
- desroltarea politică a județelor și comunelor, este 
autonomia lor, Constituţia edictâză,: :Legile care 
regulâsă înstituțiunile județene :și comunale; vo) 
avea, de basă «descentralisarca administraţiunii mai 
complectă și independența cumunei. 
Să se ica itâte legile făcute de conservatori 

privitâre la judeţ şi la comuni, și se va vedea 
că unu este una care să tindă la descentralisare, 
pînă la ultima, aceste legi sunt făcute să ucidă 
vița publică a comunelor și judeţelor; ele cen- 
tralisâză totă puterea în mâna, prefectului, nu- 
meroșilor suprefecţi și cohortelor de: pretorienă 

"pre care îi numesc gendarmi, mercenari cărora, 
li se dă o putere disereționară asupra întregei 
mișcări a individului, așa că libertatea indivi- 
duală garantată, de Constituţie, nu mai existi. . 

Constituţinnea mai decretă: Străinii nau pot” 
dobândi imobile rurale în România. 

Cum s'aii conformat conservatorii acestei dis- 
posițiuni a legii fundamentale, disposiţiune de 
o mare însemnătate politică, fiind că e vorba de 
pămîntul ţări? . 

Un străin, Bedmar, care avea mai multe moşii 
în România, mâre. fără moștenitori, şi lasă a- 
ceste imobile unor străini. Aceștia cer să fie



— Lt — 

puși în posesia moșiilor; tribunalul, conformân- 

du-se textului formal. al constituţiei, le respinge 

cererea. Străinii apeleză, și curtea, menține sen- 

tinţa tribunalului. Atunci străinii aleargă la mi- 

nistrul domeniilor, care era dator să pună pe 
Stat în stăpânirea acelor imobile, și el, fără nici 

o competință, renunță. la o avere legitimă a 

țărei, şi ordonă a se lăsa acea avere străinilor. 

Pe care cuvînt? Pe nici unul, de cât numai 

fiind-că și Regele are o cestiune Bedmar: m0- 
șiile sale. din România. Aceste moşii, dupe m6r-. 

tea sa, vrea să le trecă în posesia rudelor 

sale străine, și. legile ţrei opuindu-se, voiesce 

să creeze un precedert. Deputaţii şi senatorii li- 

berali, interpeleză guvernul; presa independentă 

denunţă faptul care egaleză “cu o trădare; dar 

vocea lor e înăbușită de vocea automaţilor gu- 

“xernamentali din. Adunăturile aşa zice legiui- 

„tre, și Regele nu trimite pe ministrul săi căl- 

cător de legile ţărei înaintea Curţii de Casaţie 

și de Justiţie, cum era dator să facă. 

„Constituţia ordonă: « Pedepsa morții mu se za 

putea reînfiinta.» 

N'apucase însă să se usuce cerntla cu care 

cra imprimat pactul primit de partidul conser- 

vator, și conservatorii cer prin petiţii înfiinţa-
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rea pedepsei capitale. Guvernul necutezând a o. 
admite în - drept, o pune în.practică în fapt. 
Omorurile oficiale încep la 1871-—75 sub gu- 
vernul pur conservator Catargiu-Lahovary, și 
urm6ză sub tâte iinisterele junimisto-conserva- 
târe. Felul uciderilor variază de la împușcare 
în comiţiile electorale, și mitraliave—cu saii fără 
somațiune—în sate, pînă la asasinat în miste- 
rul pădurilor. Ghilotina numai nu e întrebuin- 
țată. Ea, se vede că e reservată stăpânitorilor lu- 
mil, căci nimeni nu scapă de răsplata faptelor: 
sale; pentru toți e câte un instrument de plată: 
pentru norâdele corupte, e ciuma și conservato- 

„rii; pentru regi: popârele rebele; Cromwelii, Ro- 
bespierii; pentra conservatori, instituțiile - de- 
moeratice. Numai de multe ori unul: pliitesce: 
pentru altul, sai unul pentru toți. Carol I a 
plătit pentru. toți regii Engliterci; Ludovic. al 
AVl-lea, pentru toți regii Franciei. A plătit, 
unul pentru toți vinovaţii, dar plata s'a făcut. 
Faptele n'a rămas nepedepsite. 

lată ce ași voi să știe aceia ce vor să facă 
dintr'un popor liber, o tarmă de sclavi. 

e 

Am arătat faptele anticonstituţionale şi anti-
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liberale ale conservatorilor, pentru vindecarea 
de bla credaulităţii acelora ce'şi -fac ilusie de 
democratismul boieresc, trOmbiţat de acești a- 
măgitori, fapte pe care nici ci nu le tăgăduiese 
dar pe care le justifică cu argumente reacțio- 
nare că țara nu e pregătită pentru libertățile 
scrise în constituţie, și că dreptul streinilor a- 
supra pămîntului cel aii în statul român, e 
tot atât de sacru ca și al Românilor; fără a 

„Voi să scie acești reacţionari și cosmopoliți de 
ieri, de astădi și de mâine, de preseripţiunile 
legilor ţărei. 

Când dar libertăţile și drepturile cucerite de 
națiune prin lupte titanice, conservatorii die că 
sunt lucruri de care societatea română nu este 
aptă; când pământul strămoșese pe care legile 

fundamentale ale statului îl pun la adăpost în 
contra acaparării streinilor, conservatorii îl în- 

streinâză, se mai pote susține că ei ai primit 

constituția cu dragă inimă și de bună voie? 
Muma nu'și omâră propriul săi copil. Şi con- 

servatorii ucid pactul ai cărui părinți dic că 

sunt; el sugrumă ori ce idee generâsă coprinsă 

într'însul. Dovadă că le este strein. 
ste 

. 

„ Conservatorii, cari-la 1848 aii chiemat în
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ț6ră, oștirile streine în contra Mișcării regeneră- 
„târe ce nu avea nimic de subversiv ; care la 
- 1866 ai detronat pe Alesul națiunii numar pen- 
tru că el a aplicat programa constituțională de . 
la 48, acești 6meni cu apucături despotice, aii 
primit pactul de la 66, nu pentru principiile li- 
berale ce el conţine, ci pentru că cuprinde în 
sine un germen de mârte: monarehia ereditară, 
și pentru că prin el se dă monarehului atâtea 
prerogative în cât pâte să, facă ilusorii tâte. drep- 
tarile și libertăţile scrise într'însul. Aceste pre- 
rogative tot atât de mari ca ale potestatului ce- 
lui mai absolut, permit Regelui de a. lua .mi- 
niștri or de unde şi or pe cine, în contradie- 
ție flagrantă cu articolul 3l din Constituţie, nu- 
mal să fie unelte 6rbe ale scopurilor sale ; de 
a nu promulga legile când părerile sale ar fi altele 
de cât ale Legislativei, în cât, ceea ceun Parla- 
ment stupid “i-ar da, un Parlament: demn n'ar 
putea să mai ia; de a proroga Adunările legiu-. 
itâre ori când ar voi, chiar și îndată dupe con- 
stituirea lor, când ar avea interes ca, ele să nu 
vorbâscă și să nu ia, decisiuni, oră să nu dea! 

„vot de blam guvernului, spre a, lăsa acestuia timp 
să, le corupă, ceea ce face inutil dreptul lor acor- 
dat de articolul 95 din pactul ţărei; de a le.
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disolva ori de câte ori va vrea, pînă ar obosi 

pe alegttorii independenţi şi i-ar face să pără- 

s6scă câinpul luptei legitime în voia sbirilor pu- 

terii; de a numi în tâte funcțiunile publice a- 
desea nu pe cei. mai meritoși, ci pe cei mai 

servili; de a da decoraţii, care sunt un midloe 

de corupţie. 

Trei disolvări ale Paslamentului date acelu- 

iași partid, fac cât o lovire de stat. Conserva- 

torii aii avut în favrea lor această lovire de 

stat deghisată, făcută de Rege. 
De soiul acesta sunt fructele ce daii prero- 

sativele regale. 

ȘI o Constituţie care ia națiunii cu o mână 

ceea ce'i dă, cu cea-laltă, cum n'ar fi fost ad- 

misi, de conservatori 2 Ca să/și treacă princi- 

piile conservate, ci și-ait dat asentimentul la 

principiile liberale, având scopul ascuns ca mai 

târdiii să lo anihileze prin ajutorul regelui în 

“vintatea prerogativelor lui, cărora nu pote să 

le reziste o constituţie ca, cea de la 1866. 

ȘI acești pehlivani sunt creduți de naivi că 

s'aii convertit la liberalism pentru că ai votat 

constituţia, pentru că aii diare pe cari le-ati



— 159 — 

intitulat constituționale, și pentru că în tim- 
pul când boierii vin în provineie pentru ale- 
geri, le întind mâna și invită la ciaiuri 'e- 
lectorale ca să le ia votul, spre a le eroi apoi 
legi ca cele cu starea de asedii în timp de pace, 
cu tribunalele excepţionale, cu ș6pte subprefecți 
pe 0 plasă, cu noua oştire de gendarmi, cu im- 
positul militar și cu câte despotismul rafinat pote 
să inventeze pentru vestrîngerea libertăților, și 
sărăcirea 6menilor. o 

„e 

Se miră cine-va că se găsesc Gmeni să, crâdă 
că prin alianța liberalilor cu conservatorii din 
1866, pe care diarele epocei at numit'o mon- 
strudsă, liberalii ai făcut un pas înapoi şi con- 
servatorii uni pas înainte, spre.a se „apropia. 
Eu6rea, vine de -acolo că nu tâtă lumea” cunâsce 
natura partidelor” politice: Partidul liberal se a- 
semănă cu-un fluvii, pe când partidul conser- 
vator este ca, un lac. Și fluviul nu retrogradeză 
din cursul săii;. pâte să întâmpine obstacole, să 
se abată -un: moment, dar numai un “moment, 
și iar își ia cursul săi înainte: și tot: înainte 
pînă la marea cea mare. Şi ' marea. 'cea mare,
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în politică, nu e zegatul, nici imperiul, ci re= 

pubica.. 

Idealul! liberalilor, am mai dis'o şi o repet, 

e guvernarea națiunii de sine și prin sine. Pri- 

mind monarchia ereditară la 1866, renunțat-aii ei 

la acest ideal? Nici de cum..Și atât mai bine 

dacă, monarchiu: se face odi6să -prin actele sale. 

C. A. Roseti dicea: «Am admis monarchia 'ca 

o transiţie; am făcut regatul; ne mai rămâne 

să trecem prin imperiii ca să ajungem la re- 

publică. El mângâia copilul cu gândul la mamă-sa; 

primia monarchia, dar obiectivul lui era repu-. 

blica-democratică-socială. 

In Heliade, liberal fără ocoluri, care nu glu-- 

mia, cu principiile, inamic“ neîmblândit al :mo-: 
narchiei ereditare, singurul deputat din consti- 

tuantă, împreună cu: d. Nicolae Ionescu, '- care: 

n'a admis”, nu vrea nici regat, nici imperii; 

nu se juca: cu lucrurile - pericul6se, şi cuvintele: 

le-a arstat în ' memorabilul : săi 'discurs pro-" 

nunţat în constituantă, reprodus: în cartea în- 

„titulată : Scrisori din exil. Monarehia, qicea el,- 

mai! lesne corupe moravurile de cât prepară e- 

venimentul. republicei. EI. vrea, dupe bătrânele- 

n6stre datine democratice, Domn român ales, și”
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termenul domniei, îl fixa la, cinci ani ca să evite 
răsturnările violente. In cinci ani un Domn w'are 
timp să se facă urîcios. Şi de ar deveni odios, 
cinciani un popor pote să îndure chiar o tiranie, 
și să aştepte ca schimbarea să o facă comițiile 
electorale, iar nu revoluţia cu excesele ei. Și apoi 
guvernămâînt electiv, ce este alt-ceva de cât 0 
republică cu un președinte ce se numesce Domn, 
responsabil ca, ori-ce funcţionar public, și cetă- 
țân ca ori-ce membru al societății. 

Dupe cum” vedem, drumurile ce” 'Și aleseseră, 
aceşti doi: corifei ai liberalismului eraii deose- 
bite, dar limanul la care voiati să a ajungă era a- 

„" celași: Demarenia, cun 0 numia Heliade | 
„sai Saveni tutal poporului ; republicri-clemo- 
eratică, cum îi dicea Roseti. Forma acâsta de 
guvern, este eldorado al liberalilor. 

E 

Pentru conservatori, grădinile încântătâre ale 
Armidei este monarhia saii guvernarea, unuia | 
singur, ca în Rusia, și am putea, Qice—fără a 
ofensa adevărul—cum e. și la noi, Căci noi a- 
„vem. numai forma monarhiei consțituționale, nu- 
mai cuvîntul gol al guvernului representativ ; 

- în colo. Regele guvernă singur, cu un“ fel. de 
11
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parlament dupe tipul celor din Egipt, din Tuni- 

sia sait din Maroc, fiind-că și stăpânitorii ace-. 

stor state aii megelisele lor de notabili pe care 

le numesc Jlegelisele năstre, precum primul Rege 

al României dice Adunărilor legiuitore din. Tri- 
politana de la Dunăre: Adunările nostre. 

Și când idealul liberalilor este. republica, de-. 

mocratică, iar visul “conservatorilor monarhia 

feudală. unde este identitatea de principii între 

unii și alții, afirmată de cei ce nu văd devas- 

tările co le fac conservatorii în instituţiile nâstre 

democratice ? | Dă e 

Acâstă identitate de principii pote că o văd în 
anti-dinasticism. Căci în opoziție și conservatorii 

sunt antidinastici; ceea ce dovedesce că dinas- 

tia, slabe rădecini are în pămîntul românesc, 

Și dacă ea caută a se întemeia dând serbători 

şi petreceri, pe când națiunea se despiie de su-. 

"veranitatea ei și ţera de pămîntul stii, se amă- 

geşte. La, curţile lui Carol I și Ludovic al 

XVI-lea se da și mai străluzite serbători, și dupe 

ele a urmat carul funebru. Dinastiile se fundeză 

“prin respectul legilor țărei peste care ele dom- 

nesc, prin protecția dată persâncă și averei locu-
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itorilor ei, prin garantarea libertăţilor publice 
prin înipărțirea egală a justiției, prin nealte- 
varea drepturilor cetățenilor. | 
“La noi, instituţiile sunt săpate, constituția, fal- 

sificată și călcată. | 
Pînă când dar se vă afla pe tron o dinastie 

„care și-a călcat tâte îndatoririle; pînă când se 
va afla un partid conservator care a pus secu- 
vea la rădăcina libertăţilor nostre; pînă când 
fie-care cetățen nu va deveni o sentinelă nea- 
dormită a drepturilor (erei sale ; pînă, când piro- 
tâla va coprinde corpul social; și, pînă câna 
dușmanul veghicză, şi lucrâză a'Şi apropria, avu- 
tul material și politic al națiunii, partidul. li- 
beral e necesar, e indispensabil. 

„ȘI când die partidul liberal, înțeleg pe toți 
liberalii, de la moderați pînă la cei mai îna- 
intaţi; de la timidi pînă la cer mai îndrăzneţi 
cari escalâdâză, murii despotismului și împlântă 
drapelul pe 'cetatea Tiraniei. 

Lucrarea, Jor cea mai urgentă e să facă pe 
Rege a intra în constituția de la ale cărei pre- 
scripțiuni s'a depărtat; a doua, să obțină, îm- 
puținarea, “prerogativelor regale, de unde decurg 
tote relele; a treia, să facă ca monarchia să fie 
democratică ori să nu mai fie.
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Cu al cui ajutor să opereze ei: aceste adevă- 
rate miracole? 

— Cu al țărei. 

Prin ce midloc? 

— Deșteptând”o. . 

Țara e vie dar adormită. 

Să o: sculăm. 

„Nu die să o resculăm; 

Căci momentul încă n'a sosit.



Omul politic și politicianul ” 

Vorba, politică vine de la polis, politie, ce- 
tate, oraș, comună, și prin urmare stat; pentru 
că în antichitate, o politie, 0 cotate, o urbe 
erai un Stat. 

Așa «fiind, om politic, în înţelesul larg al 
cuvîntului, este, saii cată, să fie, tot cetățenul 
„ce se îngrijesce, sait este "însărcinat a îugriji 
de binele comunei, judeţului, ț&rei, statului din 
care face “parte; politie e tot alegătorul care dă 
un vot politic. | a 

Intr*o accepţiune mai înaltă, om politie se 
numesce omul care posedă sciința de a guverna 

„bine 0 ț6ră, un coprins, o. națiune. | 
Politicianul este inversul omului politic. 
Deosebirea, între omul politic și politician 

este enormă. Politicianul către omul politic, este 

  

*) Publicat în Aaţionalul din 1895, Martie 28.
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ceea-ce alchimistul este către chimist, ' astrolo- 
gul citre astronom, sofistul către filosof, şarla- 
tanul către medic, 

Xe 

Marii observatori dati cuvântului politician, 
definiția următâre; ei dic: 

Omul politic întră în cariera politică pentru 
că e cera; politicianul pentru a fî cera. 

Politicul nu caută în politică câștie; politi- 
cianul face comerţ cu politica, precum altul face 
comerţ cu petroleii, cu pastramă. Politicianul. nu 
scie să'și câștige pâinea de cât făcând poli- 
tică, Ia 

Omul politie e apărătorul societății ; politici- 
anul e năvălitorul, încursătorul. Năvălirile, in- 
cursiunile politicianilor, sunt mai păgubitâre de 
cât incursiile Tătarilor din suta a 15-a şi a 

16-a; căci atunci aveam Domni cari săriati. la 

hotare, când acum cei ce ne guvernă, et însuși 
sunt nisce bande de modeini Tătari ce jefuiesc 
şi ucid fără frică de pedepsă. i 

"Opiniunea publică a politicianului, e opinia 
stomacului, opinia pungi; opinia lui este că 
trebue să mănânce. 

EI dice: «Pentru a reuși cine-va, trebue să
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facă mai mult de cât trebue. A ÎL avut, pre 
avut, nu de acea avuţie de care are cine-va 
nevoe, ci de acea avuţie care domină», acesta 
e scopul unic-al politicianului. 

Pentru omul politie, onorurile ce le câștigă, 
prin luptă și muncă, sunt datorii, sunt obliga- 
țiunea de a servi Statul mai mult și mai bine; 
pentru politician, sunt midlâce de a'şi arăta va- 
nitatea, şi de a'şi deschide drum la funcțiuni 
lucrative saii la specule producătăre. - 

Politicianul se îmlădie, se aplâcă, se tâ- 
răsce, căci „el cunâsce proverbul tîrâtorilor : 
«Cine se smeresce, se înalță», şi adesea reu- 
şesce. Sub guvernele corupte îl vedi: ocupând 
funcțiunile cele mai bin6se, acaparând posițiu- 
nile cele mai înalte, sdrobind pe adevărații 6- 

„_meni politici, pe Gmenii onești; și servilismul 
stii, turpitudinea sa, miqlâcele lui scârbâse de . 
a parveni, le numesce: merite speciale. 

Politicianul înaintâză, tîrându- -se; omul po- 
“litie înainteză mergând drept. | 

Cel ce se luptă pentru o idee, sufere; şi po- , 
liticianull nu caută e smternța ci înleshitea tra- 
iului. 5 

Omul politie nu e vunitos, nu caută 4 publici- 
tatea vulgară; stima concetiițenilor săi îi e de
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ajuns. EL nu caută” zadarnieile preocupări ale 
doşertăciunii. 

Politicul având o nobilă viâță, servesce a 
nobilă causă. Causele cele nobile se degradă 
servindu-se de Gmenii inobili, corupți. 

Politicianul caută, să tragă folos din tot ce 
face pentru libertate, pentru societate, - 

Omul politic susține țâra: politicianul se sus- 
ține” prin ţ6ră. Cel dintâiii trăiesce pentru na- 
țiune; cel d'al doilea trăiesce prin naţiune. 

Cel mai bun politician, este un răi om po- 
litic: inima sa pâte să fie bună, dar spiritul săi 
e falsificat: interesul personal îl face să sa- 
critice inima, să sacrifice bunele principii, să 
sacrifice justiţia și umanitatea. 

Politicianul, în oposiţie, face oposiţie siste- 
matică ; omul politic face adevărata opoziţie. A- 
devărata oposiție e controlul. | 

Politicul este de un partid; politicianul ţine 
de o coterie. Politicianul nu e nici guelf, nici 
gibelin ; nu face parte nici din câmpul liberal, 
nici din tabăza' conservatâre, ci din' grupul că- 
pătuiților. 

El stă la midloc între aceste două partide, 
ca să se unâscă cu aceia cari îi vor asigura 
fol6se..
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Dacă e monazchist Și "Ropubliea a triumfat, 
cl dice: «Republica e forma, superidră de gu-: 
vernămînt>. Dacă a fost republican și Monar-" 
chia se proclamă, el dice: «Monarchia aduco: 
stabilitatea». a 

Politicianul : n'axe consciință; prima datorie 
a consciinței este de a nu fi exigent. 

Politicianului, când: nu i se aruncă un os de 
ros, e numai fiere; când i s'a: aruncat,. fierea 
dispare. 'Țâra merge bine, fiind-că el merge bine ; 
Statul se înavuţesce, fiind-că, averea lui cresce, 

Politicul vrea a'şi' lipi numele săi de re- 
formă, politicianul de afaceri. Politicul are idei, 
politicianul scopuri. 

Politicianul se alege în “Parlament; ca: să ia 
o funcţiune lucrativă; să, intre într?o întreprin- 
dere; omul politic” se alege să aducă o îmbu- 
nătaţire morâvurilor, o ușurare poporului, 

Omul: politic caută puterea: pentru a face să 
triumfe ideile sale; politicianul o solicită ca p6 
un ospicii de invalid | 

Politicianul ware nici o religiune: “politică; 
el n'ar: avea! nici un cult, dacă n'ar avea pe al 
bariilor. 

Nesciind singur ce principii profesâză, el e 
socialist când. nu posedă nici o avere, și con-
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servator când conservatorii, ca săi astupe gura, 

Pai câștigat. | 

EL trece prin tâte partidele, servesce tâte co- 

teriile, adoptă și renâoă pe rînd tâte ideile, se 

face apărătorul tuturor causelor rele: Opurtunis- 

mul este legea politicianului ; raţiunea lui po- 

litică, este de a trăi, a profita, a parveni. In ve-. 

derea:.acestui scop credinţele sunt alungate, con- 

vingerile înăbușite, gândirea, falsificată. 

% 

“Când dar audim pe un om spunând. în în- 

truniri publice că are sgardă la gât, dar că o 

portă cu mândrie fiind-că îi este pusă de un 
mare liberal, şi âând stâua libertăţii a apus, 

vedem pe acest om arend tămâie guvernului 

celui mai retrograd, Qicem: omul acesta e un 
politician. | | | 

Când privim un alt om atacând, prin orga- 
nul săi de publicitate, pe împărați când nu era, 

cunoscut, de cât la Borta Rece. și după cea 

fost chiemat la minister, îl vedem făcându-se 

instrumentul vil al celui mai odios din potentaţi 

dicem : Catonul acesta, de ieri, Sejanui de astădi, 

este un politician. | 

"Când de pe tribuna adunărilor publice audim
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Gmeni strigând că dacii li S'ar da, lor guver- 
„narea, ar întârce țărei domeniile concedate Co- 
Tone, și ar reînființa porturile libere, și după 
venirea la putere îi vedem nu numai neluând 
înapoi apanagiile, dar mai dând și altele, dorul 
lor în oposiţie fiind nu porturile libere ci por- 
tofoliurile, dicem : Gmenii aceștia, sunt șarlatani 
de iarmarâce. | 

Când vedem un Domnitor cumpărând măr- 
gele şi panglici fetelor și femeilor din Popor, 
și acumulându'și aurul țărei prin : concesiuni 
neaudit de onerâse și prin înzestrări dinastice 
mai presus de puterile poporului, dicem: omul 
acesta are capul lui Dulcamara pus pe umerii 
lui Shylock. - 

* 

Am dat aci caracteristica după care politi- 
cianii, slugi și stăpâni, se pot distinge de 6- 
menii politici spre a" cunâsce țâra. Trâba ei 
este să se “lase sati nu a fi guvernată, de dînșii. 

La 1866, ţâra, din dreptul ei, și-a dat o 
constituţie conformă, cu vechile sale insttuţiuni 
democratice, în care nu există altă inovaţie de 
cât schimbarea formei de guvernământ din elee= 
tivă în ereditară în 'persâna unui principe ger- 
man. Germanul a jurat. atunci că va apăra
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constituția ; dar jurământul. nu "l-a împiedecat. 
să câră,. la. 1870, de la puterile garante per=. 
misiunea de-a suprima drepturile. politice ale 
națiahii, pe motiv că poporul abia. eșit. din 
sclavie, nu. e apt de libertăți, pe care prin Me= 
moriile sale; el le: consideră ca o „nenorocire, 
pste pentru că, poporul a silit, la 1866, consti- 
tuanta să şterg din proiectul de constituţie ar- 
ticolul 6, ce chiema la drepturile politice inva- 
siunea jidovâscă înainte, mergătâre. a. germanis- 
mului, și Senatul s?a opus la 1868, concesiunii 
Strusberg şi Consorțium de prinți și duci 'ger- 
mani. 

Dar dacă usul ce poporul face, din când în 
când, de drepturile sale, pentru a'și apăra punga 
şi vița, este, pentru regele de gintă germană, 
o nenorocire fiind-că nu pote tot-d'a-una să'și 
ajungă scopurile, pentru români nefericirea nu 
e exerciţiul acestor drepturi, ci desființarea, în 
fapt, a libertăţilor politice de autorul Memoriilor, 
care, necunoscând istoria ţărei, crede că liber- 
tăţile și drepturile coprinse în constituţie, na- 

“iunea le are numai de la venirea lui; când 
dacă ar fi studiat trecutul nostru, ar fi vădut 
că aceste libertăţi există de la fundarea Dom- 
niatelor române.
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Și Regele de aceste libertiţi vrea să ne des- 
pâie. Ă 

Trecem printr'o cumplită iarnă morală. 
Dar primă-vara va veni. | 
liniștea cea mai desăvirşită de multe ori 

anunţă, vijelia. |



“POPORUL: ȘI NORODUL:*) 

Vorbele Popor şi Norod, nu exprimă acelaş Şi 
Jueru. | | 

Marele cugetiitor Victor Hugo, dă cuvîntului 
Popor următârea definițiune : 

«Popor e multitudinea având consciință de 
sine, de puterea sa, de drepturile sale, de dem- 
nitatea sa, de responsabilitatea say. ” 

„ Norodul e multitudinea inconscientă, lipsită 
de stima de sine, ingrată către. făcătorii ei de 
bine, «uiând pe cei-ce o servesc .și iubind pe 

„cei ce 0 lingușese», ca să întrebuințez 0 ex- 

presie a lui La Harpe. 

“Norodului, zice Heliade: 

«Dă'i glorie, ondre; te *mpilă de ultragiii; 
«Dă'i patrie, di nume: exilul te aștâptă. 
<E orb și" dai lumină; el vede câte w'ai.“ 
«Te iartă să'i faci răul, iar binele nici mort: 

  

Publicat în diarul «AXaţionalul» de la 24 Augast, 1894.
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Multitudinea e nerecunoscătore, lesne de în- 
șelat, slugarnică, codardă ; ea trafică cu liber- 
tatea ei, își pune la mezat sufletul ; dreptul ei 
e o marfă pentru care caută un cumpărător, 

Poporul este mândru, el nu se intimidâză, 
nu se amăgesce, el are o religiune pe care n” 
abjură pentru tâte tesaurile şi măririle lumii 
acestaia 
“Cina. Poporul se lasă a fi amăgit, când în 

ochii lui libertățile publice nu mai ai nici o 
însemnătate și drepturile cetățanosci nici o va- 
l6re, când perde simțimântul stimei de sine și 
al demnității sale, când nu mai doresce de cât 
a avea, pâine şi petreceri, devine Norod. Atunci, 

„sedus de splendorile ce “încongiură pe regi, dacă 
este în. Roma, el oferă lui Cesar corâna,; de e 
în Palestina, -cere lui Samuel săi ungă un îm- 
perat, adică un poruncitor, un stăpân, și stă- 
pânii pe care “i-a solicitat, sunt pe rînd: Saul, 
un posedat; David, asasinul lui Urie; Solomon, 
fiul unei curve, denini de acest Norod, şi No- 
rodul demn de ei. 

Poporul iese spre întimpinarea lui Isus în 
erusalim cu- ramure de. palmifer, ca înaintea 
unui triumfător; Multitudinea cere de la: Pilat, 
proconsolul unui neam străin, condamnarea ace-



luia pe care ea Multitudinea, el Norodul îl - 
numia fiul lui David, ŞI] duce cu huiduieli 

și cu insulte pe Golgota. 
* Poporul sfăramă puterea lui Dariu la Mata- 

thon- şi învinse sila lui Xerxe la Salamina, 
Multitudinea aclamă venirea în Grecia a Ro- 
manilor aducători de lanţuri. 

«Poporul gonesce pe Tarcuini, dice autorul 
Legendei Secolilor; Multitudinea. priimesce. pe Ti- 

„berii. Poporul - distruge Bastilia, seste patru- 
spre-dece armate, hate trei-deci de zegi aliați 
Și fund6ză republica; Multitudinea stabilesce im- 
periul, adică rușinea şi căderea». 

Poporul are de conducători Domni aleși din 
sînul săi, care "şi dai propriile lor averi spre 
a întemeia așegăminte de. “bine-facere, și care 
întore naţiunii moșiile ei scamotate de Împos= 
tură, sai înstrăinate de venetici; Multitudinea, 
Norodul se dă în moștenirea, unei dinastii stră- 
ine de sânge şi de lege, care lăsând să existe 
instituţiile: democratice în drept, le desființâză 
în fapt, pervertesce caracterele, ucide simțimin- 
tele nobile, substitue voinţei “naţiunii, capriciul 
și interesele de neam ale unui om, Şi “Și apro- 
prie încet dar necurmat: pămîntul ţării prin cum- 
părare cu banii țării Și prin :apanage votate cu 

12
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violarea pactului. fundamental, pregătind locui- 
torilor ei sârta. fellahului egipten desproprictărit 
de Faraoni în anii de miserje ca aceia în care 
ne aflăm. - 

„Poporul salvă la. 19 Tanie Jişearea regene- 
rațiunii, pe care agenţii. Țarului voia s'0 ucidă 
în lgăinul ei; desarmat, el smulge armele din 
mâinile soldaţilor peirii și dă judecății pe tră- 
dători ; Multitudinea maltractâză la 29 Iunie pe 
cei. ce so: sculaseră să o scâtă din seculara. ej 
abjecțiune, | 

Poporul se ridică la 1866 ca un singur: om 
în contra legii, care deschidea „porțile ţării in- 
vasiunii  semite premergătâre dominațiunii stră- 
ine, și silesce pe autorii ei a o retrage ; Multi- 
tudinea scuipă.la 1868, la eşirea din Sala Şe- 

„ dinţelor, pe. senatorii ce se opuseseră spoliaţiunii 
tesaurului public prin concesiunea, căilor ferate 
cu preţuri 'îndoite, spre înavuţirea prinților şi 
ducilor unui neam care. de „aprope trei decenii 
mulge și tunde pe însăși -acâstă, Multitudine, - 

Ignotus, vorbind de diferinţa, ce. există între 
Popor Şi Norod,. se exprimă precum ur- 
-m6ză: «Pe Norod. îl „Poţi înhiima la .naţiune 
spre a 0 face să dea îndărăt cu un secol ; pe 
Popor, nu». Și adaogă: «Multitadinea c 0 fata
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publică,. ea se. înșelă cu “floră de « aur». Popu 
nu :se amăgesce de .străluciri»,: 

Constituanța de la. 1966. era fata - “publică pe 
care“ Israel și - Armediu: o seduseşeră; 6menii de 
la cârma ţării erai trăgătorii, pe care puterea; for- 
„midabilă ce. se mumesce: Alianța - Is+aclită uni- 
versală ce domină lumea. prin ban, îi înjugaserii 
Ja. naţiune să o dea î înapoi; dar lângă Consti- 
tuantă şi Gmenii de la: guvern, priveghia. atunci 
„un Popor, care cu vocea lui puternică -a. dis și 
„corupților și coruptorilor : «staţi ! Ei, popor, “vreait 
„ca România :să fie a Românilor, vreaii ca -ea 
să nu devie nici: satrapie: nemţescă, nici -Pales- 
tină; ovreiască>. Și voinţa Poporului a salvat 
țara de. cucerire. 

Regele, cu : prerogativele lui. exorbitante, cu 
saţeliţii sti : Catargii, Carpi, Lahovari, Ghenafii; 
cu miile de funcţionari, omidi transformate. în 
shi: cu :mitralia, cu. temniţele, cu corupția, a 
făcut. din, suveranitatea . națiunii 0, minciună. şi 
diu . popor o; turmă fără voinţă, fără iniţiativă, 
fără viţă. politică, nemișcându- -se „de. “cât dupe 
„cum -voiesce .el, Regele, devenit un soiii: de. m0- 
nare asiatic, o specie “de sultan care, ca. în 
Stambul, saii ca în „Maroc, impune. țării mini-
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stri săi palatişti, ce la rîndul lor, cu falsul, cu 
bandele negre şi cu cumptrarea, impun comu- 
nelor și județelor consiliurile lor, și națiunii 
parlamentele sale de mașini vorbitâre, mai im- 
perfecte de cât automatele lui Vaucanson. 

Aceste androide, instrumente de împilare, în 
comune votâză taxe și în parlamente imposite 
mai pre sus de putinţa contribuabilului. Țara e 
jefuită ca în codru. Muncitorul numai e stă- 
pân pe munca lui. Cel ce are o casă e nu- 
“mai chiriaș și cel ce are o moșie e numai 
arendaș al propriului săi patrimoniii; adevt- 
ratul proprietar e perceptorul, e fiscul, e Regi- - 
mul. Tâlharii de codru îţi ia punga, dar îţi 
lasă. căminul; seidii Maiestăţii Sale, Sejanii din 
cele opt ministere, îți spulberă și cenuşa din 
vatră. Le trebue bani ca, să plătâscă de fie-care 
cetățân câte un sbir, să întreție bandele elec- 
torale organisate, să. schilodesci pe alegătorii 
independenți și să scâtă din urne Legislative de 
mameluci, în derîderea regimului representativ 

și batjocura Românilor naivi care, în simpli- 
citatea, lor culpabilă au credut că rege consti- 
tuţional și monareh absolut nu este acelaşi 
lucru. 

Acâstă, miserabilă, şi îngrijetâre stare de lu-
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ceruri, un Popor n'ar suferi-o ; Norodul o tolereză 
și o îndură, pentru că o jumătate a lui, care 
numai consumă, ţine în supunere pe cea-laltă 
jumătate care produce. 

O! Norod, o! Multitudine, pe care cel mai 
mare genii al secolului acestuia, te-a, numit Ina 

„d'Arc schimbată în Messalină, când o să te 
deștepţi ? când o să devii Lucreția? când o să 
te ridici teribilă în contra, celor ce te desondră.? 
când o să redevii Poporul de la 21 care a 0-: 
nit pe venetici de pe tronul României ; Poporul de - 
la 48 care a dat îndărăt cu doui secoli influența 
pernici6să a celei mai mari puteri a Nordului; 
de la 59 care a silit Adunarea, electivă să facă 
unirea țărilor surori alegând același Domn, pe ma- 
rele Alexandru I6n 1. Exploatatorii tăi nu sunt 
cutezători de cât pentru că tu ești laşă,; ; stăpânii 
tă. nu ţi se par mari de cât pentru că tu ești 
în genunchi. Sc6lă-te, scutură de pe tine degra- 
darea și rușinea. In lupta ce vei da dinaintea 
urnei electorale, pe câmpul dreptului, de vei fi 
învinsă de bandele negre, ale regimului, n'o să 
pierdi „vi6ța acâsta miseră ce înduri astădi; 
iar de vei fi învingătâre, ai să. câștigă adovă- 
rata viță a unui popor liber de care ești lip- 
sită de ani de dile. Tu poţi să fii cvea-ce aii
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fost părinții” libertăţilor n6stre: publice, numai: 
să, vrei, cu 'o condiţie, ca la tentaţie să răspundă; 
cum a răspuns Isus Diavolului: «Ad retro. sa= 
tana»; să aibi o hotărîre. Isus nu purta spadă. 
ȘI. tesac ca agenţii. și gendarmii ce te duc la 
urnă, dar avea o voință, mai tare de cât tâte 
armele Irogilor și Tiberiilov- de: pe timpul: lui,. 
avea, hotărîrea de a învinge sati a muri; și a 
murit, dar a învins, murind de mârte nemuri- 
tore a eroului unei idei: mari, gener6se, mân- 

“tuitâre. 'Tu Multitudine ești creștină prin. cre- 
dință ; fii creştină; și: prin. fapte, ȘI prin băr- 
băție; aibi voinţa și hotărîrea care a avut!o 
Crist. Ce nu'-ar fi dat tetrarchii Iudeii Și ce-: 
sarii Ronici să nu mal predice egalitatea și frăția 
între 6meni! Dar el nu.se sculase spre a se 
pune în evidență ca să i se ofere funcțiuni, 
să i se dea întreprinderi. să fie numit pârcălab 
ori ministru, ci pentru a realisa un ideal. Con: 
daniniat la morte pentru că a voit să scape pe. 
Gmeni de imârte, el. ar fi putut „să fugi; dar 
nu: întindând mâinile je cruce, a voit să lase 
discipolilor SEI și credincioşilor un exemplu de 
hotărâre, singură care decide: victoria. Acest 
exemplu tiece nehbăgat în sâmă, de Norod; Po- 
porul îl urmeză,



„— 183 — 

Doresc corpului electoral reînilțarea sa, din 

căderea în care se află. 

Doresc Multitudinii să redevie Popor. 
Poporul este Christ învingând mortea mo- 

rală și politică prin hotărîrea de a fi triumfă- 

tor sai de a muri. 

- Ante 1894, August 25. 

LEU DE SUS,



OMUL DE PARTID 
ȘI 

OMUL ȚEREI SALE. 

Am audit dicendu-se: Omul care. nu e de 
nici o: partidă, nu are nici un principii. 

Acesta e suveranemente inexact.. 

Mai întâi, ce este principiul Și ce este par- 

tida ? 

Principiul este religiunea politică a unui om; 

Partida este unirea la o-laltă a cetăţenilor care 

aii aceeași credință politică, pentru a apăra și 

„a face să triumfe acâstă credință. 

„Partida, este pentru principii ceca ce bise- 

„Tica este pentru religie, ceca ce „materia este 

“pentru spirit..: ” 

Partida e mauifestaţiunea oxteri6ră .a prin- 
cipiului. 

Dar de aci nu se pste susţine că omul cure 

nu e de nici o partidă, nu are 'nică un prin- 
cipiă, precum nu se pote susține că omul care nu .



— 186 — 

e de nici o biserică nu are nici o religiune, 
când se scie că mai înainte de a se fi construit bi- 
serici, temple, sinagoge, pagode, religiunea e- 
xista, omul avea 'un cult, recunoscea o ființă 
supremă, și templul în care o adora era natura. 

Precum: dar omul pâte să aibă o religie fără 
să țină de vre-o biserică, asemenea cetățeanul - 

_pâte să aibă. un: principii fără: să aparțină vre- 
unei partide, când partidele nu mai represintă, 
principii, ci' interese, sati - când nai represen- _ 
tat nici-o-dată decât pe aceste din urmă: pen- 
tru că Gmenii un se unesc adesea spre a. apăra, 
aceleași principii, ci spre a susține aceleaşi in- 
terese; care pot să fie de multe ori interese 
de coterij. 
*- Atunci omul de principii nu mai pâte urma 

- asemenea partide. | 
Nu. biserica face religiunea, ci reliviunea bi-, 

serica. . Sa 
Asemenea, nu partidele fac principiile, ci prin- 

cipiile ai unit în jura-le partidele. Şi când ace- 
leași principii nu le: mai unesc, partidele se 
disolvă, saii sufăr alterații. 

Lipsa de: biserică nu e lipsa de credință, ci 
de un punct de întîlnire. 

Lipsa de partidă nu e lipsa de principii, ci
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de unire. Și unirea nu: pote să, fie între cei . 

ce ati principii” d6 apărat, şi între cei co: 

aii' interese de susţinut, altele de cât intere-: 

„sele generale. | = | 
„Omul e templul unei credințe și când cre- 

dinţa sa nu se manifestă prin biserică, nu va 

să dică că nu există întinsul tot atât de pu- 

ternică, şi pâte mai pură. | - 
„Precum pe omul religiei nu'l . face :biserica, 

ci credința; pe omul politic nu'l face partida, 

ci principiul... 

Câţi 6meni de partidă s'aii sădut fai să fie 

Ouieni de principii!. a T 

Dat nu acâsta cer interesele (ării. - 

“Principiul e mai presus de partidă, precum 

religiunea e mai: presus de biserică. . 

Partida pâte să degenereze ; ș principiul rămâne 
tot-V'a-una pur. | i 

Partida este - sehimbătâre ; principiul rămâne 

în etern același. : 
„Principiul nu cunâsce de cât binele comun; 

partida sacrifică adesea, interesele generale in- 

tereselor individuale. | | 
Lexicografii definesc partida: - atuncea mai 

multor persâne contra altora, care qi interese 

contrarii. .
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Când observăm că Gmenii nu se unesc, ade- 
sea, spre a. apăra aceleași principii, ci spre a 
susţine aceleași interese, care pot să nu fie de 
mai multe-ori decât interese de partidă, găsim | 
că definiția acâsta' este justă. 

<Nu vă încredați înimei, ci judecății omului 
de partidă» zice Boiste. 

ȘI adaopă;: 
| 

«Spiritul de partidă nu cste de cât egoismul 
sub numele de utilitate generală». | 

Omul de principii este omul ideii. 
Omul de partidă adesea este omul materiei. 
Experienţa ne-a făcut să vedem din ne- 

fericire, că, acâsta a fost prea de multe-ori 
adevărat. 

Aserţiunea, dar, întorcându-se se pote dice 
că omul de partidă nu tot d'a-una pote fi om de 
principii în accepțiunea rigursă a cuvîntului, nu 
pote avea o religiune politică și templul în care se 
închină, care e partida sa, ci un templu în care 
se sacrifică, altor divinități de cât naţiunii, 

Nu dar celor ce pun ţâra mai presus de 
partide li-se pote atribui lipsa, de biserică. A- 
ceștia ati o biserică și biserica lor nu e o par- 
tidă, ci națiunea, precum omul care nu ţine de 
nici o biserică oficială, are cu tâte acestea o
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biserică, natura; are un temolu, universul. în 
care:el adoră pe creator 'cu o credință: mat cu- 
rată de cât cea falsificată de îm postorii bisericei 
oficiale, 

Oamenii de principii aparţin nu unei grupări, 
unei facţiuni, unei clice, ci ţărei lor, poporu- 
lui din care fac parte și ale cărui interese. le 
apără în contra intereselor individuale și de 
partidă. o 

Dar dacă 6menii de principi suut mai pre 
„sus de partide, nu va să Cică că ei. sunt un 
fel de comeţi răt&citori, un îel de stele crante 
cari nu înclină către nică un câmp politic. Fa- 
talmente ei sunt atrași către 'o partidă, dar își 
conservă, individualitatea, libertatea de consci- 
inţă, independenţa de spirit; -la stăruință ei r&- 
mân neînduplecaţi, la ameninţări, despreţuitori. 

Omul de partidă face concesiuni, ca să nu 
cadă dacă este sus; și promite cei se cere, ca 
să se suie dacă este jos, în credința că dacă n'ar 
da el pentru a păstra saii obţine puterea, ar 
da partida adversă cu prisos, ceea, ce ar face 
ca țara să pârdă mai mult. Ast-fel partida, este 
pusă în întâiul plan și ţara în -al doilea, in-
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teresul de partidă înainte, iar principiul pe urmă, 

pentru că. crede că,- lucrând -în interesul partidei 

lucrâză, în. interesul ţărei.: 

Acestea sunt cuvintele şi ale partidei. Jihe- 

vale şi ale partidei conservatâre, când ţin sati 
iai «puterea prin tocmeli: fie- -care punte înainte 

„binele țărei. 

„ Omul țărei. sale nu capitulâză, nu 'transige 

cu principiile sale în folosul vre-unut: partid, 

când acest folos e în desacord cu folosul naţiunii. 

Bărbaţii politică ai ţărei: Heliadii, Cogălni- 

ceniă, -Bălcescii, Boliacii, Bolintinenii, - Ghicii 
Și alţii, mai fost Gmeni de-- partid, ci ai 

„combătut faptele guvernelor” fie liberale, fie. con- 

servatore, când. ele aii fost: vătămătâre intere- 

selor națiunii, remâind 6menii: ţârei lor; şi. cine 

-ar putea să dică că aceşti:bărbați, fiind-că nu 

«ai sprijinit orbesce faptele unui "partid, fiind-că 

n'aii:dat ddesiunea, lor: la .tâte actele lui, n'aîi 

fost. Omeni de . principii.



"“REPUBLIGĂ — MO NEAGA 
„Gramo 

  

„- Voiţi să sciți ce deosebire este între repu- 
blică și. monarchie? Vedeţi, 6menii ce ele. daii. 
naţiunilor peste. care domnesc. Pomul „se ; cu- 
n6sce „dupe - fructe. 

| Sub - Republică se nase e Catoni... 
Sub „Monarchie Ptolomei.. Aa 

Un Caton Censorul, reformă. luxul „ȘI ; MOra- 

vurile Romanilor. :Alt Caton din Utica, nevoind 

să mai . trăiască dupe . „uciderea zepublicei. „de 

Cesar, își dete singur mârtea, pronunțând cu 

adâncă durere aceste . ultime, pune. «0 vie 

tute: „tu. ești numal.un mume!»... 

„Un „Ptolomei Filadelful, usurpă tronul, ŞI. 

ca să asigure, ucise pe, frate-săii. Alt Ptolo- 
„meii Filopator, învenină „pe; tată-seii. și . înjun-: 

„Shie „pe:mumă-sa. -, a. : 

Catonii sunt imaginea a republica.
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Ptolomeii, icâna monarchiei. 

Suprimaţi republica și nu veţi mal avea 
Cincinaţi, Bruţi, Scipioni. 
- Menţineţi monarehia, și nu vă vor lipsi Co- 
medii, Neronii, Achabii. | 

Sylla, Verzes, în republică, nu sunt de cât 
nisce accidente. 

Marcu-Aureliu, Titu, în monarchie, nisce ex- 
cepțiuni. 

Forma guvernului exercită o influenţă deci- 
sivă asupra Gmenilor și asupra moravurilor. 

In republică se formâză, caracterele. 

In monarchie se depravâză moravurile. 
În republică, guvernă, legile, pe care naţiu- 

nea și 'le dă. Poporul e suveran. Maiestatea 
este a lui singur. 

In monarchie, suprema lege e voința mo- 
narehului, numescă-se ea absolută, numâscă-se 

constituțională. | 

Suveranitatea poporului alături de suverani- 
tatea monarchului e o minciună. icătârea, că 
în monarhiile constituţionale poporul gavernă 
și monarchul domnesce, e o farsă, o poveste 
ca, acelea din o mie Și una de nopți, cu care 
orientalii își petrec urîtul: două spade nu ai 

“loe într'o tâcă, |
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Daţi brâscelor de stăpânitor o barză, sati gă- 
inilor. o vulpe, şi declaraţi poporul broștese sai 
găinesc suveran cât veţi voi, dotați” cu votul 
universal : el nu va fi mai puţin dumicat de 
stăpânitorii lui. “Maiestatea, sa barza și maie- 
statea sa vulpea. nu se vor priva de gusturile 
Și obiceiurile lor pentru dragostea suveranită- 
ţii pop6relor lor, 

Un stat monarhie este un stat de oi guver- 
nat de un lup, care are aceleași instincte ȘI a- 
celeași. apetite ca și lupul din timpul lui Nem- 
rod: de unde adagiul că lupul își schim- 
bă părul, “dar nărarul nu. Un monareh din 
dilele n6stre are aceleaşi gândiri ca ȘI un mo- 
nareh al vechei Asirii sai al Egiptului Farao- 
nilor. 

Priviţi stăpânitorii mari şi mici din Europa 
civilisată: unii despâie țările peste care dom- 
nesc spre a satisface nu nisce trebuințe, - ci 
poftele lor nebune; alții declară r&sbele din 
ambițiune saii ca să se distreze, ori să facă o 
diversiune a. opiniunii publice nefavorabilă gu- 
vernării lor. Și poporul, ca o turmă necuvîn- 
tătâre, îi sufere și “i urmâză, pentru că ei ati 
la disposiție sbirii, funcțiunile, recompensele; 
tote midlâcele de terorisare Şi de corupție.



Resbelul franco-german din 1870, în care 
Francia a perdut două provincii și mai multe 
miliarde, este fapta capriciului unei împără- 
tese. Francia n'avea nică un interes să'l facă. 

Resbelul greco-ture din 1897, în care Gre- 
cia a fost despoiată de o parte din Tesalia, și 
dată îndărăt cu o sută de ani, s'a făcut de 
prostia unui rege; cici -este o prostie. ne mai 
audită a porni resbel în contra unei puteri! de 
opt ori mai mare, fără aliați, fără. bani, fără 
soldați și fără generali, când avea înpotriva 
intreprinderii sale nebune guvernele tuturor ma- 
rilor puteri și mai presus ura popârelor din pe- 
ninsula balcanică, pe care politica nesocotită a 
guvernului grec și le-a înstrăinat. 

O Franciă republicană şi o Grecie republi- 
„cană n'ar fi provocat aceste resbâie desastrâse 
în care cel mai curat sânge a curs, fără nici 
un folos, și prestigiul lor a fost” împuţinat. 

Monarchiile se află la: extremitățile vieţei 
societăţilor, la supușii lui Montezuma sai la 
Romanii -de sub Cesar. 

O monarchie este actul civil al unui popor 
de nascere saii de deces, 

1897, Iunie 9.



GREȘELILE lui NAPOLEON III ) 

  

“Trompela Carpaţilor de la 24 Septembrie, 
printr'un' articol intitulat: Minunea minunilor, 
se miră cum se pote ca patru-deci de miliâne 

„de Francesi să fie bătuți de un milion de Nemţi ! 
și atribue slăbiciunea, Fraticesilor greșelei ce dice 
că a făcut imperatorul N apoleon IL de ai îna- vuţi. | | 

Trompela Carpaţilor este injustă. 
Cititorii ei s'ar fi așteptat ca ea să se mire 

cum Francia desarmatiă, nepreparată, neaprovi- 
sionătă, suprapriusă printrun resbel declarat 
de Imperatorul cu înroirea unor Camere alese 
prin înfluenfa morală și prin armoniă dintre 
procuror cu prefectul, fără scirea țărei, inva- 
dată; fără, veste, pâte să rosiste 'la 40 de țări 
germane, cu 2,400 orașe, 2,500 târguri și 

  

*) Publicată în dia Trompeta Carpaţilor, de la 15 Oton. 
brie 1870.
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90,000 de sate, bine înarmate, bine prepa- 

rate, cu merinde îndestulă, ce s'au deslăn- 
ţuit din nordul și din centrul Europei, ca nisce 
alţi Vandali, și se rostogolese ca un troian for- . 

midabil peste ea! | 

Sar fi așteptat ca Trompeta Carpaţilor să 

se mire cum 400,000 de cetățeni—dintre cari 

jumătate abia ieri aii luat armele—aii putut și - 

pot să se lupte cu 1,250,000 de cotropitori, 

toți “deprinși la. arme prin organisaţiunea, lor 

militară, reputată de cea mai bună din tâtă Eu- 

vopa, şi prin două resbele fericite ce le avu- 

sese mai dinainte! Fiind-că în adevăr dacă este 
vre-o minune, este accea a unor cetățeni eroici . 

luptându-se pentru apărarea căminelor lor, unul 

în contra, a șâse năvălitori! Căci este sciut de 

tâtă lumea, că Fraucia, n'a fost pregătită de res- 
bel, că Germania s'a ridicat în masă, și că în 

tote luptele aii fost de la duoi pînă la șese Nemţi 

pe un Frances; și cu tâte acestea, în acestă 

măcelărire de 6meni, morţii 'Teutonilor aii fost 
tot așa de mulți ca și ai Francesilor. 

Peste un milion de moderni Vandali, paraţi 

de armele cele mai perfecționate în contra a 

400,000 de 6meni, în ale cărora mâini s'ait 

vădut și se vid cinci feluri de pusci, cari dacă
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cad din mâinile unui corp de armată, nu se mai 
pot întrebuința de corpul cel-lalt: iată adevt- 
ru] adevărat. i 

Și apoi chiar dacă toți Francesii, în numi 
de trei-deci și mai bine” de miliâne, bărbaţi, bă- 
trâni, femei, adolescenţi și copii în l6găn, ar a- 
vea, fie-care. câte o pușcă, aceste miliâne ar fi 
o colecţiune de 6meni, cum a dis însuși d. de 
"Bismark, iar nu o armată; d. de Bismark este 
mai drept în privința Francesilor de cât sti- 
mabilul meit amic, d. director al 77 vompelei Car- 
paților, ale căruia, opiniuni tot-d'a-una le-am 
împărtășit, afară, de astă-datii.. 

Slăbiciunea Francesilor dară, nu. vine: din 
causă că Imperatorul Napoleon. "i-a “înavaţit, ci 
pentru că ţ&ra, prin negligenţa culpabilă a pu- 
terii, n'a fost instruită în arta militară ca ţă- 
rile germane cari o atacă; pentru că a, fost 
lesne atacatorilor să, sfărame o oștire bravă, 
dar care n'a fost nici pe jumătate de ceea ce 
o arăta, raporturile oficiale către țâră și împărat, 

al cării număr neînsemnat în proporţiune cu 
forțele inamicului, era mai bine cunoscut regelui 
Wilhelm de cât Imperatorului Napoleon, și pentru * 
că nici arme n'a avut; fiind-că din trei mili- 
Ge de pusci ce se dicea, în tabelele oștirii că



sunt în magasii, la numărătâre s'au găsit 30 
de mii. 

Tâte acestea sunt de notorietate -publică. 
„Astădi şi copii. cei mică .sciit că Francia n'a 
avut, mai mult de cât 330,000 oștire de linie 

în contra a 1,250,000. de oştire regulată -ger- 
mană, care parte a rămas pe câmpul de bătae, 

unde 's'a luptat vitejesce,..și parte a. fost tră- 
dată de. capii ei care aii ţinut'o în inacţiune. 

Cât pentru greșelile Impăratului Napoleon III, 
dupe opiniunea mea, ele sunt cu -totul altele de 

cele ce le semnaleză Trompeta . Carpaţilor, miș- 
cată de sentimentele de. recunoscinţă și de gra- 

titudine ce-are către făcătorul de. bine.al Ro- 
mânică, sentimente ce se cuvine să le împărtă- 

şescă tot Românul. Ei voii arăta. aceste greșeli 

fără prevenţiune,. pentru că mai "nainte de a 
fi datori omului, suntem datori adevărului, și 

pentru că mai pe. sus de individ-este. națiunea ; 

le voiă spune cu părere de râii, cu durere, cu 

„moderaţiune, cu. considerațiunea ce suntem da- 

tori bine-facerii, cu respectul ce. suntem. datori 

nenorocirii, însă -.cu nepărtinirea. ce datorăm 

„verității şi justiției.. . 

- Opiniunea mea se va părea pâte singulară, 
extraordinară. |
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Fie.. lat'o: - 

Prima greşâlă a Impăratalui. Napoleon este 

că .m'a rămas președinte al. .republicei. Acâstă, 

greștlă, e ereditară: a .moștenit'o. de la Napo- 

„leon ÎI. Imperialismul este o bâlă, și acâstă, bâlă 

în familia Bonaparţilor este cronică. Ea a a- 

dus de două ori nefericirea Franciei, a, Bonapar- 

ților și, cutezim a dice, a lumii. Căci este în 

destinatele Franciei ca, atunci când ca sufere, să 

sufere totă lumea. .... aaa 

Ca primii magistrați ai Republieei, cei doui 

„Napoleoni ar fi avut o altă sârtă, și Francia un 
alt viitor; dar preferința ce ei dederă - guver- 

nului. absolut, aduse: pe Francia de două ori pe. 
marginea: mormîntului.. Su 

Finele tragic al.lui. Napoleon. I: nu. învâţă 
nimic pe. Napoleon III.; căci exemplele se.imi- 
tâză, căci: viţiile:.se moştenesc--ca şi virtuțile. 

"Cei doui Grachi; amândoi își .dederă vicța pen- 
tru causa poporului. Cei doui Bruţi, amândoui 

se jertfiră,. pentru amorul : libertăţii. Cei . doui 

Bonaparţi, amândoi: sacrificară libertăţile Fran- 
ciei şi pacea lumii iubirii lor .de domnire. 

Dacă președenţia celei:-mai mari -Republice 

moderne de pe glob ar fi mulțumit: .vanitatea 

lui Napoleon I, Italia ar fi rămas în Repu-
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blică, Spania, Portugalia și pâte însăși Germa- 
nia ar fi imitat pe Francia: şi pe Italia întrun 

viitor fârte apropiat, apoi tâte aceste republice 

s'ar fi confederat pâte, urmând exemplul repu- 

blicelor confederate din America. Acâsta, ar fi 

asigurat pacea lumii, făcând să înceteze masa- 

crele dintre om cu .om, dintre: naţiune cu na- 
țiune, aduse de regi. 

Revoluţiunile de la 1848 din Italia, Francia, 

Germania, cari ai costat mult sânge, n'ar mai 

fi avut loc, și vesbelul pustiitor ce se află as- 

tădi între Francia şi Germania ar fi fost evi- 

tat. Confederaţiunea Statelor-Unite din Europa 
ar fi deschis lumii o eră nouă de pace, de 

prosperitate și de fericire.. Și acâsta nu eo 

utopiă, exemplul există: Statele confederate din 

America, cari la început nu erai de cât trei-spre- 

dece cu- 4,000,000 de locuitori, acum se ri- 

dică la patru-deci, cu 24,000,000 de popula- 

țiune. 

Dar Napoleon I, mare căpitan, mare . artile- 

rist, mare usidător, fu forte mic politie, sau fu 

prea vanitos ca să se mulțumescă cu titlul de 

președinte sai de primul consul. EI voi să fie 

imperator cu ori-ce preţ, și el fu imperator cu
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prețul libertăţii Buropei, a Franciei, și a lui 
însuşi. | 

Napoleon era născut să fie cel dintâiii per- 

sonagiii al. globului; dar- vru să fie cel mai 
mare imperator. El- ar fi putut să pună funda- 
mentul” unei republice universale. EI vru să 

facă o monarchie universală; ar fi putut să 
facă din Francia un centra de gravitaţiune. 
pe lângă care statele libere europene, asiatice, 
africane, s'ar fi alăturat priu interese reciproce ; 
dar preferi să cucerâscă popolii cu sabia. EL ar fi 

„putut să fie un Washington al umanității; însă 
vru să fie un Nemrod, un Oyru, un Tamerlan, 
un cotropitor de state, un oniorîtor > de Gmeni. 

Aberaţiune ! | 

EI .se. învățase a, omori, omorînd republica. 

Acâstă crimă era prea. mare ca criminalul 
“să mu fie pedepsit. 

- Dumnedeii îl pedepsi. 

Moscova, Waterloo, Sânta- Elena, fură cele 

trei pedepse ale sale pentru întreita crimă ce 

el comisese în contra Franciei, în contra lati- 

nităţii, și în contra, omenirii, ucidend „Xepu- 

blica. 

Acâstă mare lecţiune, lui Napoleon TI nui 
servi întru nimic.
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Napoleon. 1 făcuse pe 18 Brumar. 

Napoleon III făcu pe 2“ Decembre. | 

Şi 2 Decembre aduse. Sedanul,. dupe-.care 

veni Wilhemshdhe; precum 18 Brumar adu- 
sese: Waterloo, dupe care urmă. Sânta-Elena. 

„Dacă Napoleon I nu roi să fie un :Brutu 

saii «un Jefferson,: de.ce Napoleon III nu fu -el 
un Lincoln ?. Ca presedenţi ai republicei, ei. ar 

îi putut stabili. preponderanța -Franciei asupra. 

globului; ca  Imperatori, ei.nu "i-aii adus: de 

cât rușinea şi peirea. Se 

Unul a, adus. capitularea . Parisului și cel- 

lait bombardarea. 

_A-doua culpă a fpăratalut Napoleon. III, 
este că n'a înarmat țâra; că a lăsat'o fără a- 

părare în faţa pangermanismului cotropitor. înar- 

mat. Acâstă, culpă. e capitală, căci se. atinge de 

vi6ța, naţională și politică a ţărei, de viitorul 

Franciei, de suveranitatea, ei, de independenţa 

i, de teritoriul săi... . , 

“ca trebă a făcut Imperatorul N apoleon că a îna- 
vuţit Francia, dacă .el n'a înarmat'o, dacă el 

nu 'i-a:dat.o organisațiune .militară, dacă nu 

mai superi6ră de cât organisaţiunea militară. ce 

se află în Germania și în Elveţia, dar cel 

puţin egale?2—0 avere fără apărare. e o ave-- 

re nesigură. | |
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O ţâră,. ori cât de avută ar fi, ori cât.de 

mare ar fi numărul locaitorilor..ei, ori. cât de 

întins. ar fi teritoriul săi,. dacă, ea este desar- 

mată, dacă locuitorii ei chiar. când ar avea ar- 

mele cele mai bune n'ar sci să le mânuiască, n'ar 

cunâsce tactica militară, acea ţâră nu e sigură 

nică de averea ei, nici de vița ei; ea esu- 

pusă, celei. dintâiii invasiuni, primilor briganqi 

sait primilor barbari înarmaţi, irupţiunilor. de 
popoli cari nu mai .aii..ce-mânca în țâra. lor, 

pe cari nui. mai încape. pămîntul lor. natal 

. Și caută pămînturi .mai;spaţi6se, mai fertile, o 

viță. mai abundantă și. mai facilă. După cal- 

culele ce le fac publiciştiă, Francia a perdut nu- 

mai pînă astiţi 50 de miliarde în devasta- 
țiunile ce ai. făcut Prusienii, - devastaţiuni cari - 

nu star fi făcut, dacă invasiunea. sar fi. cir- 

cumseris „la hotare prin rădicarea în masă-a 

Franciei înarmată. Dar spectrul „xepublicei 

făcut, pe Napoleon. să: nu dea arme în mânile 

unui popor, ale. căruia tendinţe republicane el 

le bănuia, şi fructele. amare ale -temerii sale 

de. a „nu pericula. dinastia, a periculat; națiunea 

fără a salva dinastia: | ae 

„Ce s'a ales dar din donă-deci de a ani de: pace 
ai domniei lui Napoleon ?. Care e folosul, dacă.



— 204 — 

agonisțla dintr'un quart aprâpe de secol s'a 

dus întrun quart de an? 

Superstițioşii văd pretutindinea, draci; și 

Regii revoluţiuni. 

ȘI apoi, ca să facă neputincise rovoluțiunile, 

Regii lasă era în voia primului venit; pre- 

cum superstiţioșii, ca să conjure demonii, își ce- 

deză bunurile. Când cu niţică lumină, cu niţică 

instrucțiune cu o mai mare cunosciință de 

Dumnedei, de legile lui, de voinţa lui, de bu- 

nătatea lui, ei s'ar salva de ziul ce îi tur- 

mentă fără a mai sacrifica averea lor. 

“Dar vor trece mulți secoli pînă când toţi 
Gmenii să vaqă ca Milton şi să simţă ca Isus. 

Inarmarea ţărei, iati ceea ce era de nea- 

-părat să facă Napoleon, și n'a făcut. 

El ar fi făcut?o ca președinte; a esitat însă 

s'o facă ca Împărat. | 

In Germania tot omul este oștân, tot locui- 

torul își cunâsce compania sa, tâtă compania 

regimentul săi, tot regimentul divisiunea sa. și 

tâtă diviziunea „corpul săii 

Ac6sta a făcut forța Prușiei, şi "i-a asigurat 

victoria în ultimele trei resbele. 

Acâstă organisaţiune ! nu se află în Francia;
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și acâsta face slăbiciunea sa, iar nu înavu- 

țirea. , 

- - Nu e de tăgăduit că și la 1792, Francia nu era 

tâtă militară, și a, scos patru-spre-dece arniate, 

cari S'aii vedut defilând în tâte capitalele Eu- 

ropei. Dar atunci nici cele-lalte State nu: erati 

mai bine organisate și mal înaintate în arta d'a 

distruge. Afară de acesta, Europa nu era unită 
și Germania era desbiniată, pe când în Francia 

ghilotina făcuse să tacă partidele. Astădi însă 

Germania s'a rădicat ca un singur om, iar în 
„ Francia, cele trei partide, republicană, legitimistă și 

napolioniană paralisă apărarea, natională. Este 

adevărat că, cu părere de răi astăi nu se vede 

în Francesi colcăind acel: sacru foc al liber- 

tăţii care la 1792 arunca lavă, nu se vede 

acel entusiasm care aprinde sufletele și care 

face pe cetățen sublim. Causa este că atunci po- 

porul avea înainte hydra cu trei capete,. în- 

treita, tiranie a monarchiei absolute, a senio- 

rilor și a episcopilor. Astădi, republicanii vor 

să se scape de Napoleon, prisonier al Prusieni- 
lor, când imperialiștii cred că împăratul va fi 
readus pe tron de învingători, şi acâsta ncu- 

„tralisă entusiasmul și tocesce energia. - 

Astădi, dar, mar fi putut salva ruşinea
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învingerii de cât dacă Francia ar fi fost înar- 

mată. Dar guvernul imperial, care a dat 8 

“Tei prosperitatea și bunul: trâiii material, n'a 

pus'o în: condițiune de a puteă să'și conser- 

ve aceste bunuri; '%-a rădicât armele, și prin 

urmare: apărarea. ” e : 

Și Francia desarmată fu Frância sacrificată. 

Trompela Carpaţilor spuiând despre ceca ce 
Impăratul Napoleon a făcut bun pentru Francia 

și pentru umanitate, tace despre ceea ce a fă- 

„cut răi. Şi istoria trebue să fie imparțială; a- 

câsta e caracterul ei sacru, condițiuhea ei in- 

dispensabilă. Fără adevar, nu e istorie, e fabulă, 

e mit. | 

Și noi se cuvine să facem istorie. 

Fiind-că numai istoria, instruiesce pe 6meni. 

„Basmele îi încurcă și îi perd. 

Și este basm acolo unde adevărul nu se arati 

"în tâtă goliciunea lui, ori cât ar fi el de crud 

pentru amicii nostri, oră cât ar îi de sfășietor 

pentru inima nâstră. | 

Impiiatal Napoleon III, repet, a fost protec- 

torul naționalităților, a fost bine-făcitorul no- 

-stru, Românilor, a făcut mult bine pentru Francia. 

Dar acesta nu trebue să ne facă să nu spu- : 
nem că el ar îi putut să facă şi mai bine,



— 207 — 

dacă ar fi -fost.mai puţin vanitos, dacă, -ar. fi 

luat mai puţin consilii de la. pesiunile sale 

cele rele. | 

Napoleon -IIl a avut. mari calităţi, dar si 

mari. defecte. . 

Lumea, i-a dis masele Impârat pentru calită- 

ţile sale. 

D. Victor. Hugo Pa numit Napoleon cc mie 

pentru defectele sale. 

Şi toți -ai. dreptate. 

A. treia, greştlă a Imperatorului Napoleon 

„fu expediţiunea. Mexicului: 

__ Mexicul era constituit “în republică de 40 

de ani aprâpe. Imperatorul voi săi substitue 

monarchia, pe. care un vicar al. lui Christ, 

Grigorie VII, a numit'o opera demonului. 
Ce câștiga Franța printr'acâsta ? 
Nimic. | 

Ea perdea, îmulțind : regatele omucide, cre- 
ând o zalhana de. 6meni mai: mult. 

Mexicanii luară armele. 
Şi aveai cuvînt. 

Imperiul era o plantă exotică în Mexic. Pă- 
mâîntul, cultivat de deci de ani de republică, 

nui. era, propice. Şi, fiind că o plantă nu pâte 
prinde rădăcină şi nu se desvoltă de cât în te-
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renuri favorabile, Napoleon, cu tâte oştirile sale, 

pe cari le trămisese să măcelărâscă și să fie 

măcelărite în America pentru causa despotis- 

mului, nu putu si sădescii pe pămîntul Repu- 

blicei mexicane planta vermânâsă a regalității. 

Acestă plantă, originară din luniea, vechie, sleită 

de corupțiune, nu putea să erâscă în lumea 

nouă, plină de sucul vieţei şi de viitor. 

Nu înţelegem că Mexicul n'a fost guvernat 
nici-o-dată de regi; dar regii Mexicanilor a- - 
borigeni, capii selbaticilor Mexicului, fură mai 

mult un fel de patriarchi de cât de faraoni. 
„Napoleon vrea să împlânte în Mexic farao- 
nismul. | 

Forma, acesta, de guvern ar fi înspăimântat 
însuşi pe Montezuma. 

„Mexicul tresări, ca în diua în care Cortez 

cu Spaniolii săi începu acel resbel de miicel și 

de pustiire, care făcu dintr'însul o întinsă so- 

litudine, despopulându'l de vechii sti locuitori. 

“Trebuia să omâre pe năvălitori, sai Mexi- 

canii să fie omoriți. 

Expediţiunea francesă în Mexic fu prima, 

expedițiune nefericită sub al duoilea imperii, 

“în care sângele Frances curse în van. Intr'în- 

sa, armele francese se acoperiră de oprobrii.
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Resbelul . Francesilor în contra -republicei 
mexicane, fu un resbel sacrilegiii, impiii. Ac6- 
sta fu mai mult de cât o greșâlă a lui Napo- 
„leon, fu o culpă; fu mai mult de cât o culpă, 
fu o. crimă, o crimă oribilă, asasinatul ' unei 
republice, atentatul la lihertiiţile unvi popor, 
un ptcat pe care omul pote să!l ierte, dar pe 
care legile sempreterne stabilite de Dumnedei, 
îl pedepsesce. 

Mexicanii se luptară, şi pînă în! fine trium= 
ful fu al lor; pentru că dretpul era al lor. 

Primul imperiă perdu 400 „000 de oșteni în 
resbelul în contra Spaniei, ca Săi impună pe 
losef Bonaparte. . 

AL duoilea iniperiti sacrifică olita armatei în 
resbel în contra, Mexicului, ca, săi impună pe 
archiducele Maximilian. 

Și atâta sânge vărsat, nu putu să consoli- 
deze regatul Spaniei și imperiul Mexicului, voite 
de Bonaparți. 

Iosef “fu alungat, și Maximilian împușcat, 
Tronurile înălțate pe grămedile de cadavre, 

aii în sine-le odârea “morţii, şi tote elementele de 
descompunere. 

Intre victimele ce - > Băcu zesbelul. Mexicului; 

1-4
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cea mai ilustră prin nenorocirile sale, fu bunul 

și infortunatul Maximilian. = 

Se dice că invidiat în Euvopa, archiducele 
popular, nu fu trimis în America de cât ca 

întrun briliant exil. Dacă acâsta va fi adevt- 

rat, August fu mai puţin crud către Ovid. 
Ori-care ar fi fost mobilul expediţiunii 

Mexicului, ori-care îi fu scopul, -eL fu funest 
lui Maximilian şi soldaţilor francesi. 

Resbelul Mexicului 'desolă acâstă ţară, şi 
costă pe Francia mult sânge şi mult aur. 

A patra greşâlă a Imperatorului Napoleon, 

fu ocupațiunea Romei. 
Roma era indispensabilă unităţii Italiei, in- 

ete ei, existenței ci, măririi ei, viitorului 

. Italia "şi-o reluase dupe seculi de tribula- 

it și de sânge. 

Napoleon i-o smulse şi o dete Papei. 

EI n'avea, dreptul să mutileze Italia. 
El usa de forţa sa. 

„Italia dispută cotropitorului Roma cu sabia; 

sângele celor mai călduroși fii ai Italiei curse 

amestecat cu al Francesilor. Napoleon învinse. 

Cei cari din Italieni scăpară de sabia soldaților 

lui Napoleon, cădură sub pumnalele sicarilor Papali, 

cari alergat în urma oștirilor francese, precum
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ciacalii alârgă în urma lupilor. Cei ce nu cad 
în acestă luptă, umplu temniţele sait se risipesc 
pe faţa globului. 

„Roma era inima: Italiei. . 
Napoleon întroduse într însa un verme,. pe 

Papa. a 

O garnisonă de oştire imperială susținu pe 

suveranul pontif pe clătinătorul lui scaun. 

Se dice că ocupaţiunea Romei fu un interes per- 

sonal al lui Napoleon. Printr'acesta, el voia să'și 
câștige partitul clerical care era, puternic în 
Francia. Imperatorul susținea pe Papa în Ita- 
lia prin soldaţii săi, ca și Papa să susţină pe 
Imperatorul în Francia prin popii lui. 

Nu seim pînă unde aceste alegațiuni sunt a- 
devărate, dar asemenea nu scim care alta ar 

fi fost causa ocupaţiunii Romei? 

In timpul acesta, se petrecură două fapte 
cară merită a fi menționate pentru multe în- 
veEțăminte. Papa convâcă consiliul prelaţilor lu- 

mii catolice spre a'i recunsce iifalibilitatea, 
„Și Imperatorul face plebiscitul. spre -a'i conso- 
lida dinastia. 

Dar -o! neînţelepeiune: şi nebunie a 6meni- 
lor; nici-o-dată Papa nu fu mai nesigur de 
domnirea lui temporală, de cât de când fu spri-
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jinit do o garnisonă străină, și nici-o-dată nu 

fa mai falibil, de cât de când universul ca- 

tolie îi recunoscu infalibilitatea. Şi dinastia 

Împeratorului nu fu mai amenințată de cât de 

când ea fu sprijinită pe bine-cuvîntarea popi- 

„lor, şi nu plecă spre scădere de cât de când 

ca fu consolidată prin șâpte miline de voturi. 

Pentru ce? i | 
Pentru că ori-ce suire are o treptă dincolo 

de care e ameţelă și vortice ; pentru că pute- 

rea fundată “pe sufragiele partisanilor, e .coţ- 

cărie; pe plebiscite este ilusiune, pe armate ne- 

statornicie. | 
Popii nu putură :să conjure desastrul de la 

“Sedan, și zuavii nu putură pînă în veci îm- 

pedica intrarea Italiei în cetatea eternă. 

Ce mari lecţiuni! 

Repetim: două Decembre, expedițiunea Mexi- 

cului, -ocupaţiunea Romei și, mai mult de 

Cât tâte, neînarmarea ţărei, sunt greșalele im- 

peratorului Napoleon. : 

Două-deci de ani de pace şi de prosperitate 

este un mare bine ce Francia este datâre Im- 

păratului. Dar ce sunt aceste bunuri pe lângă 

rușinea şi desastrele ce ea sufere astădi, pro- 

venite din râua credinţă, din neînțelepeiunea și
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din inepţia Tmperatorului 2 Este re îndestul 
numai a se înavuţi o naţiune? Dar ce'i folo- 
sesce. averea, dacă. ca nu .se pune în positiune 
de a putea să și apere acea avere, dupe cum 
am mai dis'o și o repet? 

Imperatorul Napoleon a fost pentru Francia, 
un bine-făcător,. dar n'a fost o provedință: cl 
a făcut bunul ei bait, dar nu X-a făcut -Du- 
terea.. 

“ Imperatorul dar n'a fost mare în sensul a- 
devărat al cuvîntălui. 

Ceea ce e mare în Francia, e națiunea fan- 
„Cesă. 

Z'rompela Carpaţilor, până a nu se începe 
resbelul de astăţi, a numit tot-d'a-una. pe 
Francia națiunea cea nare ; că o voii numi mare 
chiar şi dacă Germania ar învinge-o, şi în- 
suși atunci când Francia, cotropită, devastată şi 
despopulată de locuitorii ei de către acești Van dali, 
moderni, ce se numesc Tudesci, nu ar mai r&- 
mânea de cât ceea ce este astăţi Asyria, Me- 
dia, Cartaginea...: un nume, o suvenire. 
- Națiunea, francesă este: mare, nu prin “nu- 
mărul locuitorilor ei, nu prin gloria armelor ei, 

„nu prin întinderea, teritoriului săi, ci prin i- 
deile ci umanitare, prin luminele ce ea a răs-
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pândit asupra întregului gen uman, prin sân- 

gele ce a vărsat ca un alt Christ pentru libe- 

rarea lumii de sub jugul apăsătorilor umanită- 

ţii, cu o abnegaţiune pre' care numai Isus a 

avut”o. 
Tati cum înțelegem noi mărirea. 

Și în acest sens, Francia este mare. 

„_ Dlărizea care se fundeză, pe armate și pe 

coprinsuri materiale, pe pustiiri, pe sânge, nu 

e nici cea adevărată, nici cea durabilă. Istoria, 

ne spune de imperiul Asyrioi, care se întindea 

de la marea Caspică pînă în Avabia deșertă, 

și de la munţii Paropamiso pînă la marea Egcei ; 

de regatul vechiului Egipt, al cărui sgomot de 

arme ajunsese de la extremitatea Ethiopiei. pînă. 

la Indu și pînă la 'Tanai; de imperiul Roma- 

nilor care, de la Getulia și deșertele Libyai, 

se întindea pînă la Pontul Euxin şi era Ge- 

tilor, și de la Arabia pustiă şi Armenia pînă 

la oceanul Atlantic și Calcedonia. Ei bine, tâte 

aceste colosuri cari aii spăimântat lumea, aii stră- - 

lucit o secundă şi s'aii stins; ele aii trecut ca 

acele torente cari descind din înălţimi, restogo- 

lind stâncile munților și desrădăcinând arborii 

seculari ai pădurilor și din cari, dupe o oră, 0- 

mul nu mai vede de cât urmele ce le-ait lăsat.
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In locurile unde se înălța odiniâră Babilonul 

şi Ninive şi unde resunaii armele a o sută de 

populi diferiţi, nu mai este de cât tăcere şi li- 

nişte, spre a arăta că imperiile cari se întind 

prin arme, sunt ca, acele ceţi cari se risipesc 

la apariţiunea. radelor sârelui. "Tot ast-fel, din ve- 

chia splendâre a Egyptului n'a rămas de cât 

piramidele, spre a mărturi despre vanitatea re- 

gilor. Şi din vasta întindere a imperiului Ro- 
man, nu se mai văd de cât urme de căi pe- 

trate, de apeducuri, de punți, de valuri, de ce- 

„tăţi, risipite în cele trei părţi ale lumii, spre 

a atesta că mărirea întemeiată pe foc și sabie 

este o mărire efemeră, care nu ţine de cât du- 

rata unei nopți, pe când imperiul Fiului-O mului 

fundat pe cuvint, există de 1800 de ant şi 

va exista cât lumea. Acâsta e mărirea cea a- 

„devărată, şi acâstă mărire şi-a agonisit'o Francia, 
prin sângele ei vărsat pentru causa dreptului 

şi a umanităţii. Acâsta - va face gloria ei €- 

ternă. . 

- Nici-un popor de pe glob n'a făcut pentru 

n6mul omenesc ceea ce a făcut poporul fran- 

ces. D-nu Victor Hugo, în apelul săi către co- 
tropitorii Franciei, ice că Francia este ceca ce 

odiniră era Athena, ceea ce altă dată era Roma.



Dar nu. | | 

Nici Athena filosofică, nici Roma gloridsă, 
nu ajunseră vi”o-dată, nici la. atâtea lumine, 
nici la atâta mărire. Nici-o-dată Athena și Roma, 
nu ai pus sângele lor și braţul lor în serti- 

ciul umanității. Filosofia la, Athena, și libertă- - 

țile la Roma, fură o filosofie și nisee libertăţi 

egoiste, pe când filosofia francesă fu umanitară și 

libertăţile ce ca le susținu, universale. Athena 

filosofică recunoscea în instituţiunile ei scluva- 
giul, Francia îl desființă. Roma resbelnică cu- 
ceri lumea: Francia o liberă. Unde dar este 
asemânarea ? Athena şi Roma avură cetăţeni 
mari, dar numai Francia avu Gmeni mari. Roma 

și Athena avură oratori ilustri și filosofi cele- 
bri, dar numai oratorii şi filosofii Franciei fură 
universali. Athena și Roma, dincolo de confi- 
nele Greciei şi ale Italici nu vedeaii de cât bar- 
bari, Francia singură dincolo de fruntariele ei 
vede meni. Diferința dar, între Francia şi între 

ori-care națiune veche saii modernă, fie ori cât 
de luminată, oră cât de potentă, este mare, atâta 
de mare în cât nu există termen de compara- 
țiune. | 

Națiunea francesă este înainte . mergitorea 
curintului. Ea e acel Ion care striga în pustii



„să prepare calea Domnului. Ea pâte fi ucisă 
de Irodul timpului; dar. cu 'tâte acestea, ca și 
Cuvintul, nu va peri. a 

De la martirul Golgotei și pînă astădi, care 
popor a propagat o turmă şi su păstor, un 
Dumnedeii şi un' popor, o confederațiune uni 
zersală de popoli, sub" aceleași legi şi fără alt 
Domn de cât Dumnedeii? Francia singură a a- 
vut marea idee de: o confederaţiune de State- 
Unite ale lumii; ca a propagat Și propagă a- 

"costă mare idee, : 
Ac6sta e marea crimă a' Franciei în ochii 

impilătorilor umanității. 

Pe . Aristide, poporul perventit al Athenei Ta 
lovit cu ostracismul pentru crima că era drepl- 
„De nenorocirile Franciei, Gmehii ignoranţi se 
bucură, şi ar voi ca ea şă per, peritru crima 
că e leberali. : 

Tot ast-fel popozul de Jidovi al. lerasalimu- 
lui se bucura, de mortea. lui Isus, căruia i se .- 

„da cu huideo pentru că proclamase pe pământ 
eyalilalea, pe - care, impostorit 0 puneait numai 
dupe morte. ” 

Am audit pe mulți dicând: «să peră, Francia, 
căci de la ea a venit libertăţile». Şi aceştia, 
crai dintre aceiu cari pînă când aceste libertăți
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proclamate de Francia aii pătuuns la, noi, se nu- 

miaii marţafoi, mitocani de aceia, ale căror idei 

reacționare ei le împărtășesc astădi, care le 

dicea că put a rachiii, a argăs6lă,.... pe cari 
îi băteaii dorobanţii poliţiei să măture podurile, 

pe cari ori-ce ciocoiaș care ţinuse pînă ieri 

curelele unci carete, îi ţineaii în picidre şi îi 

tîraii în orosuri. Și "mi-am adus aminte de 
_pl&va Ierusalimului care batjocurea pe cruce pe 

cel ce se pusese pe dinsa pentru salvarea u- 

manităţii suferiude. 

Să se libereze Baraba, și să se ristignescă 
Isus. | a 

Ast-fel este strigătul de una-mie-opt-sute-șepte- 
deci de ani al unor nenorociți amăgiţi de Annii 

și de Caiafii timpilor. 
Să învingă Prusia, şi să poră Francia. 

Astfel este vociferarea unor fiinţe cari se 

numesc creştini, firă să fi sciut vr'o-dată ce a 

fost Christ, ce a voit, pentru ce a venit el 

în lume, ce a propagat, pentru ce s'a cru- 

cificat, şi ce a lăsat în moştenire acelora ce se 

numesc adoratorii lui. 

Asemenea creștini sunt mai păgâni de cât 

mulţi populi ai Oceaniei, cari n'aii altă religiune 

de cât credința întrun Dumnedeii-părinte al
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universului, și întwun suflet nemuritor, fără 

alte ceremonii și practice: diavolesci. 

Francia să peră ! 

Audiţi voi locuitori ai Statelor-Unite din A- 

merica, ai Belgiei, ai Italiei, ai Greciei, ai Ro- 

măniei pentru cari fiii Franciei și-aii vărsat 

sângele, spre a vă libera din ghiara tiranilor 
seculari ? Auqiţi voi locuitori ai pămîntului, cari 

“nu veţi putea deveni fraţi de cât numai când 

Francia, va fi potentă? 
Dar nu. 

Francia nu va peri, pentru că ea este tre- 

buincidsă umanităţii. 

Francia se pâte mutila, Franciei i se pste lua. 

o parte din pămîntul ci. Dar cu cât Francia 

va fi mai ciuntită astădi de cotropitori, cu atâta 

ea își va întinde mai mult' dominațiunea mo- 

rală; cu cât mai mult va fi smerită, cu atât 

mai mult pericolul va, fi mai mare pentru uma- 

nitate, și cu atât mai mult naţiunile se vor strîn- 

“ge împrejurul ei. 

Vedeţi cum deja, din tâtă lumea, al&reză lup- 
tători spre a muri pentru dinsa: Italieni, Ro- 
mâni, Greci, Englesi, Polonesi, Americani, Serbi, 
Ruși chiar, de ori-ce naţionalitate, și de ori-ce 
religiune. Mai cădutu-s'a vr'o-dată un specta- 

+
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col atât de măret, atât de însemnat. atât de 

instructiv, al atâtor naţiuni, cari, prin fii lor 

cei mai nobili, merg să mâră “pentru un popor 

care “se luptă cu despotismul feudal ce ame- 

nință lumea? | 

Tot omul luminat, tot bunul patriot, tot ce- 

tățânul care se îngrijesce de viitorul ţărei lui, 

se cuvine să dorâscă triumful Franciei. Căci, 

precum a dis d. Victor Ilugo, Francia trebue 

să fie mare, ca pămintul să fie liber. 

Dorim ca Francia să învingă. 
Și ca va învinge. 

Un popor care dice: esă facem un pact cu 

victoria saii cu mortea», este peste putință să, 

nu fie triumfător, 

„Poporul Frances va triumfa. 

„EL a fost nepregătit. 

Ei nu ave oştiri regulate, dar are împuşcă- 

tori “liberi. Nu are arme, dar are petroliii, ni- 

troglicerină, are fulminantul- satan. | 

Fulminantul-satan este o armă. poprită în- 

tun vesbel ofensiv, este însă iertată întrun 

resbel defensiv. Ori-ce -armă nu e interdisă pen- 

tru apărare. - 

Să pluoă peste oştirile atacătâre catrau şi 

păcură fertă, - învăl&seă-se- armatele de inva-



siune cu o mare de foc, facă'şi fulminantul- 
satan efectul s&ii pustiitor, dea: resultatele cele 
mai teribile, cele -mai prodigi6se, cele mai neaş- 
teptate, distrugă tot, -omâre. tot, devastoze. tot, 
atât mai bine. O naţiune se apără cu ce pete, 
mai ales când între cotropitori şi cotropiţi nu 
e un duel, ci un asasinat ce armatele de in-: 

„vasiune vrea, să facă unui popor desarmat. 
Dumnegeii: ajută, celor ce se luptă pentru li- - 

bertate. 

Să nu ne temem.. 
Dacă Grecia, care avea în contra sa tâtă Asia, 

dacă, România care avu a se lupta cu Arabia 
și cu Egyptul, n'aii perit, putea-va peri Francia ? 

- Acâsta nu se pâte. 

Și acâsta nu va fi. 
Sila lui Xerxe se sfărîmă la Salamina, a 

lui Mahomet III se frînse la Călugăreni, a, lui 
Wilhelm se_va nimici înaintea, . Parisului. - 

Francia este destul de largă ca să dea se- 
pultură, tuturor Vandalilor epocei ce aii intrat 
într'însa. . 

Este în natură ca năvălitorii să'şi lase 6sele 
lor pre pămînturile în cari irump. | 

Pentru că, prin îngrășare, trebue să se dea 
pămîntului atâta cât i s'a luat. -
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Munţii și pădurile nostre aii înghițit mulți 

năvălitori, pădurile şi munţii Franciei vor face 

tot. atât. | - 

Frigul, ploia, ninsorea, vîntul, vor face restul. 

Când Francia va trece crisa, omenirea va 

respira.



FĂRĂ UZ NU E ABUZ 

. Comisia centrali instituită, pentru a veni în 

ajutorul locuitorilor lipsiţi de hrană, este aprâpe 

dilnic atacată de ofici0sa Ipocă și de codiţa 

sa Resboiul, prin articole sub rubrice ca, ace- 

stea: abusuri colectiviste ; diurne colectiviste. 

Nu ne vom cobori a răspunde injuriilor; ne 

vom mărgini numai a arăta publicului prețul 

ce trebue si pună, pe asemenea organe, care fără 

causă, și fără utilitate, provâcăi pe Gmenii cei 

mai liniștiți și cei mai neofensivi prin calomnii 

și prin insulte. | | 

Abusurile care aii scandalisat fâia poliţie- 

nscă, se reduc la următorul fapt: | 

In comisia centrală instituită în Decemvrie, 

ai fost chemaţi: un deputat și doi senatori, 

cari aveaii permise de liber percurs ca mem- 
bri ai legislativei. Adunarea legiuitâre însă,
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disolvându-se, deputatul din comisia de ajutor 

nu s'a mai putut servi cu biletul cel avea ca 
membru al legislativei, calitate care încetase, “ 

şi atunci i s'a dat un permis în calitatea de 

membru al comisiei. Apoi alegerile ce at ur- 
mat aducându!l iar în parlament, presidentul A- 

dunării “a trimis, cum a făcut cu toți cei- 

lalţi membri ai parlamentului, bilet de liberă 

circulaţie, fără ca el să/l fi solicitat şi de care 

nu s'a, făcut nici un uz când avea permisul de 

membru al comisiunii. Acest Lucru, organul ti- 

nerilor conservatori îl numesce abuz. 
hpoca însă, nu'ne spune dacă. pusesorul a- 

cestor două permise, a călătorit când-va pe două 

trenuri de o dată, saii a ocupat două cupeuri 

saii două locuri în același timp, saii dacă bile- - 

tele ai .avut tantieme, căci, numai atunci S'ar 

înţelege abuz. Cine nu scie, că pentru ca să fie a- 

buz, trebue mai întâiii să existe uz? Ca să fie abuz 

trebue ca o persână să aibă un câştig ilicit în 
paguba altei persâne fisice ori morale, și când 
uz ma fost, când câștig n'a existat pentru u- 

nul și pagubă pentru altul, abuz n'a putut să 

fie de cât în libertatea nemărginită a redacto- 
rilor de la. poliţie de a scrie absurdităţi, liber- 

tate de care se bucură, grație partidului lihe-
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„al; care a luptat pentru desfiinţarea. : censurei 

„din timpii de guvernare a, oligarchiei conser- 

vatâre. i 

- Venim la diurnele ce s'ar fi luând: de mem- 

„brii comisiunii .și pe dilele' în care lipsesc, duși 

în. afacerile lor private. | | 

Fără să iai răspunderea „de cât a actelor. mele, 

„care “mai cu osebire sunt ţinta atacurilor; probă 

de alegaţiunile calomni6se ale.: diarelor conser- 

“vatâre sunt statele de diurnele:: membrilor . co- 

Ă misiunii. : Din aceste -state,; ce sunt.:la -mini- 

stevul de-interne,. se. pâte încredința, ori-cine. va 

voi să. le:vaqă .că nici în 1887, nici în. 1888, 

mici:în 1882 nu mi-am permis să mt folosesc 

- de diurnă pe timpul: în care.am : lipsit. din co- 
misia. de ajutor în trebuinţele mele. Membrii co- 

„misiunii , fiind; suverani. de a'şi alcătui, budge- 

tul,. ar fi putut .să.ia diurne. şi ;pe dilele în 

care nu se aflaii în -comisie, dar n'aii „voit 

:.să profite de. acâstă latitudine, Mai mult, de cât 

atât: aflându-se îni același. timp „Și membri, ai . 

„ Parlamentului, ar. fi. putut să ia două. diurne, pe 

„tot timpul în care aii funcţionat Corpurile; Legiu- 

itâre în paralel, cu Comisia, de , ajutor ;, însă, 

de și existaii-precedente de asemenea îndoite diurne 

15
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“membrii comisiunii ai credut că nu e drept să 
primâscă, cine-va plată pentru o muncă la care 
nu ia parte. 

Ceea ce dar alţii m'ar fi făcut, noi am făcut 
"cu paguba nostră, şi despre acâsta este faptul 
relatat în adresa Comisiei către ministerul de 
Interne, publicat în «Alonitorul Oficial» cu No. 
196 din 1882, pagina 2887, -în care se dice: 

«In suma de 16,6971/, lei spese, nu. intră 
«chiria cancelariei; a transportului: de la re- 
«ședința “unui district la altul pe drumurile 
<unde nu erai linii ferate și a inspecțiunilor 
«făcute - prin comunele rurale de membrii Co- 
«misiunii, care s'aii plătit din diurnele lor». 

Tot asemenea în spesele de astădi nu intră 
chiria şi iluminatul pe cât timp cancelaria Co- 
misiunii a fost în ospelul Dacia, care s'a plă- 
tit” de: mine, și transportul membrilor Comisiu- 

““nii la judeţele și localitățile unde căile de fer 
nu sunt încă terminate. 
Când dar lucrurile s'a “urmat ast-fel ; 'când 
nu numai n'am primit diurne de cât pe “dilele 
în care ne-am aflat în Comisie, dar chiar am 
făcut mici sacrificii din al nostru, se mai pote 
dice că am luat ceva fără drept? 

„In vifța mea n'am 'păgubit. Statul sai so-



cietatea nici cu un dinar; sacrificii însă, am făcut 

cu mulţumire dupe putinţa mea, și în curs de 
„20 de ani de când represint pe. alegătorii mei 

şi țera în Parlament, sfidez pe ori şi cine simi 

arate o incorectitudine comisă de mine. . 

Corectitudinea, dreptatea, | desinteresarea, pro- 

_bitatea, constitue religia, adevăraţului liberal 

“Și eii am făcut tot ce s'a putut ca să. nu ter- 

felesc acest titlu scump mie. | 

Censura 0 admit că e trebuincissă, e utilă 

„întrun Stat, într”o societate, pentru menţinerea 

“purității moravurilor ; 0 , primese când vine de 

la Cincinaţi, de la Catoni. Dar când ea purcede 

de la nisce băeți băgaţi la poliție cu simbrie 

„spre. a sedte lumea la. alaiii și la manifestări 

„Jose, nedemne de o societate virilă, censura lor: 

“e 0 “injurie. | 

Ori-cine. are datoria să controleze, să denune- 

să stigmatiseze un act vătămător, dar. n 'are drept, 

tul să falsifice adevărul, să calomnieze, să În- 

ducă: opiniunea publică în erdre. | E 

Șepte mili6ne ai trecut prin mâinile nostre 

1 1582 și în 1888, şi nimeni nu Sa g găsit 

din o țâră îutrâeă, din, cinci miline de. Jlocui- 

„tori, să dică că am frastrat Statul măcar cu un 

„bol; și Lpoca spune. că am abusat de un per- 

mis de liber percurs de care nam usat.
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“La 1852, ni Sa pus la disposiţie pentru 

“cumpărătâre de produete două 'miliâne." "Puteam 

să întrebuinţiim tâtă ' acâstă!' sumă. Aci se 'pu- 

tea face abuz, dacă Ta abuz am fi fost dispu și, 

N'am cumpărat î însă de cât de 830, 000 lei, 
cât heapătată nevoie a fost. Ce ne-ar fi folosit 

“dacă am fi cumpărat porumbul din tâtă Ro- 
“mânia, când puneam probitatea mai L pro sus “de 

cât tote comorile din lume? 

Noi, nu la poliție ci în “Gxil ne-am comple- 

tat cducaţiunea, unde nu am" primit 'de la ţeră, 

ei am dat ţărei: grijile nâstre, veghierile “n6- 

„stre, libertatea nâstră, pâinea de laura nâstră, 

și am fi fost fericiţi a da și vicța pentru a 

sa existenţi și mărire, Și noi! care afară am 

“tost servitorii ei, n'am venit ca să fim în în- 
tru strigoii ei. Căci, noi considerăm 'de strigoi şi 

i de lipitori pe tot cel ce “fură ţâra cu 'un dinar, 

“sau so folosesce pe nedrept şi fără muncă din 

"averea | publică. 

| Cumpărarea porambulut după lege, se' face cu 

“oferte. sigilate. ' Ne-ar fi venit lesne 'să admi- 

ţem ofertele cele mal scâţute ȘI să contractiim. 

Cu tâte acestea, noi, și în 1882 și în 1888, 
la tote licitaţiile, după ce am desigilat ofertele 

în înţa tuturor ofertatorilor, ne- -am declarat ne-
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mulţumiţi de preţurile oferite, am deschis în-, 

dată, Jicitaţiune orală, am cumpărat prin, conz,: 
-curență de la cei ce ai lăsat mai jos, şi am. 

ajuns. să „realism, fol6se „forte însemnate locui-” 

torilor.. lipsiţi. de. hrană. .Ast- fel, ca să,nu adu- 

cem.,de exemplu, de, cât un judeţ, numai la Ro 

man și numai în, 1888 la o cumpirătură de 

43,387 nectolitri, unde. după ofertele cele mai 

avantagiosc trebuia să dăm: 492,800 lei, prin, 
concurență orală, an cumpărat aceeaşi cătime de, 

hectolitri. și. de aceeași „calitate cu lei 404, 570, | 

realisând un câştig de. lei 18, 230. Acum dacă 

punem tâtă cătimea de producte. cumpărată în 

82 și.,58, ajungem. la o, sumă de peste, doui- Ş 

sute de, mii lei câștig, în profitul, locuitorilor | 

împrumutaţi.. . a 

_La judeţele unde prin licitaţie, orală, -n “am, a- 

junș, să putem. cumpăra. mai jo$, de cât! prețu-: 

rile coprinse în oferte din causa coalisării % 

fertatorilor, cumpărătorea,. am, amânat'o. ȘI la a 

doua, licitaţie, am „cumpărat, cu preţurile ce ne-a a, 

convenit nouă. As fel, la, Iași. în; 1882, după 

o amânare, la, 0 a doua, licitaţie am cumpărat 

cu. patru . lei „mai Jos “chila, realisând la, 3500 

chile, un. beneficii de 14, 000 lei. "T6te diuniele 

membrilor Comisiunii centrale fiind de 216 000
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lei în anul 1882, s'aii acoperit aprâpe întregi 

din sumă de. mai sus, câștigată prin asiduita- 

tea lor, 

“Dar folâsele aduse de noi mai sunt și altele. 

După lege, porumbul ' cumpărat de comisia 

centrală, se distribue de comisiunile districtale, ' 

cărora le ineumbă priveghierea de a nu se co- 
mite abusuri, de a se preda de vîndttori po- 

rumb de calitatea și greutatea coprinse în con- 

tracte. Cu tâte acestea, ori de câte ori ne-a ve- 

nit la cunoscință că în vre-o comună porumbul 
dat locuitorilor a fost de o calitate interidriă 

celui contractat, am mers noi înşi-ne în loca- 

litate la distanțe mari cu spesele de transport 

ale nâstre ȘI, unde abateri am descoperit, am 

redus costul productului distribuit, plătindu'l 

pe un preţ inai mic de cât cel contractat; ast- 

fel că înșelăciunea și frustrarea aii fost întimpi- 

nate, 

Un om dar căruia "i-ai fost încredințate mai 
multe miliâne, fără a plana asupră”i o umbră 

de incorectitudine ; care în însărcivarea ce a avut 

a pus o asiduitate la care nu era obligat, cu 

sacrificiul intereselor sale personale, să credă 

conservatorii de la Epoca, că nu e în stare a 

se cobori la un abus meschin ca un poliţist
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ordinar ; să erâdă că nu el va frustra, vre-o-dată, . 

Statul când nu Pa frustrat în cincă-deci de ani 

de servicii, în. alți timpi, subt alte regime. și 

în alte împrejurări. 

Nu acâsta însă m'a determinat să răspund 

unei clice ce "și-a făcut o meserie din bîrfeli. 
Ași fi tăcut, dacă cei «de la Epoca s'ar fi 

mărginit numai a mă calomnia ; dar Gmenii a- 
cestia ai găsit de cuviință a mă și insulta, 

dându'mi epitetul înjurios de. colectzvist. 

„ Colectivist, se numesce membrul unui conglo- 

merat de 6meni desertatori: din tâte partidele, 

apostați ai. tuturor credințelor, pe care. îi legă 

nu principii ci înterese personale ; care,. în fo- 
_losul causeigascei, se supun orbesce unui cap: 

și, ca să stea la putere, admit oni-ce li se im- 

pune de afară sai li se cere din întru. 

Ce a făcut pe un organ de .publicitate la - 
care am fost necurmat abonat de la apariţi- 
unea lui, căruia "i-am luat .partea când redac- 

țiunea sa a fost devastată, și am ; blamat ca. 

pe un act inconstituţional faptul arestării pro- 

prietarului săi, ce la făcut să'mi adreseze; a- 

cestă injurie nemeritată, injustă, din chiar se- 
nin, neprovocat în nici un.mod? Erau re în 

„joe interese grave ale ţărei, abusuri reale, de-



turnări “de: bani, acte venale ? A se face cine- 

va apărătorul - intereselor Statului, societăţii, e 
0 'datori6, nu însă să atace pe năluciri ca un 

Don Chișot. i 

“Aşi putea să: califice în termeni forte aspri 
purtarea necuriincisă a tinerilor conservatori, 
dar mă abţin pentru “demnitatea mea. 

Intreb: numai, de: unde a găsit: fâia conser- 

vatore că ci, în materie:de principii politice, 

ași fi alt-cova, de cât liberal de o altă şcolă de 

căt cea oporlunistă ? ' 

- Nu: dum-va afară de conservatori nu mat sunt - 

în ţâră de cât colectivişti ? Nu cum-ra tot ce 

nu e reacţionat” trebue : fatalmente! să fie men- 
bru al societăţii de 'exploatare ? Intre două ex- 

treme 'de :0 potrivă vetămătore țărei nu există, 

re o medie? : 

"Se înşclă' conservatorii, dacă cred că în a- 

câstă” ră nu sunt de cât două tabere politice : 

a” despoților exploatatori și a exploatatorilor des- 

poți; că națiunea nu se compune de cât din 

tirani şi' solari, din exploatatori și exploataţi. 

" Gașca de: la Epoca trebue să scie că între 

conservatori şi colectiviști cari concurâză la li- 

citaţiunile” ce se ţin pentru: putere, precum 

concuraii familiile - fanariote la mezatele ce: se - 

făcea pentru domnie, este un grup care nu se
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luptă pentru altă putere de cât 'a legilor, și nu: 

sunt partisanii altei domnii de cât -a.- morali- + 

tății. 

Inamicul şi -al celor'ce sugrumă și al celor- 

ce despoie, acest grup “adesea a fost silit să! 

facă pactul: cu unul: din adversari spre - a: coni- 

hate pe cel-lalt. Astfel. se scuză alianța. libe- 

ralilor din sc6la clasicii; când cu colectiviștii 

sali liberalii oportunişti. în. contra. conserva- 
torilor, când cu conservatorii în: contra .0por- : 

tuniștilor. Astfel, la 1879, 1881,.1884: și 1887. 
în chestiunea israelită, în cestiunea Dunării: 

în -edestiunea apanagiului şi: convenţiunii 'con- 

solare, eii am combătut alătură: cu conservatorii; : 

astfel “pînă la căderea colectivităţii, Brătianu 

Dumitru, Fleva, ai fost uniţi cu reacţionarii în: - 
- eontra exploatatorilor ; astfel acești liberali, mâine -. 

vor fi nevoiţi a“ lupta: umăr la: umăr cu ina--- 

micii de astăqi împotriva aliaților -de. ieri. 

"Acesta e sârta 6menilor de bine, - liberalilor 

fii epitete, adversari rînd: 'pe - rînd, când at 

unuia; când" ai celui-lalt din câmpurile extreme: - 

De: aceea, ei ati: fost” numiţi,” de : colectivişti : : 

transfugi din: partidul: liberal; de conservatori, * 

colectiviști. 

Pentru! că locărăiile- acestea. nu'ți iartă să
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fii de cât ori tiran, ori exploatator: om de 
hine nică-odată. Sa 

Și în felul lor aii dreptate. Pentru că ci nu 
se tem de cei răi, ci de cei buni: fiind-că cei 
răi le. înlesnesc midlâce de a veni la. putere 
prin rapacitatea lor saii - prin despotismul lor. 

E regretabil să vedi Gmeni ce ai pretenţi- 
unea d'a conduce opiniunea, publică, dând celor. 
ce ait alte vederi de cât ale lor epitetele cele. 
mai sordide, tratându'i -cum le vine mai râii la 
gură, pentru că principiile lor diferă în ma-. 
terie politică. | 

Noi înțelegem deosebirea, de credințe, dar nu - 
putem să admitem că îndată, ce cine-va este de 
o altă părere de cât a n6stră, are tâte defectele 
din lume și nici o virtute. Inţelegem să com- 
batem . actele - reprobate de morala publică, ori 
de unde ar veni, să stigmatisăm pe autorii 
fără-de-legilor.. ori cine ar fi; avem chiar da- 
toria. de a o face ca buni și vigilenți cetă- 
țeni. Dar să imputăm cu sciință 6menilor fapte 
străine de dînșii, săi inculpim de prejudiții ce 
mai adus nimenui, de frustrări ce nu există, 
numai pentru că ideile lor sunt altele de cât 
ale n6stre, numai pentru că nu sunt înrolați 
în coteriile nâstre, acâsta e inic, inifam, de- 
gradator.
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Dacă principiile mele liberale, dacă " demo- 

cratismul meii turbură, pe detractorii mei, o 

spun sus și tare: da, sunt liberal; da, sunt 
adversar al principiilor conservatâre;' însă un - 
adversar leal care combate, dar stimă pe cei de 

altă, credință, când sunt demni de stimă; da, 

sunt liberal fără vocabulele ce 'și adaogă unii. 

ca să se arate ceea:ce nu sunt; da, sunt de- 

mocrat, pârtisan al guvernămentului. țări prin 
țeră. | a 

Dar între liberalism și colecivisu e un a- 

„bis. Liberalul are o religiune ; colectivistul w'are. 
Liberalul este idealist ; colectivistul :e materi- 

alist. A fi liberal însemnâză a -fi just, prob, 

uman ; despreţuitor al aurului pe care colecti- 

vistul “i iubesce ; paztisan al egalităţii dina- 

intea dreptului pe care conservatorul o' urăsce. 

A fi liberal este a pune voinţa - Națiunii mai 

pre sus de voința Cesarului, și interesele țărei 
mai presus de partidă şi de dinastie. 

Cu. "conservatorii m'am. întilnit adesea pe 

câmpul de luptă, şi “i-am părăsit dupe ce lupta 

a încetat, | | | 

"Cu liberalii 'oportuniști, am avut şi am re- 

laţii amicale, dar nu și comunitatea de vederi. 

Vederile mele le-am arătat fără esitare şi.
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simțimîntele. mele le-am manifestat în cele. nai 

însemnate. împrejurări. N'am.. hărțuit. guvernul 

oportuniștilor în Jucrurile mici, dar m'am opus, 

cu. tărie. în cestiunile. mari:; căci am . credut 

că așa trebue să facă un. representant al ţărei 

necondus . de nici o. ambiţiune, nemișcat de cât. 

de datorie, | | a 

Devastarea biurourilor gazetelor.: oposiţiunii 

ma. mâhnit .căcă era .un atac la libertatea prosei 

de anarchia stradelor. E 

Declaraţia ministrului justiției că, oposiţia 

numai are drept la protecția legilor, m'a în-.- 

stat pentru că. nu era, just, și pentru că era. 

1. precedent” funest, ce avea să, se întârcă 

în. potriva liberalilor, -. | 

„Arestarea membrilor Adunării legititâre fără . 

ca aceștia să fi comis. flagrant delict, fără ca ; 
guvernul .să. aibă învoirea prealabilă a Adună-. 

rii, na: înspăimântat, căci actul: era despotie 

şi imanitățile.. Legislativei desfiinţate de, fapt. 

Actele acestea arbitrare, tiranice, unite cu 

speculile nedemne, ait răsturnat guvernul: libe- 

ralilor oportuniști. iar nu conservatorii, nu cei 

ce. se îngâmfâză astădi de un triumf: la care'aii 

contribuit mai mult căguţii de la putere prin greșa- 

lele lor, de cât cei de la organele conserva-.



"târe. Un guvern liberal în sensul adevărat al 

cuvîntului, omogen, sprijinit nu de renegaţi și 

de transfugi din coteriile ciocoiesci și oligarehice, 

ci de liberali independenți, amici ai poporului, 

sprijinitori ai libertăţilor: constituţionale, partisani 

„ai legalităţii, ar fi ţinut mult timp încă: pe con- 

- serv atori! la carantină.” Norocul răilor- însă ieste 

„că se găsesc alții mai rii de cât dînșii, 'şi'so- 

“cietatea ca să se ferâscă de: Seylla câde adesea 

“în Charibda;;: dă dintrun 'râii într'alt:răti: din lac 

în puț, cum se “exprimă adagiul român. 
Aci e: nenorocirea “Statelor. și societăților. 

“i Societatea," roinână, "şi-a perdut' -latin6sca,:ea, 

nu scie ce să mai “crâdă 'și: în cine: să'și mai. 

pună speranţa, când toţi ? i-aii trădat așteptările. 

Un lucru însă, nu trebue să uite, că ecea-ce 

are și ca demnitate omenâscă, și ca libertăți, 

și ca drepturi, -și ca mărire naţională, nu se 

datoreză conservatorilor. Partidul trecutului a 

ținut secoli societatea română în întunerec, în 

umilire; partidul trecutului a fost un partid de 

apăsare, de exploatare; de. la el 'ori-ce ar dice 

şi ori-ce ar promite, nu putem aştepta nimica 
bun. Dispreţ, nesocotință, morgă aristocratică, 

fumuri feudali, da; considerațiune, afabilitate, ” 

simpatie, bună-roinţă, nu. Conservatorul se so-
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sotesce coborit cu hîrzobul din Sirius sai din 

Saturn; se laudă că nobilitatea lui se sue pînă 

„la“ Nemrod, pe care Victor Hugo îl numesce 

„dupul primitiv, iar Hsliade primul tâlhar. 

Noi dicem Românilor: | 

Feriţi-vă de colectiviști, colectivistul e con- 

servatorul renegat, dezertatorul furişat în par- 
tidul liberal care. îl descreditâză și 7] face să 

„ie detestat; dar. mai mult feriţi-vă, fugiţi de 

reacționarii ce se ascund sub numele de. con- 

servatori. Colectivistul te ciupe, dar te omenesce,- 

conservatorul te desbracă și te despreţuiesce; te 

desbracă de libertăţi, de drepturi, de bunurile | 

morale, de averea. materială. 

Anul 1888, „tprilie 22.



DISCU RS 
P, onunțat Ic incugurarea Scâlel de meserii—Zaman 

din Caracal, în iu de 2 Ianucuie 1880* 

Domnilor și Domnelor, 

Inaugurarea ce se face astăqi Seslei de îne- 
serii, înființată de judeţ pe locul și în Iocalul 

| dăruit de bărbatul al cărui nume îl va “purta 
“ca, este una din cele mai memorabile sărbători 
ce a dat urbea fundată 'de Caracala.. | 

_ Presenţa atâtor cetiițeni iubitori de prosperi- 
tatea și ași putea dice de mărirea districtului 

“şi urbei lor — mărire pe care o fac artele și 
sciinţele, —și veselia ce se vede. pe feţele tutu- 

zor într'o epocă în “care! țera. se află sub lovi- 
rile injustiței Gmenilor Şi timpilor, este 0 probă 
| de speranța ce “cu drept cuvînt dv, puneţi în 
vesultatele bine- făcătâre ale « operei pentru a căreia 

„celebiare suntem adunaţi aici. 

  

* Publicată în “giaral “România Liberă de la '12 şi 13 Ia- 
nuarie 1880.
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Săbătârea la care asistăm, are un caracter 

religios. 

La popârele luminate ale antichităţii, artelor, 
sciințelor, travaliului, li se ridica temple. In 

templul lui Apoline se adoraii artele frumâse; 
în al Cererei se aduceaii onori divine agricultu- 

rel; în al- lui Vulcan! travaliurilor metalurgice: 

Artele, sciințele, lahoarea, adorate ca nisce di- 

vinități, făceail mărirea poporelor care le da a- 

ceste onori. 

__ Giecia datoresce vechia ei splendee, nu Ies- 

„belelor. ce a, purtat, ci „axtelor ce a. cultivat. 

Gloria Romei antice, n'aii perpetuat?o faptele 

ci de arme, ci lucrările sale de arte: căile. pe- 

trate, apeductele, punţile aruncate peste rîuri 
„cetăţile, valurile, tumulele ridicate „pretutindeni 

„pe unde a „pătruns, civilisațiunea, romană. Stră- 
_ lucivea ei, care a supravieţuit armelor, sale, a 

făcut'o. literatura. ei, legislaţiunea. ci, „operile, sale 

grandidse în ori-ce, ramură, a sciinţei și a ac- 
tivităţii, cari, vor rechiema mult timp. la. aduce- 

„rea aminte a, lumii acest popor, nu „pentru că 
a fost glorios în resbele, dar, „pentru că .a stat 

mare în pace prin arte Şi prin sciinţe. . 

Selave când 'sunt învinse prin norocul schim- 
„bător “al armelor" şi chiar când sunt învingă-
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„t6re, misere prin devastările xesboiului, jopârele 
nu se pot bucura de bunul. traiii și de adevă- 
rata, Jibertat6, de cât prin munca luminată de 

“sciinţă. 

Sedla, dar, are un: îndoit scop: „ libertatea fi- 
“sică şi libertatea, politică a omului. 

Dacă, scâla c6 se deschide: astăqi ar fi nu- 
“mal un lucrătorii de ferărie și de templărie ;. 
dăcă ea: n'ar da de cât meșteșugari, totuși. folo- 

“sul ar fi considerabil prin' dotarea judeţului cu 
un stabiliment, a cărui lipsă: era, simțită “şi: a. 

“cărui fundare era reclamată, de o! mulţime .de 
trebuințe ; “dar: în actuala stare în care se 
află ţera, o şcâlă de maiestri are :0 „menire 
mai înaltă, 

Construind scâle- profesionale, o naţiune pu- 
ne -baselo nu numai ale înavuţirii sale, dar şi 
ale independenței sale ; căci, prima, “condiţiune 

“a domnirii de sine, aste existenţa prin sine; 
este starea unui om saii a, unui popor neatîr- 
nată de alt om sai de alt. popor, stare care 
nu se pâte avea de cât prin 'labre, prin arte 
şi prin sciințe. n 

"Un om .nu pâte să fie independent în ade- 
verata aceopțiune a cuvîntului, dacii * nu po- 
sedă o avere Sail '0 artă care: să'l facă ne- 
atîrnat. 

16
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O ţeră se -pâte -proclama independentă, dar 
„dacă nu e compusă de cetățeni independenți, 

ea nu e. de cât sclavă de fapt, fie .a, proprilor 

ei conducători, fie a străinului care face 'din- 

„imîusa un feud şi din locuitorii ei nisce iloți. 
Neatîrnarea nu se decretă, se. face. Liberta- 

tea nu se .mendică, se cuceresce. 
- Şi actuala sistemă de educaţiune, folositâre 

din punctul de. vedere. al -luminelor, nu pste 

să dea nici libertatea în năuntru, nici neatâr- 
narea în afară. | 

__ Sedlele de sciințe neexacte. ai produs nu- 
mai postulenţi; ele ai împuiat proletarismul 

“biuroeratic, falanga, involuntară de pretorieni a 

tuturor formelor de despotism. 
Este de un interes vital al ţărei să se dea 

- altă direcţiune învățământului nostru public, - 
„Activitatea guvernelor se consumă în afaceri 

cari privese politica, exteri6ră. Să ne ocupăm 

noi de politica înteridră, lăsată în părăsire. 
Şi să nu se pară cui-va, o enormitate, când 

qic că trebue să cugetăm moi la politica din 

năuntru, 

Cuvîntul politică derivă de la polis, cetate, 

stat. Cel ce se ocupă de trebuinţele, de intere- 

sele politici, cetăţii, judeţului, țărei, numescă-se
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el om: politic sai nu, face politică; şi acâstă 

politică e şi cea “mai aderent, și cea mai Sal- 
vatâre. aa Se e 

Nu numai. 6menii așa numiți politici frcură 

politicii. Nemuritorul Eliade, care nu era un ! 

personagiii. politic, care nu era de cât. un .lite- 

rat,.un poet, un: profesor, făcea politică învă- 

țând pe Români Istoria patriei, cântând luptele 

“părinților. lor pentru: apărarea naţionalităţi, pu- 

rificând limba: de elemente eterogene care.o 

făcea necunosrută,. scriind cărți de educaţia, ju- 

'nimii, flagelând. viţiul, lăudând virtutea, -infie- 

iând - trădarea. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, 

n'a fost chiemaţi nici-odată în consiliile prin- 
cipilor, şi cu tâte acestea aii făcut cea mai în- 

“naltă politică scriind : unul pe Brutu și Dicţio- 

narul . filosofie ; “celalalt . Confesiunile și . Con- 

tractul social. Noi ! agricultori, industriaşi, co- 

mercianţi, meseriași, meșteșugari, artiști ; : noi: 

“fiii, membrii, representanţii comunei, judeţului, 

câud străinii- nu lasă guvernelor . nâstre nici 

timp, nică r&paus de a, cugeta la: nevoile țărei 
“de a.se ocupa de : prosperitatea ei, de viitorul 

ei, să facem --noi politică -interiră, - construind 

“temple sciinţelor positive, artelor . mecanice '-a- 

prâpe prescrise din învățămîntul public, singure
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în stare a, ne scăpa, de străinii cărora am de- 
venit tributuri, și a remedia rul unei organi- 
sațiuni greșite și unel instrucţiuni necomplecte. 

" Instrucţiunea. și -educaţiunea; atât de imper- 
fecte astădi, așa de neîngrijite, sunt! petrile 
unghiulare pe care se așâdă edificiul social, 
sunt .basa pe care se construiesce societatea. 
Dacă acâstă basă nu e solidă, edificiul e a- 
“meninţat de cădere. Societăţile umane nu se 
distrug, Statele nu cad de cât prin insufici- 
enţa instrucţiunii şi prin - nesoliditatea educa- 
fiunii; când 'legile nu se mai. respectă, când 
moravurile se corump prin descatenarea, pasiuni- - 
lor pe care o educaţiune șubredă clătinătore, 
inorbidă, nu le mai. reţine. 

“Dând instrucţiunii “altă menire,  însemnâna 
educaţiunii altă cale; complectând învățămîntul 
prin creare de scoli profesionale și de institute 
de “crescere, .procuriim nouilor generațiuni mid- 
16ce de 'existență, independentă, lucrăm spre a 
face pe cetățean avut şi liber, şi țera prosperă 
și -neatîrnată, : : 

Instrucţiunea  nâstră primară nu e de cât 
elementară; junii părăsind băncile: sc6lei 
sciii în mare parte de cât a scrie și a, citi; 
învățămîntul” real, . care coprinde” cunoscințele
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necesarii.'citadiuului, meșteșugarului, Jucrătoru- 

lui ce se dă la industrie, adică tâte noţiunile 

usuale asupra sciințelor : matematice și fisice 

care este-a, doua parte „a instrucţiunii primare, 

le, li psesce. De cât-va timp. districtele ; ai luat 

iniţiativa a împlini . acâstă lacună. Mai. multe 
sc6le de: măiestrii s'aii creat de representaţi- 

unile districtuale. i - 

« Adevărata Universitate, Universitatea care 

a dat o legiune atât de numerâsă, de 6meni. de 

elită, de filosofi, de literatori, de politici, de 
bărbaţi de sciinţă, dice Frederic Morin, scriitor 

"frances,. este fiica nu a imperiala, ci.a. li- 

bertăţi». | PR | 

Vorbind: de, sedlele reale, am putea sti & qicem 
Şi noi: sedlele care daii cetăţeni cu adevărat 

liberi, sunt fiicele nu ale Statului, ci ale Ju- 

dețelor autonome, cu tâte intențiunile cele bune 

ale guvernelor. Ne Da 

Să . întindem instrucţiunea profesională, să 

aplicăm învățămîntul la-arte, la meserii, la in- 

dustrie, și să fim convinși că facem cel mai 

important, servicii, țărei. - „ ip 

Omenii politică, jurisconsulții, oratorii, prin. 

servilismul lor aii adus armatele streine în 

Francia, şi aii făcut să i se ia, două provincii 
,
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Agricultura, comerciul, industria, artele, mese- 

riile francese'aii salvat'o de invasiune. 

“Ş&rpele cu multe limbi, ce se numesce .Srră- 

înism, Suge “sucul de viță al României prin 
usură,. prin - comerciii imoral, prin concesiuni 
onerâse cu precipitaţiune votate Şi răi aplicate 

de financiari, de vorbitori, de politiei. Junimea, 
crescută, nu în societățile secrete, nu în lojele 

masonice, ci la, sînul “patriei; junimea eșită 

nu din sc6lele de sciințe incerte, ci din se6le- 
de comerciii, de - industrii, 'de agricultură, de 
măiestrii va salva, țâra de bălaurul veninos. 

Ercule a sfărâmat capul hidrei din Lerna. și 
a Săgetat mistrețul din Erymanthea. 

„ Ercule la cei vechă simbolisa travaliul, labăr ea 

„Mistrețul, porcul” sălbatic, este - imaginea lă- 
comiei, voracității puternicilor din afară: 

“Comerciul român, Industria română, măies-" 
triile române, travaliul, labârea română, dacă 
vom :sci să le cultivăm, să: le desvoltim, zor 
„ucide hidra care bea sângele țivei,. mistrețul ca- 

roi sfăşie cărnurile. 

Nu prin vorbe frumâse se: salveză un popor, 
ci prin fapte. 

Pe când Cicerone, cel mai: celebru din ora- 
torii romani, își pleca genuchii înaintea hui
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Cesar ucidelorul republicei, f/aton mauria în 

Utica pentru apirarea ci. | 
Nu prin frase seducătâre "so: “mâvesce o na- 

țiune, ci prin labbre, prin travaliii; şi templul: 

travaliului şi al liboroi sunt scâlele profeșio- 

_nale. | 

Districtul care ercuxă o scâlă, reală, constru- 

esce o fortărâță. românismului. * 

Imi pare bine că antica urbe, care pârlă mu- 

“amele fiului lui Septim Sever, n'a rămas în ur- 

ma altor urbe în acestă operă românescă, | 

" Toâte marile mașcări aă găsit acestă 'cetate 

şi acest district la postul lor. Ele -aii dat eroi 

resbelelor întreprinse de * înarii nostri Domni 
pentru apărarea. pămîntului şi naționalități. Iu 

seularea pentru reocuparea tronului român, u=: 
surpat de străini, ele dă avul martiri. Cel din-" 

tâiu district care a luat armele în Mişcarea re- 

generătâre de la 48, şi cel. din ur mă care le-a-de- 
pus, a fost: județul nostru. Pe arena politică: 

şi în lupta în contra pretenţiunilor nedrepte 

ale străinilor, el s'a arătat: demn de sine şi de 

numele: ce pârtă. - | 

Un oraș și un judeţ dar, care a avut tot 

V'a-una apostoli și atleți ai libertăţii, at: dreptu- 
lui, ai românismului. .nu puteai: să rămână
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inpasibile în lupta. de. apărare ce. se începe pe 
tărâmul economic în contra, străinilor, | 
„Din dia în care țâra s'a, proclamat indepen- 

dentă politicesce, străinii au oonspirat să 0 a-. 
servâscă,. pe: calea, economică. 

„Să resistăm cotropitorilor şi pe acâstă cale, 
precum părinţii nostri ai sciut să le- resiste 
pe calea armelor. . 
„Să. facem resbel cuceritorilor, nu cu spada ș Și 

cu salpetra,. ci cu ciocanul, cu minghineatia, cu -: 
strungul, -cu. dalta, cu compasul; să. le facem. 
resbel opunând usurei institute -de credite, muncă 
şi economie; opunând industriei străine, . socie- 
tăți, asociaţiuni de industrie națională ; măies- 
triilor străine, măiestrii române, dacă voim .să. 
nu ajungem în starea Indienilor. s sai a sălba- 
ticilor Americei cari dai grunjuri de aur pe 
cioburi de sticlă. e | 
„Experienţa ne-a convins că:nu avem să a- 

Şteptăm nimic de la: nimeni de cât de la: min- 
tea nâstră, de Ja braţele nâstre, de. la virtuțile 
nâstre cetăţenesci, de la patriotismul nostru. 
Sa aflat un timp, în care am fost legănaţi de 
ilușii cari s'au întors “în decepţiuni. Am sperat 
mai mult în străini de cât în noi înșine, în 
geniul. nostru, în bărbăția, nâstră; și am primit 
recompensa. credulității nostre.
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* Mitologia - spune că : Vulcan a făurit pala-: 

tul s6relui, colierul - Armoniei, cununa 'Arianej,. 

scutul lui Ercule. | 

"Vulcan e personificaţiunea. artelor, al căror! 
agent principal e focul... i: | 

“Când seâlele n6strs de: măiestrii, când. lucră-. 

toriurile n6stre de meşteşuguri nu vor face de 

cât-a' lucra castele: întărite - luminei, paveze. . 

travaliului, podâbe. Armoniei, corâne Arianelor: 

auxiliâre eroilor, a căror misiune 6 dea curăți | 

“pămîntul de monstri materiali şi de monstri 

morali, ;ele își vor împlini: menirea lor: 

“Terminând, felicit. pe. representanţii judeţului 

şi în deosebi pe stimabilul președinte al consili- 
ului: districtual: de românesca inimă. ce aii pus 

spre a adăoga la - cununa capitalei acest noi. 

mărgăritar ce: se numesce' scâlă de măiestrii,. 

care va mări spiendârea ei. pe stimabilul .no- 
stru -cetățean,: prefect al judeţului, de concursul 

-patriotie şi zelos ce a dat în cercul atribuţiu- 

_nilor sale ca, representant al guvernului central; 

pe. generosul donator al. locului .şi . edificiului 

sedlei, de darul. neperitor ce a făcut și care'i 
va nemuri numele; pe cetăţenit'iubitori de pro-. 
gres, prin a căror liberalitate, demnă de tâtă, 
lauda, scâla s'a putut deschide cu'o oră mai
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- nainte. Urez meritosului director și personalului 
stabilimetului succesul ' dorit de urbe, de judeţ, 
și ași putea dice de țară, căci .o scâlă creată. 
la extremitatea teritoriului, în fandul unei pro- 
vincii, interesâză și folosesce întregei românimi : 
doresc profesorilor şi elevilor să să se arate 
demni de speranța ce cetăţenii pun în .resul-: 
tatele pe care districtul și națiunea -le aşteptă, 
precum și de numele de român, spre a des- 
minți pe aceia ce qic că Românul este indolent, - 
și a despera pe aceia cari aii creduta ne ține 
în servitute prin artele lor, prin comerciul lor, 
prin măiestriile lor, prin industria. lor. . 
„Fie ca peste câți-va ani, la, aniversarea des- 

chiderii acestei scoli,—dacă Dumnedeii mi-ar 
permite să exist—să, pot dice cu psalmistul:. 

- sela “n6stră, de miiestrii “este ca un arbore . 
fructifer. plantat lângă . sorginţile apelor,. care 
dă fructul săi la timp, și frunza lui e tot-d'a- 
una verde; fie ca în acea di, cei ce ne ca- 
lomniază -astăţi de uritori de muncă să se 
convingă că Românului, căruia nui lipsesce ge- 
niul și aptitudinea, nu'i lipsesce . nici bărbăţia . 
și iabirea, de labâre, și că el scie să lupte pe 
tâte tărâmurile și să învingă, spre gloria ţărei 
sale, și mărirea nemului s&u ! 

 



GUVINTARE 
La dist ibuția premiilor. elevilor şcolei model- din 

conuuna Leii* 

  

Lubiţi săteni, 

Impărțirea premiilor la, elevii, cari s'ait deo- 

“sebit prin învățătură în cursul anului scolas- 

tic, este sărbătorea muncei intelectuale. Acestă 

sărhătâre se cuvine să fie scumpă nu numai 

părinților elevilor cari primesc astăqi Tecom- 

pensa ostenelilor lor de peste an, dar și. „nouă. 

tuturor ; pentru că cu cât. învățămîntal se r&s- 

pândesce într'o societate, cu atât acea, societate 

se aștqă pe temelit mai bune, și cu. atât tra- 

iul devine mai lesnicioş. 

. Invăţătuira însutesce puterile: omului șii UȘU- 

-rză munca, puindu'i în servicii “agenţii na 

turei. Prin învăţătură omul vede cele nevădute 

Şi pătrunde tainele firii. Bine-facerile ei sunt 

nemărginite. | i 

*) Publicată în «Voința Naţională» din 1 Iulie, 1895.
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Omul neînvăţat este sclavul nu numai al 
trebuinţelor neapărate ale vieței, dar și al ne- 
trebuințelor ce și le crează fără nevoe prin 
nesciință. El e în același timp sclavul aplecă- 

_zilor sale rele neînfrânate de învățătură, 
A adora .pe Dumnegeii, care .e adevărul și 

justiţia, a iubi munca, a, respecta legile, a a- 
păra ţra, e datoria fie-cărui om; dar numai 
omul luminat își împlinosce acâstă datorie cu 
religiositate. 

Toţi 6menii se închină, Oreatorului lumii ;. 
dar numai omul învățat cun6sce voinţa lui şi | 
0 execută, 

Munca fiind o lege a lui Dumnedei, prin- 
tmînsa omul se îndumnedeesce : . pe când prin 
nelucrare omul devine - fiară, pentru că, spre 
a trăi, dacă nu muncesce, trebue să prade, să 
nedreptțiseă, să ucidă. | 

Din. tâte simţimintele pe cari le nasce în- 
vățătura, simțimîntul iubirii de pâtrie este a- 
cela care a conservaţ “naţiunile și a înălțat 
popârele ce Vai cultivat. Omul neînvăţat nul 
înţelege ; și pe când oniul luminat î își dă vița 
pentru ţera, sa, neînvăţatul nu scie să. sacri- 
fice cel mai neînsemnat “al stii interes per- 
sonal.
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Învățătura, dar, însoţită -de educaţia . sufle- 
tului, măresce popdrele şi le face să. trăiască 
ignoranța le perde ' precum 's'aii perdut atatea, 
seminţii originare ale Americei, pentru că Je-a. 
lipsit învăţătura, adică puterea dătătâre de vieţă. 

a omului și a naţiunilor. * Sa 
Nous, Românilor, sedla, biserica, plug: Și 

arma ne- ai: “păstrat - fiinţa națională şi politică. 
printre atâtea, vcuri și tribulațiuni. | 

Fără scâlă n'am fi între cele-l-alte popâre 
“de. cât ca o paria ; vi6ța” nâstră, -ca naţiune, 

Sar fi scurs în cel mai profund întunerec,: 
“besnă adâncă, care „este iadul întelectual Și po- 
litie al unui neam. 

„Fără biserică, ast pâte am fi sau Turci 
sati Teutoni, saii Calmuci. Biserica, română, ne-a. 
salvat naționalitatea. 

Fără plug am fi fost un popor nomad, ne- 
având pe glob un colţișor de pămînt unde să. 
rădicăm altarele nâstre şi. căruia săi dicem +. 
«coprinsul acesta “este al nostru.» Fără aratru, 
fără sapă şi fără cosă am fi în: starea Evre-. 
ului rătăcitor şi vagabond, . pretutindenea :pre- 

-sent și de pretutindenea “gonit ca lepră a nemu- 
rilor. Plugul ne-a ţinut, înfipți pe pâmîntul cu- 
cerit. de braţul vitâz al strămoșilor nostri, ro-
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dit cu sîngele și cu. sudorile. părinţilor nostri. 
- Fără armă, ţâra ar fi devenit. moşia, altor 

popre și numele nostru s'ar fi stins. Prin armă 
am conservat, și prin plug am: legitimat?o. 

Să iubim dar plugul și: arma şi să:le: cul- 

tivăm; să iubim Sedla. şi Biserica şi să le 

înălța, - Da 

„Un. popor: cult, iubitor de Damnedet și care 

se reazimă, pe plug şi pe spadă, nu piere nică 

odată. - 

“Străbunii nostri ati fost agzicultoni Şi Tăs- 
boinici; bardii lor, cântând plugăria și faptele 
lor viteze, ne-aii 'transmis reamintirea de ceea 

ce că ai fost. Săi imităm.: Să. înavuţim țera 

prin muncă și să o apărăm prin arme. 

Seumpi elevi, 

Iubiţi-vă părinții și ascultați”; iubiţi ca pe 
părinţii vostri pe aceia cari ai dat acestei ţără 

libertăţi şi “drepturi: memoria acelora din că 
cari. nu mai -sunt să vă fie dragă; fără iubi- 
rea născătorilor şi bine-făcătorilor nostri nu este 
iubire de patrie, - și fără iubire de patrie uu 
pâto 'să fie iubire de umanitate. Cine dice: 
«sunt: umanitar» “minte, dacă nu: mai în- 
tăiă patriot. - |



— 255 — 

Terminând, fericese  pe.: părinţii. cari, ; pri- 

-vându-se de ajutorul copiilor lor—ceea ce pen- 

tru dînşii e un sacrificii, căci braţele munci- 

torului sunt o-avere—i-ai dat la scâlă, de 

-unde să iasă, folositori într'o qi, lor înși-le și: 

patriei lor, şi exprim mulțumirile mele  învă- 

“țătorului scâlei- de zelul ce -pune în niarea și 

nobila misiune ce “i este încredințată. Numele 

modest de învățător are o :semnificațiune mai 

înaltă, de cât o crede cine-va. Christ însuși se 

numia învăţător (rabi), pâte pentru că el nu 

instruia pe farisei, ci învăța pe prunci şi pe 

6menii simpli, adică pe tot ce'o societate are 

mai curat şi mai primitor de adevăr. 

Eu doresc, iubiți săteni, şi fac urări ca pre- 

cum nici unul din copiii vostri uu rămâne ne- 

botezat cu apă, botez pe care '] avem de la 

Jon, asemenea să nu r&mâie nebotezat cu lumină, 

botez care ni la lăsat Isus. Botezaţi cor- 

pul fiilor şi fiicelor vâstre cu apă, dar bote- 
zaţi-le şi. sufletul cu sciință, cu lumină, cu 

spiritul sânt al adevărului, ca să fie. creștini 
întregi, dupe cum a voit întemeietorul sântei 
nostre religiuni să fie. 

Um mare învăţat, aflându-se pe patul de 
mârte, a gis: «Lumină, lumină, mai multă lu-
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mină». Acestea ai fost ultimele sale cuvinte, 

“înainte de a'și remite sufletul în mâinele lui 

Dumnedeii. - 

Lumină dic şi eii pentru copii vostri, pen- 

“fii ț&rei cari mâine vor. îi conducătorii ej, a-. 

părătorii ci. 

„Trăiască nemul românesc, vinul Și nedespărțit; 

Trăiască junimea română, viitorul patriei; 

, Trăiască, părinţii acestei junimi !



PORTUL MIRGEA*) 

Sunt coprinsuri pe pămîntul cărora să află, 
întipărită istoria prefacerilor ce ele ati suferit 
în cursul secolilor, 
Din numărul acestora este judeţul Roma- 

* naților.: 

Urmele cetăților și drumurilor imprimate pe - 
pământul acestei regiuni, sunt paginele unei 
lungi istorii de mărire și de cădere, pe cari 
înjuriile timpului -n'aii putut să le steargă. 
„Ruinele - cetății Anina sati Antonina, unde 

se află astăgi” urbea Caracalul, tundată de i im- 
peratorul Bassian Antonin Caracalla către înce- 
putul evului al treilea; urmele cetăților Reșca 
saii cica aprâpe de Olt și Sucibida, la, ca- 
pul punţii construită, de imperatorul Constantin 
pe Dunăre, din care abia se mai văd câte-va 
vestigiuri ; ruinele cetăţii .Celeiul sasi Cele, - 

*) Publicat în Trompetta Carpaţilor din 1883. 17
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pe malul Dunării, care dupe eruditul nostru 

numismatice şi archeolog, d. Cesâr Boliac, ar fi 

construită, în epoca Antoninilor, de la Adrian 

pînă la Commod, și la care, dupe săpăturile 

făcute, se. vede că a lucrat legiunea V Mace- 

donică, iar dupe o vechie tradițiune respândită 

între locuitorii acestei regiuni, se presupune că 

ar fi fundată de Aurelian, pe care ci îl numesc 
Ler împrâat, dupe usul ce aii Românii ca, și alte 

popâre de a abrevia numele, făcând din Ioniţă 

Niţă, din Stefan Stan, din Antonina Antina, din 

Aurelian Aurel, şi prin transposițiune Ler.; în 

fine, cele două drumuri, petrate cari străbat în- 

tinderea, Romanaţilor de la Istru către Alpii 

Bastarnici, unul pe valea. Oltului și cel-lalț de 

la Celeiit pe. la Caracal la, Râmnicul-Vâlcer ; 
tâte acestea, documentâză prosperitatea trecută 

a acestui district, atît de câdut astădi din splen- 

dârea sa antică, 

Negroșit, un număr așa de. mare de cetăţi, 

de drumuri artificiale, şi, de punți aruncate. peste 

Dunăre, cum nu se găsesc în. nici un alt di- 
strict, al „ț&rei, nu fac de cât să, ateste că, di- 

strictul Romanaţilor se bucura, sub imperatorii 

Romei, de o fav6re particulară; pote pentru cu- 

vîntul că acest ţinut era colonisat cu Romani
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născuți chiar în Roma, cari pentru acâsta a- 
aveai simpatia şi îngrijirea ei distinctă. Ro- 
ma-naţii, se traduce: născuţi la Roma (Roma- 
natis). . 

Romanaţii, dupe _tâte probabilitățile, fu co- 
prinsul. veniamin al: Romei lui Traian ; Antonin | 
Caracalla, Aurelian, rivalisară, în zel spre al 

“popula şi al înfrumuseța, și însuși Constantin, 
când voi să facă o punte peste Dunăre ca să 
trecă din Dacia aureliană în Dacia traiană în | 
resbelele ce avu a susţine, preferi pămîntul Ro- 

„ manaţilor, | 

Aurelian se pare chiar, dupe tradiţiunea' ce 
am menţionat, că a petrecut cât-va timp în di- 
strictul Romanaţilor la. cetatea -Celeum, mai na- 
inte de a se determina să trâcă, legiunile în 
Mesia. Țeranii din Romanați, qie că imperato- 
rul acesta nu era format din argil, ci din rouă, 
pentru care ei îl numesc Domnul de rouă: pâte 
pentru că s'a arătat, debil părăsind Dacia tra- 
iană, şi spun că avea, -un castel în cetatea Ce- 
leiul şi că, calea. petrată, ce duce de la Ce- 
leii către Carpaţi, fu: construită întradins din 
ordinul lui spre ăi facilita: comunicațiunea, cu 
Romanicul, (Râmnicul de astădi): unde el avea 
o amantă, dină a munţilor. 

e
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Legenda, spune că îndată ce sârele dispărea 

de pe orizont, Domnul de rouă pleca din ca- 

stelul său de la Celeiii, luând drumul. pietrat 
al muntelui, spre a se duce lîngă 'oreada sa, 

EI o vedea în timpul nopţii, și tot în timpul 

nopţii trebuia să se întârcă în castelul de la Istru, 
pentru că o ființă de rouă nu se pote aventura, 

de cât sub un cer fără s6re. Intruna din nopți 
Domnul de rouă, adormind în braţele dânei 'sale, 

când se deșteptă era prea tîrdiii ca să potă 

ajunge mai "nainte de răsăritul s6relui în r&- 

corosul săi castel de pe țărmurile Dunării. Cu 

tâte acestea el plecă; cursierii sti sbâră, lăsând 

departe: în urmă'i regiunea muntâsă a Carpa- 
ților; el era pe pămîntul Romanaţilor, când 

s6rele îl apucă aprâpe de opidul Caracalul şi 

acolo îl svaporă. Locul unde el se potopi, se 

numeșce și pînă astădi Pofopinul, el este nu 

departe de Caracal, pe drumul de petră ce 

merge la Râmnicul- Vâlcei, numit drumul muntelui. 
S'a dis că tradițiunea schimbă veritatea în 

scornituri ale poporului, dar de cele mai multe 

oră s'a constatat asemenea că este şi gura z£- 

curilor, și noă ne place a o crede ast-fel. Dacă 

nu e adevărul .pur, tradiția, acesta, are o semni- 
ficaţiune,. și atunci e instructivă.
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Aurelian construi un drum Și o cetate în 
districtul Romanaţilor, adică un factor al pros- 
perității și un factor al apărării: cel puţin așa 
cred locuitorii acestui ţinut; dar avu împu- 
ținarea de inimă de a abandona Dacia traiană. 
Și suvenirea și a amorului său pentru Dacia 

și a deboleței sale, este conservată de Roma- 
năţeni printre cincă-spre-dece secule de _vici- 
situdini. 

“ Românii sciii să nu uite nick binele, nici. 
răul. | 

- Masele de -nive cari, deslipindu-se din munţi 
de uragane, se rostogolesc în văi îngroșindu-se 
în mersul lor" și desrădăcinând păduri în că- 
derea, „lor, ei le numesc trotane, aseniănându-le |. 
cu legiunile lui Trajan, zostogolindu- -se peste 
armatele inamice pe cari le r&stârnă, și le în- 
vălesce ca - pe arborii unei păduri ce dispare 
sub masele formidabile de ninsâre ce o acopăr; 
când pe Aurelian, care Ja apariţiunea, barbari- 
lor, se trage dinaintea lor, lăsând pentru tot- 
d'a-una Dacia, ei îl numesc domiul de rouă. 

Urmașii Romănăţenilor de astădi, vor. avea a, 
faceşi io asemenea comparațiune, între anul 1864 
care a împroprietărit trei miline de Români, 
care le-a dat drepturi politice, care a întors
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țărei moșiile sale usurpate de străini, în fine 

care lor în. particular le-a acordat înfiinţarea 

unui port liber pe Dunăre, şi între anul 1879 

ai cărui conducători care s'a tras înapoi di- 

naintea invasiunii Jidovilor, și cari, în pani- 

ca lor imaginară, în frica lor de jupân Leibu, 

în preocupaţiunea lor de modul cum ar putea. 

să indigeneze pe jupân Moise, uită interesele 
judeţelor, și lipsesc de la. misiunea de a fi scu- 

tul României în contra hordelor străine ce a- 

menință de a o înăbuși. Nisce asemenea condu- 

-cători sunt mai puţin decât de rouă, sunt de fluid. 

Ce cer locuitorii din Romanați? — Ceea ce 

li s'a acordat de un Domnitor care, pe lîngă 
înflorirea ce a voit să aducă unuia din jude- 

țele țărei sale, voia să se rădice şi un fel de 

monument, mai durabil şi mai preţios de cât 

monumentele de bronz Şi de marmură lui Mir- 

cea cel mare, dând numele său unui port 

înfiinţat întrunul din cele mai agricole co- 
prinsuri ale României. 

Dar anului 1864 i-a succedat anul 1866—79 

și acesta, preocupat de cestiuni de o altă or- 

dine, a uitat şi pe Mircea și judeţul Romanaţi- 

lor. Guvernul a ncîngrijit un judeţ pe pămîntul 

căruia s'a petrecut cele mai memorabile fapte
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un coprins care, când Traian voi să populeze 
Dacia oncuistată, într'însul aştdă cea îmâi r6= 
mană colonie, şi când, dupe o mie şâse sute 
trei-decă și opt de ani de la colonisare, atleţii 
românismului şi ai libertăţii se seculară în con: 
tra sistemei care ţinea România în abjecţiutie 
într'însul se rădică primul stindard al Be: 
geneiațiunii române, şi pe pămîntul lui se siti 
pentru prima Gră acea Constituţiune â aniului 
48, ale cărei principii mari trebuiăii să salve 
într'o di România, și care va rimânta docu: 
mentul cel mai memorabil Și cel mia inipor:. 

„tant al Românilor, pentru principiil& demo: 
cratice și umanitare înscrise întrîrisul, la, cară 
alți populi nu vor: ajunge de cât dupe riulţi 
setuli şi cu multă, vărsare de sânge, 

Dar ce este acest port Mircea? 
Sunt opt ani de când lociiitorii jutiețului. Ro: 

manăţi, prin municipălitătea uibei Caracăluil, ati 
cerut de la guveriiil: fostului Domni Alexandru 
In I, să li se dea voi a înființa un port 
liber la Dunăre je nioșiă “Corabia ă Statului 

"ce & în apropiere de Celtiă, sub nume de A: 
lezandru 16n, cedându-li-se spre acest fine o 
niie de pogâne diri disa, inoșie a Statului, prin 
desdaunare de către aceia din, ei cari vor voi
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a forma acolo un opid și a rădica edificii 
pentru înlesnirea comerciului, Domnul, în ceea 
ce se atinge de înființarea portului, a acordat 
asentimentul sti; însă, în ceea ce pri vesce 
numirea lui, a declinat ondrea de a'i dă nu- 
mele său, sub cuvînt că el n'a avut încă timpul 
să facă nici un act glorios ca să merite a- 
câstă quasi apotheosă, dupe care alârgă nulită- 
ile vanitâse; că o naţiune care are seutimen- 
tul demnității sale nu apotheosă pe cei vii, 
ci ea face asemenea onori numai celor tre- 
pasaţi cari aii bine-meritat de la” ţâra lor 
prin fapte demne de laudă, şi ast-fel a. găsit 

„că era o datorie a nâstră de recunoscință a da 
noului port numele lui Mircea, care fu nu nu- 
mai Domn al ţărei Românesci şi Duce al Ol- 
mașului și Făgiiraşului, dar şi stăpînitor al Do- 
brogei şi Durstiorului, prin tăria braţului sei. 
„_Ast-fel a fost dat portului în perspectivă, 
de lu Corabia numele de J/ireea. 

Dar un eclips a urmat dupe aceea. 
Un opid s'a fundat în Basarabia sub nu- 

mele de Carol. Ne bucurăm când se eternisă 
numele Domnilor nostri. | 

Dar. face-se aeâsta, din sentimente: patriotice ? 
„Suntem datori să spunem cu întristare că.nu,
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Este. vre-o urbe, vre-o cetate, vre-un port 
care să porte numele lui Mircea, lui Vlad, 
lui Stefan, lui Michaii ? | Aa 

Dacă eroii aceștia ar fi în vi6ţă, ar avea și - 
ei stradele lor și opidele lor ; dar la morţi cine: 
se mai gândesce ? Morţii nu dau nici baluri, 
nici mese, nici concesiuni, Și atunci care e 
interesul ca să ne mai gândim la ei? 

Nimeni n'a, voit să mai audă de un port 
care pârtă numele unuia din cei mai mari 
Domni ai României. 

Este re acesta, o negligenţă, saii o sistemă, 
de a, 'se strangula tot ce: e românesc, și de a 
stavili propășirea, localităţilor ? Se 

- Districtul Romanaţilor este unul . din . cele - 
mai agricole. judeţe “ale României; marea . sa 
este un snop;de. grâi; semn al: imensei. sale . 
agriculture. a Ma 
„Şi cu tâte acestea, acestă regiune care scâte . 

atâtea grâne, nu are un port. Căci Islazul,. 
Singurul punct. prin care se exportă productele 
din Romanați, este numai o schelă iar nu un: 

„port. Printr'acest punct se face numai expor-. . 
tațiune, iar nu și importaţiune pentru trebuinţele 
şi comerciul urbei Caracal și județului. La, Is- 
laz,. vasele cu abur nu. stai. Islazul este un.
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sat, iar nu un opid. Apoi, așa obscur cuni se 

află, are şi inconvenientul de a fi o margine a 

judeţului, unde, ca, să se cae bucatele, s6 plă- 
tesce îndoit, și în tinip de iarnă și de slâte, 

mor pe drum miilțime de vite de transport de 
viscole și de fâme, şi cărătorii adese-oti își pă- 

răsesc catăle pe imensele câmpii ce se întind 
între Caracal şi Islaz. Din causa acâsta, de 

multe ori ni se găsesc cărătoti cu hici un preţ, 

productele vîndute nu se pot transporta la ter= 

mene în schelă, și contractele cad, în tot-d'a-ună, 

în paguba vîndătorilor. 

Prin înființarea unui port li, jumătatea ju= 
deţului, folâsele sunt necalculabile, şi pentru 

proprietătii de producte, și pentru cătători, și 

pentru comercianții din Caracal și din judeţ, 

și mai ales pentru agricultori. La portul Mircea; 

transportul se va, plăti pe jumătate, și cără= 

torii în loc de opt qile de drum; vor face tiei, 

iar pe tele-lalte cinci dile le va utilisa la arat 

“și la căratul recoltelor de pe câmp. Caracalul 

își va aduce metcaturele printr'un port al ju: 

doţului, când astăqi le seâte prin portul Bechetul 

diri districtul Dolj, ceea ce face să devină mai 

scumpe din câuisa plății transportului, care și 
pe apă și pe uscat e mai mare, distanița fiind
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mai lungă de la Brăila prin Bechet, de cât 
prin portul Mircea. 

Portul Mircea nu are numai bunul apro- 
pierii, dar are și înlesnirea transportului. EL 
are o cale patrată judeţiani aprâpe termina- 
tă care îl legă de Caracal în lungul județu- 
lui, și cu muntele prin Brâncoveni și Dră- 
găşani, pe șos6ua județână, co plâcă din Caracal 
către Râmnicul- Vâlcei. 

Marea cale petrată la care se lucreză şi care 
va lega Dunărea cu muntele, va face ca vii- 
torul portului Mircea să, fie mare. Drumul între 
portul Mircea, și Râmnic este cel mai drept care 
duce din Macedonia în Transilvania, și vice- 
versa. Prin Romanați cele dou5 provincii su- 
Tori pot comunica mai facil. Constantin, con- 
struind o punte de pâtră, peste Dunăre în ju- 
deţul Romanați, pare că ar fi avut de scop să, 
facilite Macedoniei și Transilvaniei midlocul de 
a'şi da mâna. | 
„Roma vechie, colonisând întâi acest ţinut : 

al Daciei, şi Roma nouă aruncând o punte peste 
Dunăre într'însul, pare că 'aii avut consciință, 
de ceea ce fac. Traian și Constantin, aceşti 
imperatoriă mari, cunosceaii importanța regiunii 

„Romanaţilor mai mult de cât . guvernele Iili- 
_puţiene din diua de astăgi.
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- Districtul Romanaţilor, aşedat între trei fluvii. 

navigabile: Oltul, Dunărea şi Jiul, şi având. 

un pămînt fecund și mari câmpii de labâre și 

de pășiune, cari nutresc o populaţiune de o sută 

două-deci de mii de locuitori, şi nenumărate ar- 

mente de vite, este județul cel: mai favorat de 

natură și ca punct strategic, și spre a putea 

fi tufloritor şi avut. Dar din fatalitate este pă- 

răsit. 

Cu tâte sacrificiile ce el face pentru guvern, 
e ţinut în miserie, El plătesce de un cart de 
secol șosele, și într'un cart de secol nu s'a con- 

strait într'însul doi metri de drum petrat; el 

a făcut poduri peste rîuri cu qile judeţene, și 

taxele de la acele poduri se percep de guvern, 

fără ca cel puţin să fie despăgubit de qilele ce 
a dat. El a dat tot-d'a-una guvernului mai mult 
de cât a primit, când dupe dreptul social, in- 

dividul sai comunitatea trebue să primâscă 

mai: mult de cât dă, ca în ori-ce asociațiune. 

Acest district, docile, liniștit, laborios, pro- 

ducător, a fost tratat de guvern ca un coprins 

cucerit. I s'a impus ca administratori: sai ca 
judecători nu cetățeni din judeţ, probi, inde- 

pendinți și cu durere de inimă de județul lor, 

ci" ereaturil''cutărui sati cutărui om politic, sati
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instrumentele cutărui sai cutărui partid, nu spre 
a provede la necesităţile materiale, morale şi 
intelectuale ale districtului, ci a vîri mâna în 
punga judeţului, în punga comunei, în punga 
individului, și a dirige alegerile, adică a fal- 

„sifica consiliile comunale, consiliile judeţene - 
și representaţiunile naţionale. Districtul roma- 

„naţilor a dat guvernului tot ce a cerut, și când 
a reclamat şi el un port liber 'la Dunăre, 
aprâpe de cetatea lui Aurelian, un port care 
să prte numele lui Mircea cel Bătrân, . eroul 
„Românilor, guvernul s'a arătat greii,. rece, ne- 
păsător, disprețuitor și chiar dujman; și lu- 
crul se trăgănesce: de opt ani. In opt ani s'a: 
delapidat 225 miliâne, s'a dat ţara tributară, 
Germanilor pe 99 de ani, s'a negociat 'îm- 
pămîntenirea Jidovilor—ceea ce se traduce des- 
pămîntenirea Românilor-—s a negociat cu patriar- 
chul Constantinopolei. pentru atârnarea, Bisericei 
române, s'a cerut de la puterile garante mutila- 
rea instituţiunilor nâstre liberale, pe când jude- 
țului. Romanaţilor, judeţului celui mai . agricol, 
județului celui mai clasic, nu i s'a dat voie 
să'și facă un port. Cei ce aii avut timp de a 
se gândi pentru Germani și pentru Jidovi, nu
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ai avut timp a se gândi şi pentru judeţul Ro- 
manaţilor. 

Ca mandatar al districtului Romanaţilor, re- 

clam de la guvern să se aducă pe biuroul Adu- 
nării proiectul pentru portul Mircea, și rog Adu- 

narea legislativă să bine-voiască a da voie să 

se concedă acestui port o mie de pog6ne din. 

moșia Corabia a Statului, cu sai fără desdau- 

nare; pentru-că e drept ca unui judeţ care a 

dat tot-d'auna cu mâini pline tuturor localită- 

ților ori-ce i s'a cerut, când a fost vorba de 

prosperitatea. acelor localităţi, să i se dea și lui 

asemenea cu mâini pline, dacă vorbele: egali- 
tate, iraternitate, ecuitate, ai vre-un sens. 

Nu cerem ca cele o mie de pog6ne- să se 
distribuescă gratis, ci banii ce se vor aduna 

din vîndarea lor, să se întrebuințeze pentru 

înfrumuseţărea, portului, spre a se face un port 

demn de Mircea cel Mare. 
Cetatea lui Aurelian nu mat există; suflarea 

timpului și a barbarilor aii trecut peste dînsa.; 

sunetul: armelor: legionarilor: care euceriră . Dacia, 
spre a'şi face din: ea o nouă patrie, nu mai 

r&sună; dar în vecinătatea acestei cetăţi s'ar 

ridica un opid tot aşa de sgomotos şi tot așa 

de. înfloritor. Și dacă astăqi, radele sârelui lo-
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cului, pe care se înălța odinidră castelul lu 
- Aurelian, nu mai cad pe coifurile de argint 
ale oștenilor acestui imperator, ar cădea pe tur- 
nurile unui opid comercial locuit de legionari 
ai civilisaţiunii şi ai umanității.



GHRIST şi LIBERII GUGETĂTORI 

  

Emiuentul publicist frances Jujien Villecrose, a scris o pre- ți6să carte: Cris și Reforma sa socială.” Părintele Cosma, Moșescu, fost institutor și director al scâlei primare din Brăila, în zelul seă de a dota literatura bisericâscă Cu 0 operă așa de însemnată, a tradus'o în limba română şi a imprimat'o cu "0 prefaţă care a voit să, fio eşită din pana unui laic, «pentru a asigura pe cititori, având sai nu o religiune, că opera nu are un interes nu numai religios ci şi social, şi ca ast-fel ea se adresâză tuturor Gmenilor de bine cari dorese o orgânisare s0- cială mai conformă cu destinele omului, o organizare care să sa]ve pe Om de cele donă tiranii co se numesc Tiara şi. Corona, care ţin de secoli omenirea îu ignoranță şi în sclavie şi a fă- cut multe: victime. Onorat de venerabilul traducător cu acâstă însărcinare, am pus următârea : 

PREFAȚA 

Sunt Gmeni cari, vălend titlul acestei cărți 
și numele traducătorului, vor exclama: «Iar 
Christ și iar un preot la midloe 1»: E 

Molipsiţi de bâla secolului așa disă liberă 
cugetare, ei ar fi preferit fundatorului. christi- 
anismului un corifeti al se6lei filosofice, - 

IS
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Noi le dăm pe Platon, capul sc6lei platoniene, 

care a umplut de glorie lumea antică. 

ȘI % întrebăm: 

Platon, Albina Atticei; Platon, pe care anti- 

chitatea l'a numit Dizinul, este el însuflețit 

de simţimînte mai înalte de cât Proletarul din 

„Nazareth ? | 

Să facem o comparaţie. 
Platon mulțumesce deilor că s'a, născut Helen 

iar nu Barbar; bărbat, iar nu femee; liber, 

iar nu sclav. Dupe scla filosofică anteridră 

christianismului, barbarul era mai puţin de cât 

om; femeea, o ființă inferiâră; sclavul, un 

lucru. Inegalitatea condiţiilor era o stare legală 
la care nimeni nu se gândea s'o desființeze, 

Christ vine și dice: Hebreii, Roman, Helen 

barbar,” liber, sclav, bărbat, femee, una sunt 

înaintea lui Dumnedei. EL proclamă pe toți 

6menii fii ai Tatălui ceresc şi, ca, fil ai acelu- 

iași părinte, frați și, ca frați, egali şi liberi. 

De care parte sunt simţimintele umane ?. 

„ Filosofia menținea o religiune care înălța 

altare Prostituţie). 

Christianismul a dărîmat templele  deilor 
impudici. | 

De care parte este moralitatea ?



«Iar Christ și iar un .preot!». 
Ei, domnilor, cărora: vă vine mai comod a 

nega de cât a cerceta! 
„Iar Christ și iar un preot, este iar Verbul” 

și iar Apostolul. a 
Idolatria; tolsrată de filosofie, avea coribanți 

ai căror urmași sunt dervișii învârtitori. 
“Religiunea creștină are preoți. 
Funcţiunile coribantului se mărginiai în cele 

religiâse, patria lui era Templul. e 
Preotul — noi vorbim de preotul român — e 

tot-de-odată, servitorul bisericei și al țărei sale. 
Pentru el religia e nedespărțită, de patrie. 

Preotul: a fost tot-d'a-una în fruntea mișcă- 
rilor naţionale. EI le-a bine-cuvîntat, el le-a 
îmbărbătat, el le-a servit. | 

Mitropolitul Euthimie, pe care poesia epică 
îl numesce Zelosul, tu sufletul - resculării care, 
sub Mihaii Bravul, curăţi (era de 'Turei, într”o 
epocă în care sectarii lui Mahomet erati spaima 
Europei. ... | i 

- Popa Stoica din Fărcaşi, un simplu preot de 
sat, când a vădot țâra invadată de păgâni, a 
depus vestmintele sacerdotale, a încins sabia și 
a devenit unul din cer mai ilustri căpitani ai 
acelor timpi cumpliţi; EL e cântat de bargii 0l- 
teniei ca un eroii legendar. |
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Grigorie mitropolitul, a fost exilat de pute- 

rea, ce pregătea României sârta Crimeei, pentru 

că a apărat drepturile turmei sale ca un ade- 

vărat Păstor, i 
Ilarion al Argeșului fn amicul și mentorul 

lui Tudor Vladimirescu. În palatul seii episco- 

pal se cântă. pentru prima 6ră, ca o Mavsiliesă, 

vomână : «Mugur, mugurel», după dina în 

care eroul 'și martirul românismului. luase ar- 

mele în Oltenia, spre a întârce Românilor tro- 

nul patriei usurpat de venetici și a scăpa ţera, 

de ciocoi, complicii și sateliții streinului. 

In marea nâstră mișcare politică și socială 

de la 1848, un preot dintro comună rurală, 

iereul Radu de la Celei, sânţi, în diua de*/,; 

Iunie, stindardul rădicat la Islaz pentru rege- 

nerarea. României, și: suferi. închisdrea, şi exilul. 

Nu citez de cât aceste nume din multele ce 

strălucese ca nisce astre pe cerul Bisericei ro- 

mâne. 

Dacă 6menii, care 'și fac un titlu din lipsa 

simţimîntului religios, singurul care distinge 

pe Om de brută, m'ar'avea o hotărîre luată de 

a nesocoti tot ce este religiune și ce o serră, 

opera ce aii înainte ar judeca-o, nu dupe titlul, 

ci dupe conţinutul ei, și nu dupe numele tra-



ducătorului, ci dupe al autorului, care este . nu 
un preot, ce ar putea fi binuit că a scris car- 
tea sa în interes. de castă saii. de sectă, ci un 
laic, un cugetător, un servitor al umanității. . 

De unde vine acestă  nesocotire din partea, 
unor 6meni pentru cea mal umană religiune ? 

Causele mai ales sunt două: a 
Ântâiu, ei . confundă sacrilegiul cu sanctua- 

rul, iezuitul cu apostolul, pe Papa. cu Christ, pă- 
gânismul cu creștinismul; adică, iat abusul ve- 
ligiuuii, care a întemnițat, a torturat, a pus pe 
rug, a desființat mii de existențe umane, drept 
religiune, care e străină, de tot sângele vărsat 
în numele «i. 

Când Papii ardeaii pe I6n Huss, și. când 
regii, complicii lor, ucideai în grămadă po 
Huguenoţi, pe lisus ardeaii și. pe lisus ucideaii; 
căci fiul omului a dis, arătând discipolilor săi ' 
poporul: «Cine face bine unuia din aceştia, 
mie face, și cine face reii, mie face», pentru 
că Christ este popolul şi popolul Christ. 

Cuvîntul: « Pace vouă», cu care lisus a, sa- 
lutat pe discipolii sei după înviere, e cuvîntul 
de ordine al religiunii sale, lisus, Verbul lui 
Dumnedeii, care a mers pînă la mârte și vii 
a remas — pentru că Verbul nu pote săi mâră,
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— recomandă urmașilor săi pacea, resbelul fiind 

fapta Diavolului, şi Diavol pe pămîut e acela 

care “1 prepară prin asuprire și apăsare şi care. 

1 face din ambiţie și lăcomie. Ferul și rugul 

nu sunt armele Martirului Golgotei, care a dis: 
«Cine trage sabia, de sabie va muri». Arma 
cu care Christ a întreprins cucerirea lumei 

este Verbul, e cuvîntul care risună de pe 

catedră, de pe amvon, și pe care îl îm- 

prăștie cărțile și '] rgspândesce pana publicis- 

tului; și cine se servă de altă armă de cât de 

cuvînţ, nu spre a se apăra pe sine și patria sa 

ci a distruge libertăți și drepturi, este un Anti- 

christ 

Este însă şi unalt-fel de resbel şi-o alt-fel 
de pace: este resbelul ce se face în idei, re- 

voluția ce se operă în spirite, propagarea ade- 

verurilor mântuitâre, și este pacea care îndură 

tirania, pacea  sclavului care sufere şi tace, 

pacea, numită a mormintelor; pe acestea le-a 

înţeles Christ când a dis: N'am venit să aduc 

pe pămînt pacea, ci sabia, și : «Unde vor fi cinci 

înti'o casă, trei se vor scula în contra a doi 

și doi în contra a trei.» A recunoscut şi el 

revolta, dar revolta ce se face în forul nostru 

la vederea nedreptăţii ; una e revolta simţi-
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mintelor generâse în contra crudimii și - asupri- 
rii, și alta autodafeele şi închisiţia ; alta e lu- 
area Bastiliei, și alta sântul Barthelemey. 

E resbel și resbel, precum e pace şi pace: 
și e religie și abus de religie, care, când sunt 
confundate, nu pot să aducă, de cât confusiune 
și rătăcire, - 

A doua causă de necredințăi e interpretarea, 
literală ce se .dă adesea, Scripturei, contrarii 
preceptelor lui Christ care dicea : « Spiritul este 
care face viii, corpul nu folosesce nimir. Cu 
vintele ce vE grăiese ei vouă spirit suni şi viaţă 
Sunt», iar sântul. apostol Pavel a dis: «Nu 
vă luaţi dupe literă, ci dupe Spirit, că, litera 
omâră, iar spiritul vivifică.» 

Cărţile sacre, afară de înțelesul literal ati Şi 
un. înțeles mistic, care e cel adevărat. 

În parabola omului care, coborând din Ieru- 
salim ca:să mârgă în Ierichou, a cădut în bri-. 
gandi, briganqii sunt: vițiile în care cade omul 
coborându-se din demnitatea, lui de om. Cei doi 
dinari, pe care omul de bine i-a dat pentru vin- 
decarea lui, sunt Biblia şi Evanghelia. Ranele 
sunt plagele morale ce le fac viţiile. 

In miracolul celor cinei pâini cu care Christ 
a săturat cinci mii de 6meni, pâinile-—qice un
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erudit — sunt cărţile. Cu o carte se nutresc cinci 
mii, dece mii, o sută de mii, un “niilion de 
Omeni, omenirea, întrgă. 

Ruga este dorinţă. 
Christ ne-a dis: «Când vă rugați, cereţi de 

la Dumnedei pâinea cea spre ființă.» Pâinea, 
cea spre ființă nu e numai pâinea materială, 

— dreptul: de a trăi — ci și pâinea întelectuală 

şi morală — dreptul de a exista. — Pâinea, cea 
spre ființă este instrucţia, sunt luminile. Inv&- 
țându-ne să cerem pâinea cea spre ființă, pâi- 
nea edificătre, pâinea care întregesce pe om, 
Isus ne învaţă să cerem învățămîntul public 
întegral și gratuit. Animalul trăiesce, omul 
există; Isus ne învaţă să cerem a exista. 

In misterele religiunii, împărtășivea e simbo- 

lul solidarității 6menilor între dînșii. Mâncând 
din aceeași pâine și bând din același vin, care 
represintă, corpul şi sângele Fiului-omului, de- 
venim toți un corp, care e corpul social: socie- 
tatea, . Și precum în corpul uman, când un 
membru sufere tot corpul este bolnav, tot ase- 
menea și în corpul social, binele saii râul ce 
se face unuia din membrii lui, se face tuturor, 
se face societății întregi. 

Sfântul Augustin dice despre Christ și Mag-
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dalina.: «Christ este Omul colectiv, Omenirea întregă. Magdalina e Biserica cădută, prostituată, Revenindu'și în sine, la misiunea sa, cade și îmbrăţişază picirele luj Christ, partea omeni- rii ce sufere tina, Şi gerul și pârtă corpul în- treg, partea, . poporului apăsată și proletară. In acel devotament Sacru, sparge un vas închis de o mână. avară, mirosul se revarsă ȘI - îm- bălsămâză, răsuflarea, iar mirul îl varsă peste pici6re, peste partea, abjectă și suferindă a ome- nirii. Oliul în limbele “orientale e simbolul „ abundanţei, al Păcii, al fericirii. Oliul făcut mir era ungerea numai: e regilor și a preoților. Isus ungând pe tot omul, a arătat că tot individul este un rege și un preot: iată liberarea, miserului, proletarului de două mari tiranii: a Cesarului și a sacerdoților, Apoi Magdalina cu perii săi înve- lesce picirele Domnului.» Și nemuritorul He- liade, care. dă Românilor acest pasagiii de Ja unul din cei mai celebri părinți ai Bisericei, adaogă: «Perii capului sunt produsul capului, 
ceea - ce cresce din cap; ei sunt simbolul cuge- 
tărilor, ideilor, sciinţelor, instrucției. Cu instruc- 
ție dară, cu sclință și cu lumină, înfășură Mag- dalina picirele Fiului Omului; cu lumină în- 
fășură ea poporul, îl deștâptă, îl evangelisă ca .
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să fie împărat şi pontifice, şi luminat și drept 

și bun. Apoi, spre semn de alianţă, de iertare reci- 

procă, ea pune buzele și dă sărutare pici6relor. Ca- 

pul cade la piciâre, capul se umilă, capul sărută 

piciârele.> Și dascălul Românilor dice: «Cine 

putea să ne dea o asemenea religie de cât 

Dumnedeii și Dumnedeii Omul? Şi cine. face 

ast-fel de esplicații? St. Augustin.» 
In cartea profeților, Ezechiel qice: 
«Pe malurile rîului Cobar am avut o vede- 

nie în care mi s'a arătat un vînt tempestos ce 

venea de la aquilon, și un nor gros și un vârtej 

de foc, și împrejurul norului era o splenddre, 

și în midlocul norului se părea ca colârea de 

hasmal când iasă din foc. Și din midlocul ace- 

stei colori a hasmalului se părea o asemânare 

de patru animale şi iată forma. lor: ele aveaii 

asemănarea unui om, și fie-care din ele aveaii 

patru feţe, și asemănarea,. feţelor era: faţa unui 

om, «faţa unui leii, faţa, unui boi și faţa unei 

acvile; ele mergeaii .către partea în care le 

împingea Spiritul (lui. Dumneqeii).» Victor Hugo 

dice: «animale cu patru fețe: om, boii, leii, 

acvilă, care aveaii asemănarea unui om, arată 

pe Omul înpătrit: domn al cugetării, domn
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al câmpului, domn al pustiului, domn. al ae- 
rului: progresul întreg.» In. acei timpi de ti- 
ranie în'care omul era sclavul omului, Eze- 
chiel spune despoţilor că, în miglocul unui nor 
care părea ca col6rea  hasmalului când i6să din 
foc, el la văut pe. Om: stăpân al cugetării, 
stăpân al câmpului, stăpân al deșertului, stăpân 
al aerului, rege al pămîntului și al v&zduhu- 
lui. A | | 
„Nimic în Scriptură nu este care să nu aibă 
o, semnificaţie înaltă. Nimic în practicele reli- 

 gi6se nu e o vană formalitate. , 
„ Augustinii, Hugiy, Heliaqii şi semenii lur 
vin să ne descopere comorile ascunse ale cărţi- 
lor sacre, să ne facă să vedem dincolo de ce 
e visibil. Marii cugetători ne “deschid ochii la 
adevăruri necunoscute, Atât mai rău pentru cei 
ce perseveră în orbirea lor, Pentru ei a dis 
Isus : «Ochi au și: nu văd ;.urechi ai și nu 
aud.>: o i | 

Brigandii şi amăgitorii s'a făcut creştini 
ca să întâreă christianismul de la scopul săi. 
Este timpul ca aceia care fac resbel religiunii 
să găsescă drumul Damascului; este timpul ca 
ei să înţelegă că numai prin religiune se pote
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răpi arma din mâna impostorilor, că numai 

opuind învățăturilor fiilor Intunericului .precep- 

tele Verbului pot să salve pe om de întreita 

sclavie materială, morală și intelectuală în care 

îl ţine sistema satanică a exploatatorilor lui. 

Preceptele cuvîntului se resumă în: Amdrea 

de Dumnegeii şi Amârea de Omeni. 
Christ ne-a dis: «lubiţi pe Dumnedeii din 

„tâtă, inima vâstră, și pe aprâpele vostru ca în- 

sui pe voi.» Şi a adăogat: eAudit-aţi, că s'a 

dis celor vechi: «Nu faceţi altora ce nu voiţi 

să vă facă alții vout» iar eii vă dice vouă: «fa- 

ceți pentru alții coca, ce aţi voi să facă alţii 

pentru voi.» Aceia, erati opriți numai de a nu face 

răul, acestora li se ordână de a -face şi binele. 

A iubi pe Dumnedeii este a iubi Adevă- 

rul şi Justiţia, căci Dumnedei e adevărul şi 

justiţia. A iubi adevărul este a nu jura strâmb, 

a nu da mărturie mincin6să, a nu calomnia. 

A iubi justiţia este a nu nedreptăţi pe nimeni, 

este a ţine în tâte cumpăna. 

A iubi pe aprâpele nostru întocmai ca pe 

noi, şi a face altora ceea ce am voi să ne 

facă nouă alţii, este nu numai a nu priva pe 

alții de libertatea lor și de dreptul lor, dar ai



și ajuta la nevoi, a % consola, în tribulaţiu- 
nile lor, a le ușura, sarcina vieţei, dându-le din. 
prisosul nostru: și din abundanța inimei nostre, 

” Tabim noi pe Dumnedei ? 
“Iubim pe 6meni? | o 
Sclavul negru în Asia şi Africa, sclavul alb 

în Europa, resbelele fraticide, subjugarea stra- 
telor-mici de către cele mari dovedesc . că nu. 

Suntem creștini numai cu numele. -Conser- 
văm din religiune numai formele exteridre. O 
spoi6lă ca a mormintelor văruite pe din afară 
şi care pe din întru sunt pline de putrediune, 

Ne baptesăm corpul cu apă și nu îngrijim, 
Ceea ce e mai esenţial, a baptesa, : sufletul cu 
adevărul și cu justiţie, uitând că I6n a. dis: «Ei 
vă botez.cu apă, dar vine altul după mine, 
care v& va boteza cu: sântul spirit al verității,» 
Baptesm însemnâză spălare, curățirea corpului 
de infecțiile ce aduc morburile, şi a sufletului 
de: viţiile ce nasc crimele, | 

Ne ungem .cu mir regi și. pontifici şi uităm 
că mărirea are datorii pe care nu le împlinim. 

Ne cuminecăm, și facem ca levitul din Evan- 
gelie care, trecând pe lângă coreligionarul sei 
rănit de tâlhari și zăcând în pulbere, "și-a în- 
tors faţa, de la dînsul. Privim. unde mili6ne
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de semenii nostri sufir apăsarea și chinurile 

miseriei şi nu căutăm a le ameliora sârta crudă. 

Ne facem semnul crucii şi uităm că crucea 

însemnâză hotărîrea de a învinge saii a muri 

în luptă pentru drept și libertate, pentru patrie 

şi lege. 

“Ne mândrim cn religia creștină, și uitiim că 

acâstă religie s'a fundat, nu pe muntele Sina, 

în pustii, departe de suflarea tiraniei, nici în 

pădurea Egeriei, în singurătate și în liniștea 

sufletului, ci în grădina Olivilor și pe Golgota; 

că prin urmare, ea este religia abuegaţiei, a, 

devotamentului, a sacrificiilor. 

“Actele nâstre sâmănă: cu exemplele ce ne-a, 

„lăsat lisus? a | 

Departe de 'a avea, abnegaţia şi devotamentul 

Aceluia ce a fundat imperiul sei, nu dând mârte 

altora, ca Moise şi ca Mahomet, ci primind”o, 

el; departe de a sacrifica cât bobul de muştar 

pentru adevăr și pentru dieptate, setea neșăţi6să, 

de avere câştigată repede și lesne, fâmea de 
mărire fără. merit, sunt idolii cărora jertfim. 

Un nume de nabab, un titlu, o bucată de. me- 

tal, o cordeli, e nebunia vâcului. Sufletul este 

eclipsit de corp, spiritul dominat de pântece. 

“<Prea multă materie este riul secolului a-
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- cestuia, dice un mare cugotător ; o. înălțare 
morală este necesară. .A arăta „Omului scopul 
uman, a ameliora cugetarea mai întâi, ani- malul în urmă; a: desdemna carnea pe câtă vreme se va despreţui cugetarea, acâsta e da- toria urgentă a Gmenilor de bine.» Și adaogă: - «Să punem idealul în sufletul uman.» 

Dar vom fi întrebaţi, unde este idealul? 
Idealul e în profeţi, în evangelisti, în apo- stolii şi părinţii Bisericei; idealul e în marii cugetători, idealul e în cărți. Citiţi pe Isaia, „pe Ezechiel, pe Iov, pe sântul Pavel, pe. sântul Augustin, pe I6n din Patmos, pe Tertulian, pe Lucrețiu, pe Juvenal, pe Tacit, pe Milton, pe Dante, pe Victor Hugo: idealul e în scrierile 

lor. | e 
Cartea ce se pune astădi în mâinile publi- 

cului, e una din felul acestor scrieri. Câţi sun- teţi creștini. citiți-o cu dragoste; câți sunteți liberi. cugetători, fiți cugetători liberi, studiaţi-o 
ȘI — dacă Sunteţi amici ai muncitorului, spriji- 
nitori ai proletarului Și luptaţi pentru fericirea 
lui, — veţi afla întinsa aceleași aspirațiuni, a- 
celeași dorințe. care sunt și ale vâstre. Vita 
lui Christ nu sâmănă cu vi€ța. nici a unui om 
de. pe pămînt. Omenii își dai sângele pentru
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familia lor, pentru patria lor, Christ şi-a dat 
pe al seii pentru umanitate. A muri cine-va 

„pentru n6mul sei, e lăudabil; a se da în ol0- 
caust pentru genul uman, e sublim. 

Iubirea, de omenire însă, care e basa religi- 
unii lui Christ, n'a exclus de la el iubirea de 
patrie. Christ fu tot atât de fervent patriot cât 
şi de mare umanitar, Vădând cum aceia priu- 
tre care se născuse pregătiaii, prin 'destrăbălarea 
moravurilor și corupțiunii, peirea. ţării Jor, el a 
strigat coprins de o adâncă întristare: «Teru- 
salime ! Ierusalime! de câte ori am voit să a- 
dun pe fiii tăi în ce chip găina adună puii 
sei.» Şi: «adevăr dic ţie, că nu va rămânea 
din tine piatră peste piatră.» Acest strigăt de 
durere, dovedesce ardentul săi patriotism. 

Cosmopoliţi ! câți v'aţi născut români şi câţi 
doriţi umanităţii o sârtă mai bună, urmaţi e- 
xemplul lui Christ, iubiți omenirea fără a mic- 
şora în voi iubirea de patrie, fără care iubirea 
de 6meni e un cuvînt deșert! 

După ce descrie organisaţia, socială a lui 
Christ, autorul operei ce ne ocupă, întrbă : -Ce 
este acest reformator, care a voit să facă din 
t6te națiunile globului o Domarehie universală, 
căreia să'i dea de conducător unic pe Dumne-
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(ei, întrun timp în care trei părți. din lumea 
cunoscută înduraii dominațiunea lui satan în- 
carnat atunci în Tiberiu, iar ceea-laltă a patra: 

parte în a semenilor lui Tiberiu? 
Mai -înainte de mine ai respuns alții mai 

competenţi de cât mine. cc 
Christ este Omul-Dumnedeii. Christ suferind, 

Christ pe cruce, resumă în sine. omenirea în- 
trâgă. Meritul lui Christ nu e dumnedeirea, sa, 
ci suferințele sale, durerile sale, sângele săi 

"dat pentru salvarea umanității. Om, el e mai 
mult de cât Dumnedeii prin devotamentul lui, 
prin abnegaţia și sacrificiul vieţei sale. Christ 
e semânătorul divin. EI personifică într'însul 
aspiraţiunile umanităţii. I6n Evangelistul, care 
propoveduia la Heleni—la o naţiune logică —qice : 
<La început era Cuvîntul (Logos-ul), şi cuvîn- 
tul era la Dunmedei, și Dumnedei era, cuvîntul.» 

Eată.ce este Christ: Verbul lui Dumnedei 
făcut om. 

Termin acestă prefață exprimând mulțumirea 
mea traducătorului, care, la etatea sa înaintată, 
n'a pregetat a da Românilor traducția unei 
cărți de o valâre atât de însemnată ca organi- 
Saţia socială, așa, cum a voit: Fiiul-Omului și 
cum aii visat!o toți aleşii lui Dumnedei. 

19:
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«Scriitorii, dice Victor Hugo, sunt fiii și pă- 

rinții poporului. Scriitorul nu aparține sieşi ; el 

aparţine apostolatului săi. El e însărcinat cu 

acâstă grijă imensă : punerea pe cale a genu- 

lui uman. A întreprinde vindecarea plagelor so- 

ciale : iată misiunea lui.» 

Dacă îndrumarea Gmenilor pe calea binelui 

prin cărți e menirea scriitorului, venerabilul 

preot Cosma Ifoșescu,. a sciut să'și împlinâscă 

pe a sa, dotând literatura română religidsă cu 

" scrieri ca acâsta, proprii a îndulci multe a- 

mărăciuni. 

ȘI închieii : 

Păgânismul a avut şi el marele sâi Martir: 
pe Promethei. Aa 

Dar Prometheii pe Caucas e o închipuire. 

Christ pe Calvariii e o realitate. 
Prometheii întins pe un munte e Visul. 

Christ pironit pe cruce e Deșteptarea. 

Păgânismul a visat pe lisus, precum vădt- 

torii lui Israel l'aii profetisat. 

La un popor iubitor de libertate cum erai 
Elenii, Joe, Recoluțiunea, a detronat pe Saturn: 

Despotismul. 

Christ, Omul ideal, va ucide Bestia apoca- 
liptică, Hidra cu mii de capete și.cu mii de 
limbi ce se numesce Tiranie.
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Papii se duc. 

Regii se vor duce. 
Popolii rămân. 

Şi — precum I6n din Patmos, cel mai iubit 
discipol. al lui Christ — urmașii nostri voi ve- 
dea : Un cer noii și un pămînt noii. 

Adică, o lume nouă, o societate nouă. 
Acâsta va fi Sânta Cetate, cântată de Heli- 

ade ; Noul Zerusalime, anunțat de Salvatorul.



ALBII ȘI ROȘII*) 

Leu, 1871, Iunie 27, 

Amicului mei Rt 

Scumpul 'meii amic, 

Am citit cu multă atenţiune amicala dom- 
nici tale epistolă de la 14 Aprilie, privitâre la 
articolul meii politie inserat în Qiarul  Româ- 
nul, şi dacă nu ţi-am „răspuns pînă acum 
causa este că eram convins că ori-ce ași fi 
dis în acea epocă, ți Sar fi părut că nu auqi 
vorbind de cât pasiunea sai rătăcirea ; pentru 
că sunt adevăruri cari, ca să fie credule, ai ne- 
voie de sancţiunea timpului, nu pentru că ele 
nu ar fi clare ca lumina s6relui, dar pentru 
că Gmenii către cari se dic se află supt: nisce 
influențe fascinătâre, de sub puterea, cărora nu- 
mai timpul îi pâte sustrage. 

  

*) Publicat în giarul « Românul» de la 9 Iuuie 1871.
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aAstădi, însă, când însuși foile cele mai gu- 
vernamentale încep a confirma prevederile n6- 
stre, când gândesc că opiniunile d-tale s'ati mai 
modificat în ceea, ce privesce onestitatea și mo- 
ralitatea unui guvern, care a falsificat repre- 
sentațiunea națională într'un nod ne mai po- 
menit pînă acum; care şi-a rîs de naţiune 
dându'i de mandatar tot ce a fost mai străin 
și de numele, și de sentimentul de român, și 
Și-a bătut joc de colegiul al 4-lea, impunându'i 
de represintanți tot ce a fost mai neîmpăcat 
inamic și lipitâre și lup al ţăranului, și care 
a văduvit magistratura de judecători integri, ca 
A. Lupaşcu, spre a o umplea. de tot ce este 
mai ciocoii, mai imbecil și mai malonest în 
ț6ră, cu forte. rari excepțiuni ; când cred că pe- 
tiţiunea depusă pe Diuroul Camerei de membrii 
ei demni de regimul sub care—printr'o urgie 
divină—ne aflăm, prin care se cere reînfiinţa- 
vea spânzurătorilor, tăierea mâinilor, starea de 
asedii, desființarea Constituţiunii și. colonisa- 
rea țerei cu Germani, va fi deschis și ochii 
cei mai închiși ai celor mai adormiţi Români, 
sper că roiii fi mai cu indulgență ascultat și 
mai bine priceput. 

"Mi vei permite să reproduc aci câte-va pa-



— 295 — 

sage din epistola d-tale, spre a fi mai bine în- 
țeles asupra celor ce am a'ți răspunde. 

&imu.. TOtă lumea se miră — dici d-ta — cum, din- 
t'o aversiune atât de mare pentru cei de la 
Românul, te-ai putut determina 'să'ți publici 
ideile tocmai într'o asemenea f6ie, ale căreia i- 
dei nenorocite — de cosmopolitism— sunt. de toți 
cunoscute. Îmi permit, adaugi, a'ţi arta întru 
acesta opiniunea menilor, fiind că nu mă în- 
doiese că esci bine convins despre deplina iu- 
bire și stimă, ce'ţi conserv;. și mi-ar părea, forte 
roil, ași suferi forte mult de s'ar acredita că 
esci o apă cu aceia. ce ne-aii făcut țâra tribu- 
tară pe un secol străinului, prin incapacitate 
nepatriotisn şi rea-voință». Și mai departe 

„d-ta urmezi: «Oxi care ar fi cuvintele ce al 
alega, instinctul nu: pâte să ne facă a uita cu 
atâta, facilitate că tocmai capii partidelor, care 
fac astădi o oposiţiune înverșiunată, guvernu- . 
lui ai precipitat țâra în prăpastia în care se 
află. Eă nu dic, adaugi d-ta, că 6menii actuali 
de la putere ai să ne facă. fericirăa, cu tite că 
sunt departe de a ne fi causat nenorocirile în 
cati înotăm, dar a ne mulţumi numai cu câte 
un Simplu pardon de crimele comise: de capii
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oposițiunii, nu ar fi 6re o prea mare simpli- 
tate din - partea nâstră 2» 

Mai întâi sunt dator să'ți arăt mulţumirile 
mele pentru viul interes ce văd că porți micei 
mele reputațiuni, care ai dori să nu cadă pLe- 
cum aii cădut atâtea altele mai vechi, mai bine 
fondate și mai ilustre, Acesta este o probă de 
iubirea d-tale pentra mine, care m'a mișcat 
profund, și i pentru: care îi sunt adânc recuno- 
scător. ” 

Dar după ce "mi-am exprimat sentimentele 
mele de gratitudine şi de iubire reciprocă, îmi 
vei da voie se fiii către d-ta tot așa de sincer 
şi de frane, precum d-ta esci către mine, și să 
spun ceea, ce simt fără, multă urbanitate, fără 
întorsături și fără, frase, 

* Sunt două moduri de a acusa pe un om: saii 
de rea-voință, sai de simplitate. 

Inamicii inculpă de cea dintâi; amicii de 
cea-de a doua; indiferenții inculpă, de amândou. 

Mie mi se impută cea din urmă, fiind-că 
mustrarea 'mi vine din partea unui amic. 

Să vedem însă, dacă merită calificațiunea de 
om simplu ce mi se atribuie, de amăgit, de vic- 
timă” a credulității mele, sai dacă aceste ino- 
cente titluri nu sunt-gratuite.
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Citind istoria patriei, spune'mi scumpul mei 
amic, de câte ori nai găsit pe părinții nostrii 
aliați, când cu Turcii, când: cu Tătarii, în con- 
tra, ori a Ungurilor sai a Polonilor, adică cu 
păgânii în contra creştinilor, când acești din 
urmă aii voit să ne răpescă autonomia? Și cu 
tote acestea, venituți-a vre-odată în gând să 
dici că, răi ai făcut ci de ati pactisat cu cei 
de o altă, credință? Trecutuţi-a vre-odată prin 
minte să, le impuţi că ci, adoratori at lui Christ 
S'aii făcut o apă cu sectarii luj Mahomet? 

Lumea vorbesce de ura mea de ieri în con- 
tra unui partid lângă care mă găsesc astădi, 
și se miră de schimbarea mea. 

Dar o ură mai implacabilă se afla între 
dreptul Aristide şi între problematicul 'Themi- 
stocle, și în fața pericolului care amenința li- 
bertatea Helladei, animosităţile lor aii încetat, 

O ură mai legitimă exista, între părinţii no- 
stri și între Turci, și ei s'au pus mai bine sub 
suzeranitatea fiilor Profetului, de cât sub a îu- 
chinătorilor lui Iisus, pentru că sciau că. pă- 
gânii îi jăfuiaii, dar le lăsai limba ȘI guver- 
narea, de. sine, pe când creștinii le-ar. fi stins 
pînă şi numele . naţional. 

Domnul Tudor a intrat în înțelegere cu Tur-
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cii spre a scăpa ţera de Fanarioţi, şi Anglia, 
Franţa şi Italia — ţări creștine —— și-a unit 
armatele cu ale mahometanilor spre a protege 
populii -orientului în contra despotismului or- 
todox. 

Dacă dar în acei secoli de ignoranță și. de 

bigotism, când ideia de religiuno era mai tare 
de cât ideia de patrie; când ura în contra ne- 
credincioșilor era dusă pînă la fanatism, pă- 
rinții nostri ai sciut să se rădice mai presus 
de ură și de prejudiţiile religiâse, şi ai. fost 
atât de patrioţi în cât să facă a tăce sentimen- 
tul religios, și atât de luminaţi în cât să ju- 
dece că în contra inamicilor românismului nu 
fac un act neplăcut lui Dumnedeii aliându-se 
cu inamicii christianismului; dacă ei aii sciut 
să lucreze românesce, unindu-se cu' păgânii 
spre a: smeri trufia magnaţilor şi ale: nimici 
planurile, nu pricep cum în acest secol de lu- 
mini, de experiență și de multe exemple mari 
străbune, Românii se scandalis6ză de unirea frac- 
țiunilor liberali în contra seniorilor: Nemţi și 

„boierilor Fanarioţi, cari s'aii aliat să ne pra- 
de? Românii de astădi, sunt ei 6re mai orto- 
doxi de cât străbunii lor, sai mai puțin vă- 
dători, mai puţin patrioţi?
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"Ce crimă facem noi, fracţiunile liberale, fiii 
Mireilor și Stefanilor, unindu-ne nu spre a r&s- 
turna, ci spre a, conserva ceea. ce avem, în 
contra ciocoilor bulgari și : fanarioți răsturnă- 
tori 2? Da 

Nu simplitatea, dar, amicul mei, ma fă- 
cut să intru în oposiţiune, ci acea judecată, .care 
vede pericolul nu în partidele cădute, ci în frac- 
țiunile de la putere, şi care consilie înfrățirea, 
în timpii critici. 

Am urmat exemplul părinților. nostri. - 
M'am aliat cu Brătienii, cu Colgănicenii, cu 

Ionescii, cu nisce păgâni, cu nisce demoni, dacă 
vrei, în contra creștinilor și angelilor de -Ca- 
targii, Mavrogheni, Vogoridi, neaoși Români din 
fii în străbuni și onești bărbaţi. pînă a'şi. bate 
joc de lege şi de consciinţa alegătorilor, cre- 
ând o Cameră, după chipul şi asemănarea lor, 
care a scandalisat pînă şi pe însuși, iarul 
« Presa», spre a salva, Constituţiunea și naţio- 
nalitatea de acesti huni genii ai României cari 
aii jurat a le perde. 

Și nu ca înşelat—căci eii nu m am înşelat 
“nici atunci când mai tâtă: inteligenţa română, 
credea că străinul are să ne :facă, fericirea, și 
bancheta. un eveniment mai mare de cât veni-
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vea d-lui Catargiu la putere, când trebuia să 
plângă și ră "Și pună cenușă pe cap ș nici din 
spirit de oposiţiune, căci n'am mania, de a, face 
oposițiune numai din plăcerea de a face, ci după 
ce am vădut că ciocoii venetici s'aii coalisat cu 
ciocoii pământeni spre a da ţâra Ostrogoţilor. 

Cogălnicânu, care a împroprietărit pe culti- 
Vatori și care a dat drepturi politice meseria- 
șilor și sătenilor, este un scelerat, iar Voooridii, 
cari vor să le răpâscă, 6menii binelui public 
Și lumea se miră cum eii, pe care ea m'a vă- 
dut că sunt adoratorul ciocoilor, am pactisat cu 
nisce monstrii ca acei ce aii ucis feudalismul. 

Așa este lumea. 

Să nu ne închietăm, însă, de ceea-ce (ice 
ca, ci de datoria ce noi avem a, împlini către 
țeră. D-ta, scii cum fu judecat Columb de con- 
tim poranii săi, cum fu tratat acest mare om 
de Spania căreia, prin geniul lui, îi dete în po- 
sesiune o emisferă a pămîntului. 

Lumea se găsesce încă în simplitatea şi în- 
tunericul în care se afla în epoca lui lisus. Ea 
da lui Christ nuniele de salvator şi ?] primia în e- 
rusalim cu ramuri de palmifer, cum se priminii 
numai imperatorii, apoi tot acea lume, după 
puțin, îl duse pe Golgota cu huiduituri Și cu
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insulte, pe când pe Ana şi pe Caiafa îi încon- 
jură, cu respect. e 

Ceea-ce se petrecea atunci în Iudea, . vedem 
cu amărăciune petrecându-se astădi . în Româ- 
nia: Anii și Caiatii epocei, sunt în onâre; iar 
lânii, Lucii, Mateii, batjocoriţi, calomniați, cali- 
ficaţi de r&sturnători de către perturbatorii reac- 
ționari așa numiţi Gmeni ai ordiniei, cari s'au 
pus să dărîme și să desființeze tot ce avem, 
tot ce am câștigat de cinci-deci de ani cu pre- 
țul sângelui nostru, cu exilul, cu privaţiunile.. 

Și d-ta dici că, Gmenii acestia sunt departe 
de a fi făcut vre-un răi! Dar nu suntei fiii 
părinţilor lor, cari aii băut sângele acestei ţări . 
o sută de ani? N'aii vărsat ei sângele celui 
mai blând popul din lume la Craiova, la Iași, 
la Pitesci? Ai nu din ordinul Lahovarilor, Ca- 
targiilor, lepurenilor s'ai văduvit femei, S'aii 
făcut orfani, s'aii ucis unicii fii at părinţilor . 
lor venind cu ghiosdanele de Ja, sc6lă, și n'aii 
curs atâtea lacrime? Sub guvernul acestor 6- 
meni ai sângiurilor, ai nu S'aii audit în Ro- 
mânia acelaşi glas, aceeași jale ce s'a au-. 
dit odini6ră la Ierusalim în timpul lui rod? . 

Și vărsarea, sângelui omenesc, puţin lucru o 
socotesci d-ta, mai ales când causele împotri-
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virii poporului eraii juste, și când mai vîrtos 
se putea evita efusiunea de sânge ? Puțin lu- 
cru este şi mie rtii este falsificarea Represin- 
tațiunii naționale, pornirea .spre desfiinţarea 
juriului şi legiferarea, pedepsei cu mârtea, tor- 
turarea, . mutilarea şi mai presus de mâr- 
tea materială a individilor, mârtea politică a po- 
porului Român, colonisarea ţărei cu vre-o (lece 
milisne de Germani, menită spre a înăbuși e- 
lementul român și. a'l stinge germanisându'l ? 
Tote aceste monstruosități, aceste crime, drept 
nimic le stimi d-ta când dici că Gmenii din &u- 
vernul actual sunt departe de a ne fi făcut 
vre-un râu? Dar ce răi mai mare voiesci d-ta 
să ne fi făcut de cât uciderea nâstri materială 
Şi politică! Dacă faptele de risipă de bani ale: 
capilor oposiţiunii sunt calificate de crime, ce 
nume se pote da faptelor 6menilor din guver- 
nul actual și Camerei dumnealor de Gmenii a- 
duși înt'adins din cei mai neconsciințioşi şi 
cu apetituri de tigri, de hiene? 

Noi nu inventim nimic, nu calomniem,. nu 
exagerăm, Aceste grozăvii sunt narate însuși 
de foile cele mai guvernamentale, 

Reînfiinţarea spânqurătorilor, demne de regi- 
mul sub care s'a cerut reîntârcerea lor şi de
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turma de foşti privilegiați care le aduce; că- 
derea Constituţiunii, și cu dînsa a dinastiei scrisă 
într însa, sunt horende ca gândul care le-a inspi- 
rat, dar nu mă înspăimântă atât ca colonisarea. 

Pentru că fureile și: gîdii se pot desființa 
şi o dinastie pâte reveni; dar colonisarea este 
un lucru grav. 

Să ne unim, dar, scumpul -meii amic, spre 
a ne conserva ţâra, instituţiunile, căminele şi 
religiunea,. amenințate de pangermanism prin 

_veneticii cari ne guvernă. 
Rusia a voit să aducă în acâstă țâră colo- 

nii, și acest imperiii care pe lângă rele. ne 
făcuse şi bine, n'a putut să reuşâscă în pla=: 
nul săi, pentru că pe atunci în Adunarea ţă-. 
vei nu erai. renegați ca Muflis și fii desna- 
turaţi ai unor părinți ilustri prin românismul 
și talentele Jor, ca Iacob și "Titu. 
„Reuși-va Prusia într'al săi, de la care n'a- 

vem suvenirea nici unei bine-faceri de cât că 
ne-a despoiat, prin pricinpii săi, de 245 mili- 
One sub pretext de drumuri ferate pe care nu 
ni le-a dat ? | 

Vom vedea. 

Retrogradii, lacomi de înavuţire, şi indiferenți de 
neamul care ar stăpîni acâstă, țeră, aii deschis frun-
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tariele Moldaviei Jidovilor, și par'că invasia a- 
cestui neam n'ar fi o destulă calamitate, propun 

„Să se dea fertilele pămâînturi ale României migra- 
țiunilor de ori-ce ginte. 

Jidovimea, este zestrea ' ce ne-a adus Moldova. 
Zestre tristi, care va, ucide poporul României pre- 
cum a ucis pe al surorei ci de. peste Iilcov. 

Nenorocirile ce dici d-ta că le-ati adus capii 
oposițiunii, se. pot 6re compara cu zestrea, ce 
0 proiectâză guvernul actual prin camera lui 
ad-hoc ? 

Cregi d-ta că petițiunea, prin care se cere 
sfășierea, Constituţiunei, nu este provocată de 
cabinetul actual? Dar atunci pentru ce și-a 
făcut el o Caineră, numai de reacționari, dacă, 
nu ca să admită acea petițiune pe care o Re- 
presintațiune cu adevărat națională ar fi res- 
pins'o cu orre? Și apoiaii nu ne-a spus acest 
cabinet că, Constituţiunea nu e pe talia nostră ? 

Nu există termen de comparațiune între a- 
ceea ce a făcut ministerul Brătianu, Cogălni- 
ceanu, și între ceea co lucrâză guvernul Catar- 
giu. Brătianii, Gogălnicianii, au putut să facă 
greșeli, aii putut să risipâscă banii publici, dar 
aii menţinut instituțiunile. Xinisterul Catargiu 
conspiră în contra drepturilor n6stre, în contra
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existenței nâstre: potitice, Despre acâsta nu -mai 
e îndoială. Fapta se vede și este hidsă, - 
: "Am. fost: de la început:. în contra: cabinetălui 
actual, pentru că prin composițiunea.. sa; "ȘI 
din: modul cumi:a, venit. am. vădut că : este : un 
guvern: reacționat, : perturbator. resturnător, ina 
mic'-ali libertăţilor, aducător de invasiuni. Sei 
că el: s'a presintat Adunării: legiuitâre încon- 
giurat de tunuri, de soldați :și de bande de. uci- 
ași,» când în: ţeră :și „în Adunare: domnia cea 
mai. mare: liniște, când :cu câte-va dile mai"na- 
inte: Adunarea. dedese:un vot: prin care : arâta':de- 
votamentul ei către tron. TȚii minte că cliiar. d-ta, 
omul: cel .mâi tienit -din lume, care. 'tot-dâ-una 
ai sciut să - evitezi : scandalurile, erai.:să- cadi 
victimă bandelor: care! Sai născut: ca. prin: far- 
mec-în diua însuși în care a - venit acest : mi- 
nistev: la putere... ss ii 

Ei. bine, un. guvern, care iare: bande. de: uci- 
gași,- precum guvernele: de sub dorinii fanarioți 
aveaii bande de brigand, se , pâte dice 6re - că 
este un guvern ;al ordinii ? | 

Nu: "mi-a făcut mici personal nici un, răi 
guvernul . actual ; ; din: contra':-am, convingerea 
că ar!fi. putut Să mi: facă::bine, când, Ca - Te- 

Pepe . Pa . az Da m a :
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presentant- al națiunii, "ași fi dat votul mei 
de încredere. .i în 

: Prin urmare, nu sunt. în 'contra. sa ca „indi- 
vid, „dar. ca român. . „i : 

: Pe -bărbaţii . dintînsul: îi stim Și respect ca 

Gmenl:privaţi, Şi. către unii - dintr'înşii.. am o 
deosebită afecțiune, Ca Gmeni. “publici, însă, îi 

abhor, “pentru; principiile. despotico. 3 ŞI „Pentra 

faptele lor neromânesci..: 
Putem să;“avem : simpatii pentru unii  Gineni 

și aversiune .pentru :alții: însă; :iiu e. nici o 
iubire, nici. o ură. mai puternică de cât: amorul 
de patrie: 

Vei” dar, că ex nicr-odată n'am făcut Q= 
posiţiune: din ură; nici alianţe din simplitate. 

Și dacă “"ţi. pare rău -de inconsecința mea în 
aversiune, și-i nu sunt mai puţin trist de 
consecinţa d-tale în ură către bărbaţii din. o- 
posiţiune,. cari tot-A'a-una, ati. fost: mai -români 
de 'cât fanarioţii de la. putere, cu tâte greșelele 

Evam abătut de. tristeță văqând că însuşi 
d-ta, bărbat luminat și cu întinse cunoseinţe; 
că d-ta democratul. și fiul lui!.4$, aperi su- 
vernul care a. venit pe ruiiele cabinetului a- 
les de ţâră prin representanţii ei, liberi aleși
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și. dat jos. de:un consul .străin pentru o :ma- 
nifestaţiune naţiorială "făcută fără scirea guver- 
nului - constituțional, calificată: rerohţiune +. de 
veneticii din cabinetul. actual, ca să ne compLo- 
mită în . ochii Europei și să justifice . invasi- 
unea străină și nelegiuita lor "venire: la . putere; 

dar epistola d-tale de la 1 Iunie m'a consolat. 
D-ta dici: Nu eu, fiii al poporului, eii care din fra- 
geda'mi etate -am lucrat pentru dobândirea drep- 
turilor și libertăţilor publice după puterea mea, mă 
voiii putea pune sub stindardul mânjit al cio- 
ilor: SI a DT Ra _ i 

Da, scumpul , meii „amic, a fi fiii poporului, 
fiii: plebei, iată titlul mostru de nobilitate; căci 
numai. plebea a mai r&mas română; prin 
plebe Christ a, regenerat lumea decădută, și prin 
fiii plebei s'a moralisat guvernele corupte. Nu 
puii de. ciocoi: .vor avea vre-odată, energia. a 
purifica moravurile stricate, nici vor deveni când- 
va campionii. legalităţii. şi aj dreptului. Nu fa- 
narioții vor. face binele României; nu ei, vene- 
ticii, vor avea misericordie . de muncitorul, ro- 
mân, ci aceia ai cărora: MOȘ. împreună „CU a- 
cest popor s'a luptat, pentru „acest pămînt. 
„Se acusă „Oposițiunea, că. a dat țâra. în spolie 
Germanilor.
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- Dar Omenii din guvernul actual ai ci mâi 
„multă durere de ;inimă':de 'dinarul public?- Nu 
lucrâză sei din tâte puterile, nu nuniai sti apere 
pe' Teutoni de restituirea: sumelor ce ati 'sus- 
tias“ din casa: nâstră dela Belin, dar să -ne 
aducă şi "jugul şi „concuista străin pe calea e- 

conomică ? 

'Un “deputat conservator din Catiera'aituat 
dicea imai deună-di :într'o adunare : «Ministrul 
Golescu-Brătianu, concedând căile :ferate prinei: 

pilor prisiani, a pus țâra 'de le-a plătit cam 

scump, dar tot ne-a dat ceva; și, dacă 'le- 

gea “concesiunii 's'ar. fi executat cu bună cre- 

dință de cabinetele :ce fi:aii succedat, am fi a- 

vut încă drumuri ferate în tot lungul țărel și 

biiie construite. Guvernul actual voiesce să 6- 

blige nățiunea' a, plăti poliţele. dişilor principi 

către deţinătorii lor fără ai da nimic: în schimb.» 

In ce, dar, sunt mai buni “Catargii, *- Laho- 

varii, Mavroghenii, de cât capii oposiţiunit ? 

O'altă 'acuisaţiune 'ce 'se:mai: aduce” “oposiţiu- 

nii este cosmopolitismul. 

Dar cei ce 'vor să deschidă porţile -ţărei itu- 

turor limbilor de pe glob; :cei ce cer cu jale 

colonisarea ci cu -Germani şi cu Jidovi, ce 

sunt ei dacă nu cosmopoliți? Insăși Camera
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compusă:.din: Bulgari.::din Fanarioţi, - din Jidovi 
împămâînteniţi 'ori . baptesaţi, ce.. represintă : ea 
dacă. nu 'cosmopolitismul?.: Acâstă:. Cameră. și 
guvernul - cară a.creat?o, : priri Însăși + com posi 

“ţiunea. lor +sunt.. un Dăbel. ci sa 
In ce sunt ele dar preterabile oposiţiunii 2. 

-:. S'a mai; dis- că oposițiunea, : pe.;' când. forma 
ca: majoritatea. Adunării, disolvată, nu - mergea 
în arnionie::cu; „ Palatul, in sint de Șicaniă: 
Nu. e; 'exact.. a i it 
:: Fosta; Adunare: a! făcut tot ce:i-a: fost prin 

putisită, ca: să; conserve: buna, înţelegere ; între 
ea și Capul -statuilui, probă, că în: urma: fatm6sei 
epistole de abdicare, care a făcuţ „atâta, sgomot 
Și prin care; se: insultă. națiunea, ea, a votât o 
moțiune: exprimând devotamentul ci, către; tron ; 
şi după căderea, ministerului: majorităţii, de. şi 
acestă cădere era. -uniilitre pentru: ţâră,. fiind 
că. venia din partea unui" consul străin, :ca. în 
unire;:; dr&pta,. stânga. și: centrul; s?a- înțeles. să 
dea: Regimului: tot; concursul ȘI-să.susțină noul 
minister, dacă d. Bosianul, Sar. însărcina,-cu 
compunerea, Dai a i ua 
Dar o Adonare care; deniascase. hoţii! prin- 

cipilor germânt și. ;dedese--un:-tot să. se. urmă- 
râscă acești: fraudatori pe „calea: civilă și, penală,



— 310-— 

nu “putea să;mai! fie tolerată ;. le! tuebuia străi- 
nilor: un minister care. să:se oblige nu: numai 
a disolva acâstă Adunare - dar a o şi ucide, şi 
d.- “Bosianul:-nu le! era 'omul.:. Ei ai: preferit. 
ministerul Catargiu, care a promis tot ce: i:s'a 

cerut. : ai 

Palatul, dar: na: dizolvat fosta Adunare. pen- 
tru-că: i-ar fi: făcut oposiţiune. sistematică, dar 
pentru că n'a 'voit să abdice! la“-dreptul “ei de 

„control, și pentru că n'a primit să se: facă 6om- 
plice cu puterea. Ea a preferit':mat bine: să fie 
disolvată, de” cât să: legitimeze fără-de-legile: u- 
nui Regim spoliator, câleător de! „jurâmint ș Şi de 
Constituţiune, ': pi a 

Ea a fost disolvăta, și “eavaraal “ta oc, să 
facă 'apel la naţiune" ca să, judece între :cl şi 
Adunare,” el" a: făcut:'apel la prefecți, la puterea 

„armată, la bandele de “ucigași, la procurorii şi 
judecătorii . de instrucțiune, Şi ' acestea i-a . dat 
Camera actuală, al. căreia; singurul act demni :a 
fost.: respingerea  convențiunii "Și conversiunii 
Strousberg, 0 calamitate 'de icare ţâa n'a scă- 
pat de cât cu o infimă majoritate de trei .vo- 
turi, pentru care țâra' nu. este “datâre de cât e- 
locinţei:: d-lui Vernescu și pâtriotismului lumi- 
năt al d-lor: Plagino și :Cantili, cara: făcut
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convicţiunea multor .deputaţi. amăgiţi.. de - pute-: 
rea executivă... In"! colo, astă Cameră oierâseă, 
ma lucrat; de cât-răă. i ci ii miar 
Tu adevăr ai 

- In.„ceea-ce: privesce stingerea: datoriei Alotânte; 
precedentă: Legislatură dedese - administraţiunea. 
casei ei casei de licuidarea bonutilor rurale, cu: 
totul îndeplinită de: ministerul :: financelor:: Ca- 
meta “actuală, dupe cererea guvernului, face din- 
tracâstă- casă 0; secțiune a: ministerului, : și 0 
supune» arbitrarului. guvernului; sii -- în i 

Adunarea. disolvati echilibrase budgotul ânu- 
lui 1871 -fără:timpositul timbrului, pe câre 7] 
respinsese; Camera Catargistă îl votâză; cu uni de- 
ficit de două mili6ne și ;jumitate - vechi... soco- 
tind în veniturile .budgetare și: : adausul din îm- 
positul timbrului; icare nu-este.:îică; votati: Și care 
pâte“să .nu:se voteze, și-i acest: 'budget- care! la: . 
finele: anului are să lase. un - deficit:'de câte-va 
mili6ne, îl voteză;: pe: dou: any, dând : nascere: 

„unei ;-noui datorii flotante, "pentru stingor ea',că- 
_Yeia se. va ;face:un- noii; împrumut, îi: su, 

-- Cele-l-alte :acte- ale ici. sunt de. telul „aecăta, 
Și nici nu':putea să “fiotialt-fel. ii it 

: O: Cameră 'care a primit în aplauac frenetico. 
pe 'represintantele- celoi:-ce 'ne-a.despoiat! și i-a 
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votat! scrisori: de: mulțumire, nu putea::să.. facă. 
mai bine'; şi dacă ea a râspins! concordatul cu: 
„mofluzii presintat de minister::și coţeăria:: nu- 
mită conzersiune, care era o cursă: întinsă: ț&- 
rei; din! partea.: puterii executive, causa: e că cri- 
ma'era; așa::de .marelîi: cât: însuși! aleşii hau-: 
delur's'aă -spăimântat, «șir.» 
-:: Când; dar;: Cammera-: cea: măi simpatică 'gu- 
verhului! îi;'respinge :proiectele .. ca. monstrudse,. 

„se 'mai:pâte "dice. căi: guvernul acesta este dnest, 
și ni se mai pâte! imputa nouă căi facen-0- 
posiţiune ? at 

Sci de unde: vinie erdiea,; celor. ce! înal ati 
ilusiuni:; de acesti minister; că: îl: judecă : dupe 
căte-va :: onorabile excepţiuni : dinti însul - iar: pe 
acele: xepțiuni : dipe-unul „sait! două. acte, fru- 
m6se :din'ivi€ţa. lor. Insă în: ori-care: exămen! nu 
trebuie. să.:se--uite . principiile și -să se. ia de 
criterium, faptelesăvirşite în “împrejurări "ex 
tra-ordinăre, ci. în timpii normali. a 
Anii: 1648 și  1864,:aă -făcut-pe unit :6meni 
cu principii înapoiate! şi neamică -:ai - poporului 
să ia: parte: în''acele -eceninente cari -se -'efec- 
tuaii în favârea . poporului; însă, după. ce a tre- 
cut: vîrtejul: care îi răpise şi". târâse “să par- 
ticipo: la 'reforme.salutarii;- acei Gmeni, dislocaţi



un: moment :de la» locul::lor,: s'au; întors. iar; în 
rîndurile menilor ,. trecutului: unde... astă i. se 
găsesc: servind: reacțiuriea:: Ormeniă acestia. nici 
o-dati-n'aii. fost: bărbaţii. regenerațiunii și ai. i- 
deilor: celor -masi, ci; numai nisce. amatori.: de 
funcțiuni "sub: ori-cine; -un:. fel: .de aventurieri 
politici, pe cari: Îl : găsesce ;cinâ-va; și! în: revo- 
luţiuni iși ' în - restaurări, puiuidu'și : condiial: și 
spada; în. Serviciul ori-cărui. le „oferă; :0- înaltă 
funcţiune, + ete pati 
“ Cun consideri. d- ta, scumpul; mei: amic, un 
bărbat de Stat, pe-'care îl: vei că: umblă. să ia 
înapoi poporului sub un Domn: drepturile: ce. i 
S'aii” dati-sub: altul ?. Ce: ideie poţi să'ți! formezi 
de'un general. al: revoluțiunii, 'care'și . închină 
sabia;restauraţiunii 2::Nisce ăsemenea' 6meni mât 
merită : respectul: nostru? toi, | 
+ Omenii acestia, :saii ai prizicipil Sai: mai, 
Dacă mai, sunt nisce 6meni ordinari ; dacă ati 
şi le ''renegă. pentru :; funcțiuni, sunt niscemier- 
cenari,: nisce 6meni. fără; virtuți, -Ei--pot să fie 
ondiabili, dar. numai onorabilitatea,. -nu: face-o: 
mul: Pot să: fie;:bărbaţii: cei. mai inteligenți,:cei 
mai. raționabili ; dar răţiuriea,; fără sentimentul. - 
justului -rătăcesce. Inteligența și raţiunea s'a dat, 
și la cele-lalte animale, dar numai virtutea este
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calitatea: omului; și. prin. virtute: înțelegem nu; 
numai 'sentimentul: onestului, ci şi. âl justului.: 
Un. om fără sentimentul:. justului pote: să : fie 
onest dar nu  și:virtuos. Onestițatea: esto una din 
virtuți, dar ea--singură nu'e virtutea. integrâlă. 
:+ Sunt în guvernul actual: și onorabilități care 
îl dai: lustru; dar cară sunt: actele acestor: 0-. 
norăbilități ? Unele. vin: cu proiecte 'de „joncțiu-. 
nea: drumurilor nâstre ferate cu âle Rusiei prin 
Sculeni, pentru înflorirea și prosperitatea: Ode: 
sei și. căderea porturilor .n6stre: de pe: Dunăre 
și de la Marea Negră; altele depui legi:de a- 
servirea,” Bisericei române și supunerea : ci unei 
chiriarchii străine din liberă și autocefală ce este 
pîuă' astăqi. Frumâse, bune sunt asomenea acte ? 
Nu: sunt ele o: trădare -neintenţionată, pote, dar 
care arată piticia și servilitatea omului ?- I- 

“lustraţiuni “politice se “pot. uumi asemenea 
men? e ui 
-: Dar chiar. dacă ei: în particular n'ar fi: ve- 
nit cu asemenea” proiecte, cari aii indignat..:pe 
însuși  retrogradii: din “Senat, 'ei: fac .parte:din- 
tr'un guvern 'iadus prin” influența străini pen- 

“tru :scopuri criminale, ale cărui acte.tâte, parte 
ai fost condamnate de însuși Camera creată de
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el. şi. de Senat, parte -:de : opiniunea poâlieă şi 
abhorate de ț6ra întregă. i i o ui 

” Sunt onorabili: toți. burliaţ din guvern; dar 
sunt retrogradi; ci află: suprema” fericire în tre- 
cutul "feudal, și nu''cu 'cadavre: galvaniisate' se 
pote reg oenera ! o naţiune: Ei. sunt: 6meni linteli= 
genţi, dari::nu' sunt 'reformatori, nu: sun; orga- 
nisatori. Scii multă, carte,: sunt oratori mari, 
dar nu-sunt: 6meni de: Stat Ai spirit; dar n'aii 
inimă. Adică n'aii tocmai 1 partea cea : mai: eseu- 
țială “care face! pe::om.: mel a 

Şi nu trebuie să'şi. bată cine-va mult capul, 
ci ca săle vadă 'piticia,:să 'se-uite'-la: actele lor. 
Există vunul 'din ::aceste”:acte 'care:: Să'nu'fie 
o probă evidentă de incapacitatea '!lo2 Pot: ei 
să-iasă la:ilume “cu o: 'singură ! fâptă,! mărâță, 
cu un: singur :act:'care să fie! sigiliul geniului ? 
TGte: faptele! lor: sunt. nisce :afaceri:: de pungă ; 
sperie: ț6ra cu abdicări, eu :invasiuni ca-săi-:ia 
punga; :și: aceste !  ăfadei de: "borfașt + ei le nu: 
mese": "nalt: Dolitică, “ca: 'să/arunce „pulbere + în 
ochi aţiăni ee ii 
“Tubirea, de „guvernare â::perdut mulţi 6meni 
naș oi PE m pe ba 

= Este « o; 0 'atmosteră infecta Sus Ja putere, Suie 
- ea Ta et Lai ! 

i
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- Nezon: când.:s'a suit: be tron avea. virtuţi, pe 
care acolo le-a perdut.... mii i; 
„De. aceea, nisa reia ai osti pen- 

tru; termine , mărginite. ale: puterii... : 
- Omenii „de. astădi de la., guvern; sunt. o- 
nărabilt ca:.6meni, privați, dar. nu sunt. și buni, 
pentru: că. el; aii: considerat tot-d'a-una.: pe. la- 
borator; nu .ca :pe.un..om, ci!.ca pe o vită, de 
muncă, Acest. principii. e în- contra, justiţiei și şi 
moralei: „evangelice,. RR i 

Nu e bun vmul acela, care: nu. face, rău ci 
cel. ce face binele. .  - pe 
” Este: ciue-va. care „să, susțină. : că omul ;este 
lăsat asupra: pămîntului numai pentru. 'sine, 
pentru familia: :sa, pentru . posteritatea | sa, „ca 
ori-ce.:fiinţă 2. Darsatunci unde. ar imai fi, sen- 
timentul.. de: umanitate. care distinge: pe . om. de 
dobitoc? Atunci. erucificarea lui... Christ pentru 
omenire; ar::Îi ; fost: o nebunie. Cei. ce, ar spri- 
jini o: asemenea.idee, ar. legitima-starea -de res- 
bel și de: distrucţiune.. Ordinea: socială; n'ar. mai 
fi înțelesă, și omul n'ar mai crede. în: bine-fa- 
cerea. legilor. Cel.. mai tare; răpind. celui mai 
debil subsistența sa sub pretextul legii .natu- 
rale de. propria . sa conservare, principiul. pro- 
prictăţii pe care este basată ori-ce societate or-



ganisată ar: dispare, “și cu“ dînsul -s'âr distruge 
societățile umane. Atunci omul: star întrece. la 
starea 'sălbatică, sati: au: vegeta :în - sclavie, .de 
dece: ori mai rea: de cât starea -selbelor. 

Iată! pentrit ce nu 'înțeleg eii onestitatea: fără 
umanitate, ; bunătatea - firă fapte. 
“Un om onest: fără, virtuți sociale Și un:s0- 
litar” al" desertelor,: cărora, simplitatea, li se. în: 
chină, pentru mine sunt. 'un zero, | 
Unde vor -să: ducă :niseo: Omeni, ica : cei 'cari 

„ne guvernă peinoi; umanitatea! n elăsând'o'--să 
se bucure de liberul exerciţii al. drepturilor: ci 
și 'despoind'o: neîncetat? în sis a 
 Sugrumătorii! seculari at: ipopârelor “sunt au: 

- torii“ tuturor” relelor ' care -bântue' "omenirea. Ei 
aii: provocat 'zesbelele civile și::revoluțiunile: so: 
ciale; ei ati “înarmat pe ;frate în: contra, frate- 
lui, :pe fii în contra tatălui, E: aii făcut sii se 
nască scepticismul. : a 
Când 'omul cel mai 1 religios prin natura "lui 

s'a vădut necurmat deprădat de semenii sti: iai 
puternici de cât el, turmentat de. neavere, de- 
cimat de suferințele fisice și morale; el n'a :mai 
vădut nici o: Provedinţă bine-făcitâre, -nici : un 
Dumnedeii protector al - inocenţei, și n'a. mai 
credut în':nimie. Lui i-s'a părut că, desordinea
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și resbelul . sunt legi - inerente „ale naturei; că 
unde; nu. este ordine, acolo; nu .pste să fie. un 
ordonator; că singura calitate: a omului stă întru 
a îi mai feroce, mai: apucător,: mai.erud: de cât 
semenul săii.. Ca să se, apere de despoții săi, el 
a devenit despot; ca să nu -fio jefuit -de. bri- 
gandii oficiali, s'a făcut brigand... Ne. mai pu- 
tend locui .în comune din causa exactorilor, o- 
mul a intrat în păduri, și din. arma. sa. "și-a 
făcut un apărător: Pentru că 'atunci „când efi- 
cacitatea legilor protectâre încetâză, fatalmente 
eficacitatea. sabiei . începe. Ra 

Vor guvernanţii nostri să ne. aducă în sta- 
rea, de. ireligiune și de sălbăticie: a omului dis- 
perat ?.:Tot violându-ne Constituţiunea,. făcând 
neputincise legile, vor ei 6re să ne silescă a 
căuta siguranţa n6stră aiurea de cât în. legi și 
în Constituţiune? Şi atunci nu sunt 6re agenți 
provocatori ai inamicilor nostri, 

Un filosof: a dis că-.omul este lupul omaui 
Omul. lup este despotul, el e lupul omului coler- 

tie, lupul poporului. 

Și un popor nu se cuvine-a. fi lăsat să, se 
mănânce de -lupi, chiar. când. acești lupi ar a- 
vea 0 genealogie ante-deluviană. 

Este de datoria unui popor săi imite” pe bu-
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nul: caultivator, care sriulee | din - holdele: sale 
pirul și. pălămida - ce înăbușese și. usucă, spi= 
cole fructifere. Ce: lege ne interdice să nu cură- 
țim' pomii livedilor. nâstre: de vermii care” de- 
vâră.2 - . pl INRRIR a e , : 

„Cunosc un proprietar mare: ale căruia gră- 
dini de: arbori roditori, nici- odată. n'aii „fost de- 
-vastate de omidi.... .. -- i | 
"Care geniii bun le-a preservat în . conta! a- 

cestor roțătâre ? Vigilinţa, proprietarului lor; mă- 
sura d'a.curma răul; îndată ce apare, de: a mul 
lăsa șă :sporescă. .- N a 
- "lată, tot :seeretul înttipinărir: ieuluL... Da 
- “B'de: ajuns să: "aibă: cine-va: nițică iubire de 
ale sale și: voinţă, şi ori-ce ră 6, fie-cât ce mare, 
se ptă înlătura. 

- “O determinare din partea Românilor și a- 
cel amor de patria lor, pe car. proprietarul 
vigilent -îl “are de: grădinile șale, şi fertilele 
nstre câmpii, și arborii. nostri - fructidori, n'a 
mai fi devoraţi . de sparcăciunile de lighi6ne care 
de 'vr'o 'câți va ani consumă - și florile. și fruc- 
tele, adică și. presintele Și viitorul pomilor” ace- 
stui paradis terestru ce se numesce. România. 
 Noi''suntem. nefericiți, pentru că suntem in- 

- dierenţi Ja lucrurile. cele 'mai' „elementare, ' pen-
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tru căi nu suntem veghietori :şi serupuloși; pen- 

tru că'nu scim sati "nui vrem:'-să punem . fi&- 

care element, fie-care “aptitudine la ::locul ce'i 

este :desemnat de natură; pentru-că prin lipsă 

de fermitate de caracter, lăsăm să se pervertă- 

scă.. ordinea naturală. : : 

“Cea "mai mare siniptomă, de decadenţ unici 
națiuni, este indiferința de cele. publice, este:som- 

nolență : morale. și. politică. 

- Roma nu începu :să.cadă: do 'cât de: când po- 

porul. lăsă . Cesarilor grija! afacerilor: publice, de 
când el nu mai ceru de cât spectacole. și pâine, 

de când :numirea, în funcțiuni: devenind 'o pjre- 

rogativă a: Cesarilor, favoriţii neapţi: luată : lo- 

cul Gmenilor -ineritoși, și. -viţiul: se substitui vir- 

tuţii. 

- Nu pâte -scaittele să producă smochine, dice 

evangelistul, | 

Şi într'alt loc lisus adaugă: «Nu se cuvine 

a: se pune “petic vechii la sacul noii... - 

“Aceste: precepte ale religiunii și. ale filoso- 
fici, noi le-am: negligiat, și astădi suntem : pe 

depsiți, pentru că nu 'se înfrâng; nepedepsit le- 

gile naturei. - 

Cum: am credut noi, Roinânii, că o. ţeră așa 

de “democratică. de vecuri ca a: nâstră, nu. cu'o
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Organisaţie feudali, ci cu o Constituţiune liberală - 
şi cu o religiune atât de egalitară ca a Fi- 
iului-Omului, s'ar putea guverna—fără 0 mare 
dosă de moralitate—de 6meni cu fuinuri de drep- 
tul divin, de Gmeni fără nici. o cunoscință de 
moravurile poporului peste care guvernă, de cre- 
dinţele lui, de obiceiurile lui, de aspiraţiunile 
lui, de superstiţiunile lui: chiar, de' ce'i place lui 
şi de ceea ce nu'! place, de 6meni incapabili, 
fără, cunosciță de arta de a, guverna, cu apucă- 
turi jidovesci de speculă, de trafic, cu gusturi 
Și cu scopuri de exploatare, de înavuţire per- 
sonală, de traii sardanapalesc ? | 

Aci e -greșla nâstră. 
„Nu se conciliază despotismul cu libertatea. 
Arde câte-o-dată focul în apă, dar dupe alte 

combinaţiuni şi dupe alte legi. | 
-- La guvernarea unui popor-liber nu se chiamă 
Omeni dupe nascerea lor, ci dupe meritele : lor 
personale, dupe virtuțile lor, - 

Dar la noi nu s'a făcut Și nu se face așa 
„Sai chiemat Gmenii: putredului. trecut la 
cârma ţărei, şi acești Omeni fără, credință, fără 
sentimente nobile, mulți fără, străbuni în țâră, 
printr'o ingratitudine care a spăimântat gene- . 

2



rațiunea presentă, ai venit cu proiecte pe atât 

de despotice, pecât și de spoliatâre. 

Pustiirile ce ai adus comuniștii în Francia 

sunt mai mici de cât pradele ce s'a comis în 

România de acești venetici în comparaţiune cu 

starea n6stră. 

Nenorocirile nâstre vin de unde aii venit şi 

ale Franciei: de la guvernarea neaptă şi malo- 

nestă, 

Jafurile ne-ai venit de la Germani, tolerate 

de comuniștii de la guvern. 

Adevărurile trebuiesc spuse crude, fără piăr- 
tinire şi fără uză, cu durerea în inimă, dar cu 

resoluțiunea care nu se teme de nimic. 

Trebuie să se simţă bine râul, ca să căutăm 

a ne scăpa de el. | 

Noi aceştia care spunem adevărurile crude, 

facem servicii gratuite domnitorilor și popârelor. 

Putem să fim persecutați, dar ce ne pasă când 

avem consciința că am făcut bine. Aşa înţe- 

legem noi datoria cetățianului și misiunea 0- 

mului pe pămînt. 

Se nu se supere guvernanţii. 

Nu apostolii - adevărului. ci amicii şi adula- 

torii puterii perd tronurile şi Statele. Insciinţă- 

rile salvatore vin potestaţilor şi guvernelor de la
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aceia pe cari guvernele și domnitorii îi cred ina- 
micii lor. Şi vai! dacă principii nu sciă să. 
profite de acele însciințări, dacă le disprețuiese, 
dacă rid de indignarea generală, vin dile când 
rîsul se preface în plîns, când orgiile. puterii 
îmcetâză și judecata începe: judecată teribilă 
ca mînia unui popor îndelung desprețuit și în- 
dâlung exploatat. | | 

„ Primesce, scumpul mei amic, asigurarea 
- simţimîntelor mele căldurâse de amicițiă și 

de iubire,



IN BALGANI*) 

Ursa Nordului, nesăţiosi, de prade, pusese o 
labă apăsătâre pe peptul României slăbită de 

“dominaţia a o sută de ania principilor. străini 
„si de un protectorat care'i opria respiraţiunea. 
Domni pămînteni, veniţi pe străbunul tron, al 
țărei abia de câți-va, ani, nu avuseseră timp so 
întremeze, Resbelul întreprins de Turci, “în 
unire cu Francia și Anglia, se făcea, ca să scape 

„Latinii de la Dunăre din ghiarele fiarei ce se: 
numia Rusia. Era dar de interesul și de da- 
toria Românilor să alerge în tabăra otomană 
de la Șumla, destinată 'a arunca pe Ruși peste 
Prut şi a le smulge Basarabia, răpită la 1812 
prin vîndarea capilor oștilor musulmane. Ro- 
mânii proscriși, exilați, veniră din tâte părţile: 
a se pune la: disposiţia generalisimului Omer- 
Pașa. Scopul lor era ca, intrând în țară, să 

  

*) Din notele puse Ji «Scrisorile din Exil», 1891, .
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formeze un corp auxiliar de armată români, 
dupe exemplul Piemontului, cu care să mergi 
în Crimeea în ajutorul aliaţilor, ceea co sar 
Îi făcut dacă nu intervenia Austria, seculara 
n6stră inamică, Spre acâstă trebuință Heliade - 
fusese chiemat de la Chio în tabăra otomană 
cu titlul de epresentant al naţiunii române 
și consiliar al generalisimului în cele ce se. 
atingea despre România. Generalului Magheru 
i se scrisese să vină de la Viena, și bei- 
zadea Grigore “Mihail Sturdza era cap al cor- 
pului. de genii -musulman 'de pe lângă ma- 
reșalul. Din acest. corp, cit, făcând parte ca în- 
giner, am fost însărcinat cu repararea  fortifi- 
caţiunilor de la Kioteş-Kioi din Balcâni şi cu 
construirea” unui noii fort. Aci''mi seria ilu- 
strul meii imaiestru- acele epistole, care respiraii 
iubirea sa pentru mine şi a sa îngrijire pă- 
rintescă, ce rar un învățător a avut'o pentru 
elevul săi ; aci el îmi da nuvele despre cele 
ce se petreceaii în politică, şi de mișcările ar- 
matei aliaţilor; aci venia de mă vedea, în- 
soțit de căpitanul Lizurânu Și de iuncirul Mă- 
lenu (acum maior în retragere) saii de vene- 
rabilul preot Radu Șapcă și de căpitanul Dei- 
vos. Misiunea mea în Balcani împlinită, He-
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liade a venit la Kioteş-Kioi cu beizadea Sturdza— 
care trebuia -să vadă lucrările săvîrșite—spre a 
ne înturna împreună la cuartirul general din 
Șumla. Kioteş-Kioi este aședat pe o vale, de 
unde, ca să mârgă cine-va, la Șumla, ce este 
situată, pe costa nordică a Emului, urmeză să 
suie muntele. Heliade, ca, poet și ca om genial, 
găsia - “tot- d'a-una să aplice ori-cărel. situaţii ci- 
taţiuni potrivite spre a rechiema o suvenire. 
Așa, când după evenimentele de la 1848, emi- 
gtații români refugiați în 'Transilvania trebuia 
să părăsâscă acâstă țâră la intrarea oștirilor 
muscălesci şi să, trâcă unii în Germania, alţii 
în Francia, alții în 'Tureia, Heliade recită la 
ultima cină ce avurini împreună în Sibiii; ur- 
mătârele versuri, ce mulţi din comeseni le au- 
diserăm din ţâră, încă fiind copi: - 

Ei, Arghire, lungă cale, 

Lungi. necazurile tale! 

Nededat cu cale lungă, 

Câte vor să te ajuugă ! 

Cu acâsta el depingea starea de suferință a 
emigraților pe care, în lungul lor exil, departe 
de țâră, urma săi ajungă multe nevoi, 

In Balcani, când din valea închisă cu forti- 
ficaţiuni de la Kioteş-Kioi, grupul care pleca-
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sem. către Șumla, apucasem - calea: munţilor, 
Heliade contemplând: câmpiile - ce rămâneau la 
picidrele nâstre,. dise : | 

! Se suie munţii 
Și se-cobâră câmpii, 

Acesta era un verset din psalmii -regelui- 
profet. 

Urmându-ne drumul pe munţii acoperiți: de 
păduri, întrariim 'într'o selbă de aluni ; Heliade 
rechiemă în amintirea nâstră versurile - urmi- 
tre ale poetului. popular necunoscut :. 

1 Cemie drag mie pe lume ” 
Potecuţa din pădure, 
Aşternută cu alune. a , 

Imaginaţiunea lui Heliade era fecundă, me- 
moria .sa prodigidsă. şi repede.



- 

HELIADIS MUL MEU 
„ - ŞI Ă 

„HELIADISMUL LOR*) 

Diarul  Resboiul din Martie 1882, publicând 
0 corespondență, din Caracal, prin care mi se 
dicea că am desertat de la principiile propagate 
de dascălul: meii, ilustrul Heliade, am adresat 
redactorului Resboiuluj următârea Scris6re : . 

Domnule Redactor, 

În stimabilul d-tale organ de la 11-ale cu- 
rentei, un corespondent din Caracal, sub-semnat 
X,. relatând un complot de furt din acel. oraş, 
organisat de. câte-va onorabile pers6ne din par- 
tida, conservatâre, mă face pe: mine r&spundător 
de: purtărea administrațiunii. locale, care "dice că 

") Publicat în Jăboiaul de, la 1882, Martie 20, alcătui direc- tor era d-nul Grandea. * E | aa 

.
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nu "şi-ar fi făcut datoria, ca pe unul care a'și 

av6 conducerea județului. 

Dar ceea-ce e mai curios, corespondentul își 

începe scris6rea prin a spune că eii am urit: 

pe nemuritorul Heliade, pe când pentru d-nii 

Rosetti și Brătianu nu am de cât afecţiuni. 

Mai întâiu, în ceea ce privesce acâstă ul- 
timă alegațiune, presupuind că afecțiuni ar exista, 

în ce ar suferi societatea dacă, simpatii ași avea 

pentru corifeii partidei de la putere? Renun- 

țatam ei când-va la controlul ce un representant 

al naţiunii se cuvine să aibă asupra guver- 

nanților?: Dar cine i-a criticat mai aspru de 

cât mine, când îmi s'a părut că unele acte ale 

lor sunt vătămătâre? Impedicatu-m'aii simpa: 

tiile personale să nu'mi fac datoria când inte- 

resele națiunii aii cerut? | 

Afecţiuni saii nu, eti m'am despărţit de din- 

șii în unele cestiuni; dar. ca liberal, m'am 

aflat alături cu ei când libertăţile au fost ame- 

nințate, saii. când a fost vorba de protegiarea. 

poporului muncitor în contra asupritorilor. lui. 

- Și-lângă cine altul aşi fi putut să fiu:când 
sa vâdat că cele-l-alte grupuri politice din par- 

lament, numai pentru ușurarea laboratorului nu 
sunt, din nesciinţă sai din  rea-voinţă; desha-
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terile -asupra legii toemelilor agricole ai. pus: 
„în evidență multe lucruri ce rămâneati: ascunse 
lumei care se amăgesce de declamaţiuni so- 
nore și de titluri bătătâre la ochi ce în fond 
nu' sunt de. cât etichete false ; ele aii dat pe 
faţă -cugetele ostile ale unor grupuri, pe care 
pînă aci acoliţii lor le credea amice poporului, 
dupe epitetele falaciâse, de conservatâre oneste, 
de liberale sincere, ale acestor grupuri ai căror 
membri, partisani al dreptului comun, adică a 
dreptului celui mai tare, celui mai. astuţ de a 
despuia pe cel. mai debil, pe cel : mai simplu în 
numele libertăţii absolute a jafului, s'a probat că 

"numai conservatori onești și liberali sinceri nu 
sunt ; că lupta acestor Srupuri unite, n'a fost 
pentru libertatea absolută, ci pentru - aservirea 
absolută a muncitorului. Masca matadoralai | 

„acestei din urmă grupe a fost smulsă de un 
adevărat conservator, coborîtor. din una din fa- 
miliile istorice ale (Erei, în ședința adunării le- 
giuitâre de la 18 ale acestia, care a adus la 
tribună contractele acestui specimen de libevat 
încheiate cu locuitorii muncitori, prin care 'se - 
răpesc acestora braţele pentru mai: mulți ani 
pe o plată de două-deci bani pe: qi. cu  mân- 
carea lor în socoteli numai de dobânqi ; sti-
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pulațiuni inumane şi. inice mai mult de cât'de 
aservire; adevărate pacte de sclavie, identice cu 
acelea, din secolul XVI și XVII, prin care mun- 
citorul -indigent, în. virtutea unei străvechi ]i- 
bertăţi ce nu mai avea nici o margine, se vin- 
dea. pe un. obroc de meiă saii pe o măsură de: 
pome, pe sine, familia sa şi moşia sa în etern 
campionilor dreptului comun, susțiitorilor liber- 
tăţii „absolute a transacţiilor ai acelor epoce ;- 
căci tâte epocele ai partisani ai îuvoielilor li- 
bere, spoliaţiunilor libere, pradelor libere dos- 
“pitâre de revoluţiuni sociale, de resbele civile, de. 
loviri de stat, de răsturnări, pe care nu le pre- 
văd liberalii şi conservatorii eu numele, unii or- 
biți de' lăcomie, alţii cu inima împetrită de an- 
tica ură îu contra laboratorului, dar pe care 
le prepară: prin tirania lor; prin nesaţiul: lor: 
stlbatie de a storce fără mizericordie pe aceia 
ce ei "i numese materie exploatibilă, care sunt 
producătorii. | Si 

In lupta dintre susținătorii legilor protectâre - 
muncitorului cu atleţii: libertăţii acestuia de! 
ași vinde braţele pe termene nemărginite, ne- 
putând. rămânea indiferent, naturalmente a tre-. 
buit, din sentimentul de dreptate, să iait parte cu cei
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dintâi, ori-care :ar fi simpatiile sai. antipatiile 
mele pentru unii sait pentru alţii. 

Prin urmare nu din: interese personale me 
găsesc în partida căreia domnii Brătianu şi 
Rosetti îi sunt liderii, ci prin .credinţe politice. 

Viind la a doua alegaţiune, că bărbaţii . de 
la putere mi-ar fi încredinţat judeţul, ncexac- 
titatea e și mai colosală. 

Nu 6menilor care se conduc de principii se 
încredinţâză districtele. Guvernele, chiar cele 
mai bune, rare-ori daii ceva fără a'lua în com- 
pensaţiune ceva, şi eii nu cerde la guvern să'mi 
acorde nimic, fiind-că nu cedez nimic, şi fiind- 
că nu sunt omul tîrguielilor și compensaţiunilor. 

"Și dacă mă voii fi bucurând de. 6re-care 
trecere în județul în care locuiesc, 'acâstă tre-. 
cere o datorese amârei concetăţenilor mei, care 
în tot d'a-una, sub ori-ce guvern, m'aiă onorat cu 
încrederea lor și cu votul lor, iar nici-decum 
vre-unor genuflecţiuni: la care nu se: cobâră 

și pe care nu'le fac decât mușterii de între- 
iriudez băndse, saii vinătorii de funcțiuni lu- 
crative, faucţiuni pe cari ei nași putea să 
schimb mandatul de representant al națiunii 
fără să mă consider desonorat. Nefiind dar obli- 
gatul de cât al ţării mele, simpatiile ce le am
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pentru coreligionarii mei politici, nu sunt. de 
„cât morale, curate de ori-ce interese materiale, 

Venind la strania insinuaţiune că nu aşi 
venera pe ilustrul Heliade, insinuațiune de un 
neadevăr piramidal, voiii lăsa să răspundă în- 
suși acest mare. cunoscător de 6meni. 

lată ce'mi scria el în anul care preceda ul- 
timul an al vieţii sale: 

Bucureseii, 1340, Martin 6. 

Amatul aneât Domn, 

Eșiră acum de sub tipar, din Anatolida vre-o 
Septe cânturi. și Fângal : întreg. Dupt acestea 
vine Divina Comedie a lui Dante ce e sub 
presă, Pylonida sai vocea Domnului în Israel, 
Proserisul şi Noua Apocalypse. 

Ţi le trimit. e 
Am pus la cale a se organisa o Academie 

cu membrii în număr de la 25—30 între care 
vei îi chiemat şi d-ta. Vom elabora cu toţii un: 
Dicţionar Eneyelopedic ce se pte lucra și _ti- 
pări în mai puţin de cinci ani. Colaboratorii 
-competinţi sunt numeroși și activi, şi cât des- 
pre spesele tiparului se găsesc în nație. 

Fără aţi arăta gratitudinea mea despre de-
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votamentul către adevăr, şi constanţa în verele 
principii atât literare cât și morale şi politice, 
îți comunie încredințarea intimă ce am că din 
toți discipolii mei, 'd-ta singur nu m'ai abau- 
donat nici-o-dată şi ai rămas, “ca un alt Ion 
amicul lipit cu capul pe peptul meii. 

Încă o stringere de mână cordială, ca tot- 
MWa-una, şi la revedere, 

) 

I, Jeliade 

Acela care, amărit de răutatea și de ingra- 
titudinea Gmenilor, a. dis într'un. moment . de 
profundă, mâhnire:, pp [ 

« Urisem omenirea in tot ce cunoscusem 
<Şi'mi era drag tot omul ce incă nu'l vădusem,> 

pe mine m'a exceptat de omenirea de care era 
desgustat când "'mi-adresâză scrisori în - care 
cele mai căldurâse simțiminte: sunt exprimate.. 

heproducând acâstă epistolă din mai multe 
de cinci-eci ce posed de la sublimul mei pre- 
ceptor, tote pline de învățăminte-—pe care le 
voii da publicităţii ca pe un tesaur de înalte 
cugetări filosofice, politice, morale și religi- 
dse — când mi se dice de anonimul ci ași 
fi un al doilea Petru care s'a lepădat de 
învățătorul săi, întreb: cine .se înșclă, maie-
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“strul: mei saii detractorul?' Calehas, sai 'Ther- 
site? Geniul, saii necunoscutul X. îi 

Eii mulţumesc celor ce mă atacă, căci mă 
sforțeză să vorbesc şi să spun multe adevăruri 
folositâre,. să ar&t cine sunt aceia ce se pretind 
de conducători ai opiniunii publice, de amici 

„al adevărului și de apărători ai libertăţii și ai 
dreptului, de moralisatori ai societății când fap- 
tele Jor sunt diametralmente opuse vorbelor lor, 
ca mulți din -vicarii lui Isus care consumă au- 
geli şi produce demoni. 

Ţara cunâsce și pe Gmenii cari pun intere- 
sele ei mai pre sus de ale lor, și pe aceia 
cari 0 amăgesc, cari o pradă, cari o apâsă; 
ea scie şi pe aceia cari aii lucrat pentru eu și 
ai veghiat, și ai sacrificat, şi pe aceia cari 
nu S'aii însemnat de cât prin avuţie de vorbe 
și sărăcie de fapte; cari ai strălucit prin cri- 
tice sordide, prin atacuri nedemne. 

Termin, domnule redactor, rugându-te să bine- 
voiesci a da loc acestei întîmpinări în col6- 
nele stimabilului d-tale diar, ȘI a primi expre- 
siunea simţimintelor mele de înaltă stimă. 

Anul. 1852, Martie 20. 

* * 

La acâstă serisâre, d-nul Haralambie Gran- 
dea, directorul diarului, îmi r&spunde la 24
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Martie 1882, sub titlu Fliadisinul, cele ce 'ur- 
MEZĂ : - De ae | 

Primim de la d-l N. B. Lăcustânu o epistolă prin care întim- 
pină unele aserții ale corespondentului nostru din Romanați. 

Apreţuind simţimintele discipolului nemuritorului Eliade care 
i-aă dictat întimpinarea, nu putem a nu face aci câte-va ob- 
servaţii, ” , e . 

Nu între tâte antitesele se pâte stabili un echilibru; nu ad- 
mitem' că de ce ar putea fi acel echilibru între două scâle an- 

. tipodice, între şcola naționalistă, creștină, morală și francă, 
întemeiată de Lazăr, şi înălțată de Eliade, și şcâla cosmopolită 
bisantină, fariseică şi făţarnică a lui Rosetti-Brătianu, . - 

Intre aceste două sc6le ura şi r&sboiul vor fi eterne. 
Baii cu una, saă cu alta! A fi şi cu una și cu alta, se pote numi: oportunism, nici odatăînsă Eliadism, | ! 
In privinţa acusaţiei de anti-eliadism ce corespondentul face 

d-lui Lăcustenu, ne pare bine că vedem protestul energic al 
acusatului; dar să ne permită d-l Lăcustânu ai spune că tre- bue să judece cu mai multă toleranță simţimîntul sceptic al 
corcepondentului nostru care, ainărit de cele ce vede petre- 
cându-se la noi în ţară, găsesco pe d-l Lăcustânu la stinga, 
cu caprele, neputendu'l afla în câmpușorul micşunelei, cu oile 
la drâpta, unde cu drept cuvînt îl căuta, 

* 

” Acestea, le scria, d-l Grandea la, Martie 1882, 
Peste “cât-va, timp întâlnese pe directorul 

Dăsboiului la, gara, Pitesci. . | 
Ce căuta acolo ? | 
Venise să primâscă pe C. A. Rosetti, ce se 

aștepta să sosâscă. de .la Paris ȘI Săi ureze | 
bună venire. Ia , 

29
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Ce se. întîmplase? . 

La o promisiune sai pentru o speranță, '7i- 

sidul. publicist, lăsase oile lupilor la drepta ȘI 

trecuse cu caprele la stânga. - 

Caprele erati liberalii de la guvern ; oile, Ji- 
beralii din oposiţie, uniţi cu inocenţii și “ino- 

fonsivii. de conservatori ce pînă atunci nu văr- 

sase. de cât sângele Bivolarilor, și nu comiseseră 

asasinate politice de cât asupra alegătorilor. 

Nicl-o-dată, n'am mers spre întîmpinarea lui 

Rosetti, conducătorul partidului “liberal, nici a 

lui Brătianu în lungul timp cât acesta a presidat 

Consiliul de ministri, nică a moștenitorului tro- 

nului, nici a omului de pe tron, căci mi s'a 

părut că ași face un act de servilism, că dem- 

nitatea mea ar suferi. D-l Grandea se înjosia 

pentru o mică subvenție de câte-va sute de lei 

pe lună organului sti de publicitate, care pă- 

răsia. câmpul mieșunelelor şi devenia apologistul 

capilor secâlei cosmopolie, fariseice și fățarnică, 

și prin urmare al acestei secole combătute de 

el cu câte-va luni mai înainte. 
Apoi pe d-l Grandea îl urma d-nul. B. A.* 

alt eliadist, adversar și acesta pînă aci ne- 

împăcat, nu al partidului liberal, ci personal al 

capilor lui.
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Atunci am adresat amicului mei IM. Ri- 
ureanu următârea scrisăre : - | 

Leu de-sus 1SS5, Septembrie 2, * 

„ Seumpul mei amic, | 

Incep epistola mea de astiţi cu politica, 
căci acesta este mobilul. care ma determinat 
Sivți adresez, aste câte-va linii. Aa 

Teribilii luptători ai sc6lei naţionaliste, uriașii 
presei oposiţioniste ce nou celor. de pe. aici de 
la ţeră ni se părea cât muntele: Parîngu de 
mari, se piticesc 'unul 'câte unul ȘI se reduc 
de bună, voie în insecte tîrîtâre ȘI, de nu ne-ar 
fi simpatică, ași dice şi desgustătâre. 

Amicul nostru Grandea, ieri; și fratele nostru 
„A*, astădi, 2/ jupuito -al nostro obrazo ; Gt 
scriii acâsta, în italienesce?! -ca, să nu înțelâgă 
cititorii și să se facă amicii nostri: de vorbă). 

Mie *'mi-e milă - de tărbăcelile meritate ce 
le dă” diarele: independente. Domnul Orășânu, pe 
lângă dumnealor e un "luceafăr: de ” probitate 
politică ; a înjurat pe conservatori și a rămas 

„Conșecuent;'a satirat pe Rege în versuri și în 
prosă, dar când Regele a, decorat, Orișânu n'a - 
venit să”l laude.. Amicii nostri, după ce ai scuz-
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pat pe Gmenii actuali de la putere, îi lingușese. 

Acestea, amicul nostru A*, marele: eliadist, nu 
le-a învăţat de la consecuentul Heliade. 

Și apoi nu-tac, nu amuţese la criticele ce 
li se fac cu multă dreptate, ci răspund ast- fel 
cum se fac inai mult de ocară. 

Caractere! Caractere! iată ce lipsesce epocei 

acestea de scribi și de. palavragii. Instrucție 
ar avea Gmenii, discursuri scii să ţină, rime 
să le potrivâscă, articole în diare fârte frumâse 

să serie; dar încrederea și considerația lumii 
o dă numai tăria 'caracterului, consecința cu 

sine, lupta contra răului ori de unde vine, de 

la alții ori de la ai nostri. :Ce dice amicul 

nostru d-l N. Basarabescu de aceste transfigu- 
rații politice cam .dese ale amicilor nostri? Ne- 
greşit că trebue săi pară ri ca și nouă. Nu 

critic pe d-nii Grandea și I. B. A* de ce să 

trecă în tabăra guvernamentală; dumnealor 

“sunt liberali şi aii mers la liberali; dar de 

ce să “facă apologia unor fapte, pe care le-aii 

vestejit altă dată cu sau fără cuvînt.. Inţeleg 

să tacă, dacă nu le dă mâna să vorbâscă; dar 

ceea ce este de regretat e lucrul acesta, că lu-- 
mea nu'i- crede de pocăiţi, ci.de plătiți. ca să



devină exabrupto din acusatori înverșunaţi, apă: 
rători înflăcărați.. Are' dreptate : autorul,.. cărții : 
-Phomme devant ses : Ociteres (Omul în. faţa. ope- 
relor sale) când dice că răcdla, ŞI căldura ab- 
solute nu există, și atunci ce se face cu în- 
flăcărarea dumnealor de astăqi? Cei mai căl- 
duroși apărători ai guvernului de astăqi sunt 
aceia care. Pai înjurat mai mult. Ei sta Și 

- privesc o societate în care nu mă mai cunosc, 
ale cărei vorbe nu se potrivesc cu faptele, şi 
a cării purtare de astădi e cu totul diferită 
de purtarea de ieri.. Cel puțin dacă aceste me- 
tamorfoze ar fi în folosul țării: și al” morali- 
tăţii! Dar nu ; aceste fapte sunt în dauna dem- 
nităţii omenesci. | 

Eii lucrez necurmat diua și n6ptea spre a 
mt ţine într”o posiţie- independentă ; sunt scla- 
vul muncii, ca să nu deviu sclavul neaverii. 
Ei sunt aci în miqlocul unei lumi diferită de. 
a sal6nelor, unei lumi unde totul lucrâă de 
la furnică pînă la om. Aci avem zala verde 
cântată de Depăreţenu, dulcele poet al vieţei 
câmpestre. Greerii viilor, cântăreții plăcuţi ai 
tomnei își acordă, lirele. Ei încep ariile lor 
când păsările aii tăcut, Dumnedei, ca un tată
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bun, îngrijitor, trimite  Gmenilor naturei, rînd 
pe rînd, avuţia, și desfătarea. Ne avem, şi noi 
la ț6ră mulţumirile nostre fără, 'să ne coste. nici 
bani, nică „sănătate. . 

" Amicul d-tale devotat.



DISGURSUL . 
pronunţat la desvălirea. statuei lui Xeliade *) 

Sunt în istoria popârelor figuri mari despre 
care, ori-câte s'ar spune spre lauda lor nu s'ar 
putea spune îndestul și cărora, ori-cât de multe 
titluri de glorie li s'ar prodiga sunt prea pu- 
ține pe lângă, acelea ce le merită și de care 
ele s'aii făcut demne prin patriotismul lor, prin 
devotamentul: cu care aii lucrat la luminarea și 
mărirea națiunii lor, prin privaţiunile lor, prin 
luptele lor pentru libertate, pentru: adevăr și 
pentru justiție, prin geniul lor. 

Dintre aceste glori6se figuri este marele ro- 
mân I6n Heliade- Rădulescu. Ia 

Spirit universal, acest ilustru bărbat fu pen- 
tru România, ceea-ce Encielopediștii fură pen- 
tru Franţa: un semănător divin „de adevăr ! şi 

  

*) Publicat în Binele Public.
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de lumină. Prin labrea, sa continuă și infati- 
gabilă în curs de mai mult de o jumitate de 
secol pe câmpul literar, el deșteptă națiunea 
spre a'și cunsce puterea ei şi drepturile ei ; 

“precum operele lui Voltaire, lui Rousseau și 
enciclopediștilor aii făcut revoluția francesă, de 
de la 1789, scrierile lui Heliade preparară 
mișcărea,- rohiână- de: la;- 1848, care transfigură 
România. 

Prin întinderea cunoszințelor sale; prin su- 
blimitatea concepţianilor sale, prin | activitatea 
sufletului săi, prin dece lustri de. muncă totă 
consacrată patriei sale, Heliade fu mai mult 
de cât un om, fu o epocă. Ca şi Pericle, ca 
și August, ca și Ludovic al XIV care repre- 
sintă secolii în care ai „trăit şi cărora poste- 
ritatea le-a dat numele lor pentru că ai pro- 
tegiat literele, Heliade resumă o epocă: «epoca 
redoșteptirii României», care. cu drept cuvînt 
Sar putea numi cepoca lui Heliade». | 

Ast-fel fiind, a spune noi astăqi tot „ce He- 
liade a fost, tot ce el a lucrat, tot ce a su- 
ferit, ar fi a face istoria unei epoce, epocei 
luptelor pentru «românism», epocei regenerării 
limbei, care începe de la 1822 și se termină 
cu ultima sa suflare. a
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Nu venim dar, să. ţinem un discurs; ci: să, 
depunem pe statua: Prometheului roniâii 0 :cu- 
nună-" de recunoscință .din partea : districtului 
Romanaţilor. și municipiului Caracal, a: căror 
gratitudine către: 'acela ce fu “motatorul şi du- 
cele mișcării de la 1848 .este mai: mare de 
cât a celor-l-alte - districte” și celor-l-alte: :mu- 
nicipii, şi amintirile: ce: ele conservă, despre 
dinsul mai scumpe Şi mai măreţe ; . căci cla- 
sicul. lor pămînt și ai ales acest mare refor- 

- mator ca să proclame -pe dînsul verități, 'ce. mai 
curînd sai mai târdiă aveai .să “salve Româ- 
nia, şi le-a reservat, fericirea de :a : vedea ele 
cele dintâiii fâlfăind primul 'stindard al Tege- 
nerațiunii. îi m 

Cuvîntarea ce noi. am ţine n'ar fi:de cât 
incomplectă și palidă. Discursurile cele. mai 
elocinte, ce s'ar putea citi în. onrea A posto- 
lului şi Atletului naţionalismului, ar fi. pasage 
din numerâsele sale scrieri: car tote. nu Te- 
spiră de cât -amârea de patrie și de religie, două 
mari simţiminte mai potente de. cât. tâte pute: 
rile lumii, care ne-ai conservat moșia și ne-aii 
salvat naționalitatea: print'atâţia secoli: de vi- 
cisitudini, de invasiuni barbare și de lupte.
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Patria și. religia ai amat, tu „Heliade, şi ne- 
ai lăsat în moștenire să amăm ; pentru ele ai 
asudat, pentru ele ai suferit; și Patria, te -în- 
cunună astăqi prin bărbaţii săi de sciință, de 
arte și de. meserii, prin junimea ei,. prin tot 
ce ca arc mai luminat și mai pur, şi Biserica 
te bine-cuvintâză prin prelaţii săi. 

„ Națiunea ţi-a ridicat o. statue ; oraşele, . sc6- 
lele, societățile, junimea ţi-ai depus cunune. 

Dar cea mai grandi6să statue ţi-ai construit'o 
tu singur, cea mai splendidă cunună ţi-ai îm- 
pletit'o tu singur. 

Monumentul tăi sunt operele tale, și diadema 
ta sunt virtuțile. tale. | 

Colosele de granit sunt peritâre; corânele-de 
metal sunt fragile. Numai operele de geniii tră- 
iese cât și lumea, și numai virtutea rămâne 
eternă. . : , 

Glorie ţie biirbatule nemuritor, care ai șciut 
să'ţi edifici un ast-fel de monument şi săi 
prepari o ast-fel de cunună, ce Sunt partea nu- 
mai a omului ideci, și pe care cei mai formi-. 
dabili cuceritori ai lumii: nu le vor avea. 'niel- 
odată. pe 

"“Ondre: ţie, recunoscinţă, ţie. 
IE . „..:188I, Noe ie 25... 

 



SERVILISM*) 

Diarul «Democraţia» în “numărul ei de la 
27. August, ocupându-se de Davea mea de 'sâmă 

"către alegători, pretinde că, într'un' restaurant 
al capitalei, ași fi is, că sunt cuzist și. că 
prefer regelui Carol pe' fiul lut Cuza-Vodf. 

Criticii coriseiinţioși te judecă * dupe serisele 
tale; Zoilii îţi atribue cuvinte pe care nu le-ai 
proferat și intenţiuni ce nu le-ai avut, ca să 
găsâscă pretext a te înjura, și ocasie a se re- 
comanda. Ori cât de mult vener memoria “lui 
Alexandru Iân I, care a luat din mânele că- 
lugărilor greci moșiile Strămoşesci, spre 'a' se 
da de detronatorii : sti prinților: germani ; oil cât 
de! scumpă îmi este suvenirea marilor nostri 
Donini pâmâînteni, cari âii ilustrat paginile isto- 
riei patriei cu "actele lor măreţe, Venerăţia, și 

- Ei Publicat. în Poporul din 7 Septembrie, 1888. -
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amrea pentru dînșii n'a mers pînă a admite ca 
Națiunea să fie dată în eritagii unei familii. 
Tronul român n'a fost de moștenire nimenui ; 

cl a aparţinut tot-d'auna 'Țărei, care la dat celui 
mai demn. Ereditatea—buruiană exotică, plantati 
de donă-deci de ani pe pămîntul democratie al Ro- 
mâniei—are, întie multe defecte, şi pe acela 
de a sui pe tron oră brigandi, ori imbecili, 
are- ori principi „mari. Pa 
Şi exemple Sunt, numerdse atat în istoria 

veche, cât și în cea modernă a națiunilor. Una 
din cele. mai lumin6se figuri, ale Romei impe- 
riale,. Germanie, a avut de fiu un. monstru : 
pe Caligula; şi Marcu Aureliu Antonin, care 
pusese pe. tron filosofia, „lasă imperiul. lumei 
ului sei “Comod ce fu un al. doilea Neron prin - 
eradimile sale. Aceste rele consecințe ale eredi- 
tății ai voit, să le evite străbunii, nostri sta- 
biliţi în “Dacia, când înstituţiunile lor 'aîi „pus 
principiul electivităţii ca, formă. de  gavernă- 
mâînt, principii care. a. făcut mărirea şi pute- 
rea Romei Cincinaţilor și Scipionilor și căruia 
noi pote î i datorăm salvarea naționalități . Și 
conservarea pămîntului” românesc, Sa 

Nu eii, dar, nutrit în acestă religiune, aşi 
fi: putut: să-mă fac sprijinitorul - vre-unui- *pre-" -
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tendent la: domnie, peţitor, nu. prin. meritele sale 
personale, nu prin serviciile. eminente aduse ță- 
vei, ci aşa d'a gata și fârte comod, prin drep- 
tul de nascere, pentru-că. ar fi. fiii sai stră- 
nepot al vre-unui. mare principe, când aplecă- 
rile şi aptitudinile lui.m'ar fi de Cap al Statu- 
lui, ci de precupeţ. a ta 
” Cuvintele, dar, pe care cei de la «Demo= 

„craţia> mi le atribue că Je-aşi fi rostit în fa- 
vrea junelui Cuza—pe care cei de la acâstă 
îGii, îl: compară cu Romulu și cu Alexandru cel 
mare prin: nascerea sa, nelegitimă—sunt o ne- 
rușinată, invenţiune demnă - de “aceia ce și-aii 
luat însărcinarea, de a batjocori tot ce e romă- 
nesc,. spre a face să, reiasă stăpânului cualități 
pe cari nu le are, numai pentru. că e “străin 
și pentru-că -le-a dat și speră a le mai da 
pâine. De ar 

Ca minciună, dar, Cuntorul de avis al rEp0- 
satului Karkaleki a râmas. fârte departe de .or- 
ganul celor din poliţia d-lui Moruzi. 

Ca, injurii, organul acestora a întrecut. pînă 
şi pe «Epoca». Aceste două foi și-aii făcut.concu- 
rență de înjurăturile cele .mai triviale,.şi «De- 
mocraţia» a luat premiul. In , Inpta pornogra-
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fică, tinerii democrați, ai învins pe tinerii reac- 
ționari ; . dar liberalismul român n'are să se 
laude. : . 

„Ca servilism, nici-o-dată un ciocoii nu s'a c9- 
Dorît mai jos, Democraţii aceștia, ce 's'aii pus 
să apere. Dinastia în contra uriaşilor ce în 
realitate nu sunt de cât nisce mori de vînt, 
pretutindeni nu văd în alucinaţia lor, :de cât 
Ruși,” pretendenți la tron, conspiratori, : anti-di- 
nastici, răsturnători, în cât îţi vine să le plângi” 
de. milă de halul :în care ati ajuns. Omeniit 
aceştia, care la 1848 când sufla în Europa vîntul 
republicelor, scriaii că lumea nu va fi fericită 
de cât în diua în câre nu vor mar fi niet regi 
nici călugări, astădi, când pe tronul lui Mihaiu 
ŞI al lui Ștefan stă un rege teuton, ai întors ban- 
diera, și la 24 August i-am v&dut bătendu'și 
peptul în restaurantul menţionat de Democraţia 
şi vociferând cu spume la gură că, dacă ar fi 
la putere, ar pune tunurile în toți pretendenţii 
la tron, socialiști, radicali, conservatori, anti- 
dinastii, cari toți sunt vînduți Muscalilor, spre 
ai mătura dupe fața pămîntului; așa că, au- 
indu'i l-ai lua ca săriți din pepeni. 

A pune să mitralieze tot ce nu e dinastie, 
adică tot ce cugetă românesce, care e aprope
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totalitatea ţărei, afară, de cei de la <« Democraţia >: 
și de cei ce'şi au făcut educaţia în Germania, 
acesta e un principiii democrat. 

Cei de la «Democraţia» tratând pe cei de la 
< Voința Naţională» prin locuri publice de puu- 
Jaşi, fără cea mai mică jenti, vor să, dovedâscii 
că nu sunt numai dinastici, ci și 6meni onești. 

Cei de la «Democraţia» desonoră partidul 
liberal prin platitudinea lor şi prin pornirea, lor 
de a suprima manifestarea ideilor. 

Cei de la «Democraţia» nu sunt liberali, și 
nici dinastică. Dinasticismul lor sunt vorbe de 
clucă, cum a dis «Telegraful». Un an să'i mai 
țină fără, slujbe și iar vor începe cu spionul 
cu Carolina, cu Șurla, epitete ce ei anti-dinas- 
tic, nu mi-am permisa le da suveranului țărei. 

Și când te gândesci că cei de la acâstă fii 
Sunt un grup de tineri, ţi se strînge inima de 
atâta scădere a caracterelor, şi te întrebi: Asta 
e generaţiunea care are să facă viitorul României? - 

Mult sait depravat moravurile române și 
mult coruptâre a fost epoca de la 1866 încoa, . 
pe care un om de spirit în derîdere a numit'o 
ora vivtuții, dar al cărei adevărat titlu este 
epoca exploalăviă ţărei și deprazării caracterelor. 

 



OPOSIȚIE 
| po 

DEOSEBIRE DE. VEDERI 

„_ Oposiţie și deosebire de vederi în politică, 
sunt două lucruri forte distincte. | 

Oposiţie există între doui 6meni saii două par- 
tide cari aii principii opuse, care profesâză, cre- 
dințe diferite. | 

Osebire. de vederi pote să, fie între doi Gmeni 
de aceeaşi credință și. având aceleași principii. 

Se face oposiție unui guvern saii pentru-că, 
oposantul este de altă, religiune. politică, sau. 
pentru-că guvernul nu mai represintă princi- 
piile cu care a venit la. putere. i 
„Se află cine-va în divergință de opiniuni cu 

„MW guvern care nu şi-a schimbat programa 
„în basa, căreia a'venit la: cârma, țărei, dar care . 

23
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pășesce prea încet'saii merge prea-repede la rea- | 
lisarea acelei programe. 

Cu tâte acestea, aceste două lucruri adesea 
"ai îost confundate de omul care nu'și dă oste- 
n6la a cerceta și a, deosebi, saii de spiritul 
autoritar care nu sufere să mai existe altă 

părere de cât a 'sa, alte vederi de cât ale sale, 
De aci s'a dis adesea unui amie devotat, - 

unui coreligionar leal: «Omul acesta îmi face 
oposiţie, omul acesta “mi-e ostil», pentru-că s'a 
întîmplat ca acest om, acest amic, acest core- 

ligionar să fie de altă opinie, să aibă alte ve- 
deri într'o chestiune importantă și să crâdă că 
expuind vederile sale şi făcându-le să triumfe, 
face un bine ţirei sale, câmpului din care face - 
parte și guvernului, că acest triumf dă sa-. 
tisfacţiune priucipiilor lor comune, vine în aju- 

torul aceleiași cause pe care o servesc îm- .- 

preună, cu midiice diverse, pe căi diferite în- 
-tr'un scop unic. 

Acest lucru, faptul ca numai un singur om 

„să cugete pentru tâtă lumea, să vadă, să judece . 
şi să decidă singur pentru.0 ţâră întrâgă, noi. 

nu'l înţelegem într'un stat constituțional, cu. 

guvern: representativ, cu corpuri deliberante şi . 

legiuitâre, cu instituțiuni democratice. Acesta
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se face numai: de un regim “absolut, «Numai 
un guvern despotic, dice d-l Emile Chedieu; nu 
admite dreptul de examen, nu sufere” deosebiri 
de vederi, nu discută cu nimeni. Unui ase- 
Menea guvern nu i se resistă de cât prin 'forţii . 
și m'are altă alternativă de cât a fi tot-d'a-una, 
învingător, saii de a. peri “ca acei imperatori ro- 
mani pe cari revolta triumfătâre îi .târa la. ge- 
monii, acoperiți de rușine și de oprobriii». 
“Un guvern xepresentativ nu urmâză așa nu 

se pune în acâstă varia bell; fortuna. | 
Principiile. de care se conduce guvernul ac- 

tual sunt acelea pe care le avem și noi. Dar, 
cu.tâtă identitatea de credinţe, -adesea ne-am 
găsit în divergință de opiniuni; adesea s'a în- 
timplat ca în unele chestiuni-'să -vedem alt- fel. 
Și să'ne dăm votul dupe cum am credut că e- 

„mai bine, fără acrimoni6 din parte-ne, fără cu- 
get de ostilitate și cu părere de rău. Așa ește - 
linia de purtare ce ne-am tras Şi pe care o ur- 
măm cu religiositate ca, atunuă când se află: concu- 
Tenţă întredouă interese, între interesul nostruper- 
“sonal și între interesul partidei ce - represintă - 
principiile nostre, saii al eclesiei politică din: 
care . facem . parte, să subordoniim interesul 
nostru interesului partidei Sati” eclesiei al cărei -
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"suntem membri; iar când concurența “se află 
“ între” interesul partidei și interesul . naţiei, - să 
 sacrificăm “interesul: eclesiei celei . mici, intere- 
sului marei eclesii ce se numesce ţâriă, ce se 

"“numesce patrie, ce se numesce Românie... | 
Ast-fel, folosul general a. fost pus de noi în- 

naintea folosului personal și de partidă: așa. 
“interesele nâstre și ale taberei politice în care 
luptăm, aii. fost lăsate în al doilea şi al treilea 
plan, iar planul ântâii Pam-păstrat: tot-d'a-una 
Și nestrămutat pentru interesele Naţiunei. 

“Acesta în loc dea ni se țin€ în sâmă, ne-a 
adus amărăciuni, displăceri şi chiar persecu- 
țiuni, nu: numai nouă dar și consângenilor și 
amicilor noștri, cari ai. trebuit si, sufere pentru 
noi, să ia r&splata păcatelor comise de noi de 
a asculta consciința. pe care Fiinţa sempreternă: 
ne-a dat'o dejudecător, dea ne împlini cu sânțenie, 
cu fidelitate, cu fermetate datoria de cetăţeni, de 

Români și de representanţi ai țărei, de a rămânea 
liberali ; și prin cuvîntul liberal nu înţelegem a 
fi cine-va, numai părtașul de profesiune al li- 
hertăţii, ci noi îi dăm o accepțiune mai înaltă: 
liberalismul este un apostolat, iar nu o me- 
serie, Dar a avea asemenea idei este a fi 
calificat de liberal disident, este a ţi-se aplica
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epitetul de oposant,. este” aţi face duşmani pe 
chiar coreligionarii. tă, . pe soţii tăi de luptă, 
pe. aceia cu cari ai mâncat pâinea amară. a, 
exilului, cu cari ai suferit privațiunile, “lipsa, 
dorul de: "patrie, pe aceia pe care te-ai deprins 
ai iubi şi ai respecta. | 

Acestă. dușmănie .ne întristâză, dar - nu ne 
descuragiază ; aceste prigoniri ne -mâhnesc, dar 
nu'ine intimid6qă; din contra, ele ne- oțelesc.. 
ue deştâptă la datorie, ne deschid mai bine 
ochii la libertate, 1ie stimuleză la resistenţă.. 

Eşti liberal ortodox, şi pentru:că ai-Cutezat | 
a vedea cu ochii tă. a audi cu: urechile tale, 

a judeca cu- mintea ta, cei de o. credință cu 
tine, te exclud din cclesie,. te excomunică, te ca-. 
terisesc, şi dacă. ai interese, dacă ești proprietai:- 
tu, fratele tău, nepotul tâi, amicii tei: Şi aveţi 
afazeri, vă abandonă - capului administraţiei lo- 
cale, care' adesea este - recrutat dintre. 'Gimenil. 
fără inimă, fără principii, dintre transfugii po- 
litică; dintre advocații fără procese - cari în. lipsă 
de clientelă caută să ia o funcțiune, fie miă- 
car ' de shir,:și: ca, să o capete, intiniidâză -pe - 
omenii de .la putere prih declamaţiuni delirante 
Și injurii furi6se în întruniri publice. și cafeuri,
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gratulându“ cu gingașele epitete de bandiți de- 
vastatori ai ţărei, de asasini al . naţiunii, (pro- 
pria lor expresiune) și dupe ce li se” dă un 
os de ros, se fac agenţi și unelte ai acelorași 
Gmeni pe care i-aii calificat de ucidători ai 
ț&rei, pentru câte-va bucăţi de aur, ca acei re- 
publicani elveţieni care iutră în garda oilor 
de Tunis pentru câte-va monede -de argint ; 
lasă prada acestor cameleoni, care, pînă cind 
eraii clienţi de cafeuri, excita la ură și dispreţ 
în, contra. guvernului, și de când se afli: în 
capul unei administrații, întărîtă la aversiune 
pe cetățeni în contra cetățenilor, aţîţă la răscâle 
pe săteni în contra vecinilor lor proprietari, în- 

treţine intriga, nutresc discordia, intervertind ro- 
lul lor de -administratori în acela de instiga- 
tori vulgară, de shiri nerușinați. 

Ai păreri, opiniuni, vederi diferite de ale 
guvernului, 'ești oropsit. De ce? Este 6re în 
folosul moravurilor ca credința, să fie batjocorită, 
de apostasie, lealitalea să fie jertfa vulpeniei, 
duplicitatea, .să, fie onorată şi caracterul des- 
demnat, pentru-că caracterul, lealitatea nu sciui 
să se. înmlădie, șă capituleze, să se toemescă, 
să trafice? - . -. 

Nu există regim constituţional unde osebirea
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-.de vederi este pedepsită pînă la al patrulea 
-grad de consângenitate. o 

Dar ceea ce este mai grav și tot de-odatii 
mai trist. în dilele, pe care le-am ajuns sub 
așă, disa era nouă, este lucrul următor: 

Cum capul administrației unui judeţ servă | 
„un Suvern, pe care el l'a declarat în. întru- 
niri publice că este compus de bandiți și 'de 

„asasini ai ţărer? | | 
Cum capul administraţiei unei țări. dă cou- 

ducerea unui district omului, care i-a adus în 
public acusarea de spoliator cu mâna înarmată 

„și de ucigaș al naţiunii? e 
Din” partea . subalternului, acesta „dovedesce 

lipsă de simţul rnoral Și de simţul demnității. 
- Din partea superiorului, decăderea moravu- - 

rilor, ae n 
Şi o “naţiune fără moravuri, € 0 naţiune per- 

 dută. | 
„Nu se face educaţia unui popor, prigonin- 

du-se demnitatea, datoria, probitatea, şi remu- 
"nerându-se servilitatea, trădarea, -mișelia. -. 

Nu se înalţă o naţiune puindu-se la supra- 
față 6meni. fără moravuri, fără credință, fără 
simțiminte, având numai stomac, apetite, in- 
stincte ca vulpea, ca hiena.
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Şi acesta, numai ca să se. impună tăcere ori- 
cărei opiniuni care 'ar fi în diverginţă cu opi- 
niunea puterii, în cât în judeţ să nu mai fie 
de cât o singură voință: a prefectului, îh ţară 
o. singură cugetare: a ministrului, iar voința 
națiunii: o utopie, cugetarea, parlamentului 0 
ilusiune, guvernul epresentativ un „anachro- 
mism - a 

Nu așa urmâză un guvern cu adevărat: li- 
beral. 

Nu prin răsbunări și violaţiuni se admini- 
streză, bine lumea. Răsbunările aduc comploturi 
şi violaţiunile revolte. Și la vremea ' judecății, 
un Om singur sai o oligarchie, saii'o tovăroșie 
tot 6 mai neputinci6să de cât tâtă lumea, de 

„cât un întreg popor. Ludovic XVI a fost mai 
impotent de cât Franţa; Carol I mai debil de 

„cât Parlamentul englez ; Maximilian mai slab 
de cât poporul” mexican ; Napoleon I mai puțin 
puternic de cât Europa. Un om care se pune 
în contra tuturor 6menilor, trebue să fie bol- 
nav, și de nu va căuta să se vindece, și de va: 
scăpa să nu mâră de 'mâite violentă, dar de si- 
Sur va muri, fatalmente, inevitalmente, de morte 
prematură, 

Ore istoria nu servesc întru nimic condu-
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cătorilor de păpâre? Nu învaţă ea, nimic pe aceia 
care 'âii o parte din acâstă, conducere și care” 
fac răi dacă se'află în capul serviciilor” pu- 
blice numai ca: mercenarii, ca să'şi ia. plata la 
capătul lanei- pentru” slujbe şi: pentru: treburi, 
care numai treburile societăţii nu. sunt și nu 
le fac? 

Osebirea: de vederi fără îndoială este-un lucru 
neplăcut guvernelor: personale, dar este :bine- 
făcătâre şi necesari. Iisuși: oposiţia ostilă 6me- 
nilor de la putere, dacă nu. e. bine-voitâre 'ace- 

- stora, e trebuinci6să și. utilă țărei. La 1866 și! 
la 1879 oposiţiă -a : “salvat (6ra de  cotropirea 
jidovâscă: La 1874 oposiţia a combătut con- 
venţia comercială cu: Austria, care ne-a făcut 
tributari pe mulți: ani străinilor “şi a vui- 
nat comerciul român. Astădi chiăr minima 0po- 
siție din corpurile legiuitâre: a: ridicat -vocea 
în contra: închiderei graniţelor de către. Austro- 
Ungaria, și î depus o moţiune pentru aplicarăa 
tarifului autonom pe" care Pam avut înainte 
de: convenţia dela '74 și care ne-ar salva de 
tributul ce] - plătim astăqi în' plin regat, dar | 

nui în: plină independenţă. 
Oposiţia fie liberală, fie consârvatâre, - a 'dat 

> tot-d'a-una alarma când a fost să ni se- facă -
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vre-o spoliațiune, saii să ni se încalce „Xr6-un 
drept; ea a strigat, a protestat, a. resistat cu 

“bărbăţie, cu hotărîre, și adesea strigătele cei, 
împotrivirea ei, aii fost încoronate cu isbândă ; 

„ȘI chiar când n'a triumfat imediat, împotrivirea. 
ei a avut consecinţe bine-făcătâre. 

Guvernele, dar, al cărora scop e binele (erei, 
să recunâscă, serviciile oposiţiei, și cu atât mai 
-mult să nu fie ostile osebirilor de vederi. ale 
acelora din partisanii lor, care cu'tâtă predilec- 
-țiunea ce aii pentru guvernul: partidei din care 

„fac parte, nu pot să renunțe la judecata lor, 
la. consciința lor, la datoria lor, fără a consi- 
dera acstă: renunțare ca, o trădare, ca o crimă 
de les-naţie, ca un sacrilegiu. 

Omul consciinţios, mandatarul închinat da- 
“toriilor sale, iubesce pe coreligionarii sti. poli- 
tică,. are pentru dinşii tot devotamentul, le dă - 
t6tă preferința, dar mai mult de cât pe: core- 
ligionarii săi, de cât pe amicii săi, iubesce ade- 
vârul . moral, adevărul politic, își iubesce “era. 
ȘI dacă pentru adevăr și. pentru țâră e „hulit, 
e persecutat, e abandonat Marvoogilor politici puşi 
în capul judeţelor, el sufere având cousciința 
senină și mulțumirea sufletâscă că și-a făcut 

„„datoria, nu ca membru al cutării coterii, al cu- -
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„tării tovăroşii în scopuri r&sturnătâre sai de 
mărire, sai de” înavuţire personală, cica bun 
cetățân, ca mandatar corect în scopul măririi 
Și înavuțirii țărei sale. | 

Pte că, acesta este o. nebunie, dar mai bine 
întrun asil de alienați” cu nebuni ca Soerat, 
ca. Christ, ca, Grachii, ca toți câţi au fost uciși | 
pentru adevăr şi pentru patrie, de cât în pala- 
tele regilor și împăraților cu spoliatorii și spe- 
culatorii de medi, cu sugrumătorii de popor, 

“cu coruptorii de moravuri, a cărora pretinsă în- 
țelepciune este şi ea -o nebunie “în alt mod ȘI: 
cu alte consecințe. . i 

15S$, Februarie 10.



INVEȚĂMÎNȚUL INȚEGRAL 

„Unul din principiile funda mentale proclamate 
de marea n6stră Mișcare politică şi socială de 
la 1848, este: Instrucție. egală şi întrâgă pen- 

„tru tot. Românul de ambele-sexre, 
Prin dnstrueție întregă, Gmenii. mișcării au. 

înțeles instrueția, fisică, intelectuală Și morală. 
Numim instrucție fisică gimnastica, nataţia, 

călăria, și alte exerciții corporale care. desvoltă, 
corpul şi ?| întăresc. | 

Numim instrucție intelectualii, stadiul sciin- 
țelor și artelor care desvoltă - inteligența, lumi- 
n6ză mintea și pătrunde tainele firei. 

Numit instrucție morală, cultura Suiletului, 
deșteptarea. simţimintelor înalte de demnitate, 
de ondre, de -justiţie, de. probitate, de pudsre, 
de misericordie, de iertare. 
„Prin instrucția fisică, omul „mai șubred. de-
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vine. robust, se deprinde cu greutăţile și le su- 
pârtă, își redobândesce sănătatea dacă e debili 
Și 0 conservă. | 

Prin instrucția intelectuală, milâcele ce eu 
le pune la disposiţia acelora ce o cultivă, unora 

„le fac mărirea și tuturor le asigură banul traii, 
materia]. | 

Priu instrueţia morală, omul se distinge de 
brută. Îdeca de o ființă supremă, amârea de 
patrie care merge pînă la sacrificii, simţimîn- 
tul bunului, frumosului, justului, nu Sunt cu- 
noscute de cât omului. 
„Instrucţia, fisică, intelectuală și morală, făcând 

anstrueția întrâgă sait înrițământul integral, una, . 
din ele de va, lipsi, omul nu e întreg, nu e 
desăvirşit, nu e dupe cum Puterea care l'a creat 
a voit să fie, 

„Fără instrucţie fisică, corpul sufere conse- 
cințele înfrângerii acelei legi a naturei ce se 
numesce mișcare, fără care corpul cade în trândă- 
vie care e o bâlă aducătâre de alte bâle. 

Fără instrucția intelectualii, omul devine lu- 
crul altui om, sclavul trebuinţelor sale, pe care 
numai sciința, scie să le ușurede Sail si le î în- 
Jăture ridicându'l din degradare. . 

Fără instrucţia morală, omul cel mai lumi-
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nat pâte să fie rii, asupritor, nedrept; lacom, 
sanghinar, fiind-că: înte'însul “sentimentele no- 
bile sunt: dominate 'de instinctele bestiale. . 

„ Seiinţa,” luminarea omului este mult, dar nu” 
este totul, | 
Un. om pate sii fie talentat, dar numai atât: 
nu e de ajuns; mai trebue să aibă Și caracter, “ 
Și cultura intelectuală - formâză talentele, dar 
numai educaţia sufletului face -caracterele. 

Un om talentat, lipsit de caracter,: e o ca- 
lamitate socială. E] amăgesce, înșală, fură, face 
victime, vinde, se vinde. Dumnedeul lui este 
Mamona (banul). 
-- Și toemai cultura sufletului este cca. mai ne- 
neîngrijită în sedlele nostre ; ba ea, chiar lip- 
sesce din învățămîntul public: de când 'profe- 
sorii numai sunt apostoli urmaşi ai - Lazărilor, 
Heliaqilor, Căpăţinenilor, Aronilor. 

Din 'causă că educaţia este exilată din scâle, 
studiul Sciințelor ne-a dat multe talente Și pu- 
ține caractere; ele aii produs multă, lumină ȘI 
puţină călăură diitiitâre de viță: suntem .bo- - 
saţi în , autoniaţi Și săraci de Gmeni, 

Dar îi vățiimîuitul nu numai nu e integral ; 
„el mu e nici răspândit.
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-„ Instrucţia gratuită şi obligatorie, e un drept 
al copilului. Ce aii făcut cu acest . sânt drept 

Omenii .de la putere? De 29 de. ani. avem ca 

formă de guvern așa visul regim. al stabilităţii. 

Ce a făcut el cu instrucția publică? Cum stă 

țera mai ales cu învățămîntul rural care. e 

basa învățămîntului public? 

Să ascultăm pe. d-nul P. Gârbovieânu, direc- 
torul  sedlelor - Societăţii pentru învățătura po- 

porului român. Eată ce dice d-sa: în discursul 

pronunțat în diua de 25 lunie 1895, cu ocasia 

distribuirii premiilor la elevii scâlelor acestei 
societăți : | 

„ «ii trecut 29 de ani de regim al legii din 

1864 și 2 ani de regim al legii din 1893, 
și cu tâte acestea când studiiim resultatele, în- 

temeindu-ne pe cele mai nuoi date statistice, - 

trebue să mărturisim în gura. mare și cu su- 
fletul plin de amărăciune că stim cât se pote 

de râii cu instrucția poporului nostru rural. După 

recensimîntul copiilor de la ţâră în vîrstă de 
șeâlă făcut pentru anul 1894, avem un număr 
de 634,342. Au urmat în anul 1893—94 la 

șelă 186,402. Avem numai 3,149 sc6le ru- 

rale cu 3,629 învăţători. Prin urmare, peste 

numărul existent de şcâle ar mai trebui un plus
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de 2,668, cu un număr de învățători în plus 
de 7,062. Cifra e cel mai puternic - argument 
de a. produce convingerea, care. ne Tăbpesce cre- 
cina de a ne mai numi Belgia Orientului ; căci 
la țeră e paterea nâstră de vi6ță, acolo e inima 
vomânismului. Cu învățimîntul primar urban 
nu ne putem lăuda, fiind-că aprâpe în majo- 
ritatea oraşelor ndstre, şi mai ales peste Milcov, 
elementul român este strivit fară milă de străi- 
nism».. 

Avem dar :un învățămînt public. neîutreg 
și necomplect. Din 634 de mii de copii în etate 
de seslă, 448 de mii sunt lăsați pe fie-care 
an în bezna nesciinței care este iadul moral. 

Și când întrebi pe cei ce condue Statul, de. 
ce acestă mare: crimă? Ei răspund că ţâra nu . 
are îndestul venit ca să creeze atâtea scdle şi 
să plătâscă, atâția învăţători. 
Cum? 

era a avut venit să plătâscă 900 chilo- 
metri de drum ferat pe 274,000 de lei. chilo- 
metrul, când s'a fi putut construi pe 170,000 
cel mult, adică a avut să dea, peste costul 
real, 90,000,000 pentru înavuţirea. prinvipilor 
și ducilor din Germania, fără ca să datorăm 
nici o" bine-facere Germaniei? 

24
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“Ţâra a avut să dea în apanagii 12 domenii 
mari ale Statului cu un venit anual de peste 
patru milidne din arendi şi din tăierea pădu- 
rilor, fără nici o trebuință, căci lista civilă, 
aditogată cu 60 mili6ne anual peste lista ci- 
vilă a, Domnilor nostri, era mai mult de cât 
îndestulătâre, probă -că din ea regele. a cum- 
-părat moșii ? i 

Ţera a avut să facă dar 100,000 lei din 
tesaurul public forândișiei Gietz şi să o scutâscă 
de taxe în viitor, desființând un articol din 
legea, tarifului autonom printr'o simplă încheiere 
ministerială, pentru-că tatăl unuia din miniștri 
era acționar în acestă tovăroșie ? 

Țera a avut să dăruiască trei moşii, aparţi- 
n6nd Statului, coboritorilor lui Betmar, un străin, 
în contra hotărîrilor judeciătoresei, pentru-că ad- 
vocatul acestora este favoritul unuia din mi- 
niștri ? 

era a avut venit să îndoiaseă numărul ju- 
decătorilor de ocsle, numărul sub-prefecţilor şi 
să indoiască acestora Jefile pentru trebuința gu- 
vernanților de a înmulţi numărul agenţilor elec- . 
torali, spre a falsifica, alegerile și prin urmare 
Parlamentul și Consiliurile judeţene şi comunale? 

Sau găsit miliâne să se dea străinilor, şi
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mu s'a găsit câte-va, sute de mil. să -se plă- 
tescă apuntamentele la 7062. învățători ? 

Sau găsit bani să se creeze Sineeue, şi nu 
Sali găsit să se construiască sedle ? | 

Venitul de care Statul a, fost spoliat de cei 
"ce guvernă țâra ca în vecul de midloc, e mai 
mult de cât-ar fi fost trebuință să se -com- 
plecteze învățămîntul public. Venitul dar nu 
a lipsit ţărei. Ceca-ce i-a lipsit şi'i lipseste 
sunt Omenii cari ştiaii altă-dată să se Împo- 
trivâscă Domnilor impuşi de 'Tureia săii sus- 
ținuți de Rusia ; ceea ce'i lipsesce e guver- 
narea de sine. Tustrucţia poporului e paralisată 
sistematicosște de străin. 

A doua causă a relei stări a instrucției, mai 
dic guvernanţii, pînă la 1893 a fost defectio- 
sitatea legii învățămîntului din 1864. 
“Dar dacă acâstă lege era rea, de ce în n timp 

de 27 de ani n'ați făcut voi alta mai bună? 
D-nul V. A. Urechiă, fost ministru al instrue- 

ției publice, în ședința 'de la 12 Februarie, anul 
1884, a Adunării legiuitâre, răspunde că dacă de 
la 1866 pînă Ja 1884 o lege a instrucției,
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nu S'a confecţionat, culpa nu c a ministrilor 
învățămîntului public, ci ea e-în altă parte. 

„Iată ce gice d-sa: | 
€.... Sa făcut zăsboiti acestei legi chiar 

de capii noștri politiei, „s'au numit comisiuni 
de guvern ca să miodifice legea. Acele comi- 
siuni n'aii dat resultate din causa deselor schim- 
bări a ministrilor instrucţiunii publice... D-nul, 
Rosetti care Juase angajamentul să facă o lege, 
într'o bună diminâță ne-am pomenit fără dîn- 
sul... Generalul 'Tell (sub guvernul conservator) 
a a produs, cel dintâi proiect de lege care să 
înlocuiască pe cea din 1864... Dar fenomen cu- 
rios! fu de ajuns ca patriotul ministru... să 
propună 0 lege a scâlei, și căţu.. Așa se în- 
timplă, şi răposatului Strat. Cum făcu proiectul 
sii de lege: scolară, cădu... D-l Maiorescu... 
omul cel mai competent (în materie), făcu -și 
el un proiect de lege şi căda. | 

«Din partidul liberal, după ce veni la pu- 
tere ai propus proiecte de legi şcolare, „d-nii 
Cantili, Chițu şi în. fine răposatul. Conta. Cădu 
și el. . 

«... Bi nu voii să explic de-o-camdată cum . 
cu toţii dorind schimbarea  unci legi defectâse, 

„cum acestă lege atât de șubredă, bătută și asal-
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tată: de tote părţile, îsbită ȘI lovită de tâte păr- 
țile.. (20 ani), a Tomas în. picidre..» 

Fără a avea, nevoe de explicările cuv întă- 
torului, când: observi că din Qiua ce un mi- 
nistru al instrucției își propunea să vină cu 

0 -lege de organisare a, învățămtntuluj, cădea, 
şi când se scie că căderea nu putea să -vie de 
cât de la: Acela ce numesce ȘI revocă ministrii, 
lesne” înţelegem. cine a fost şi cine este catisa 
de nu avem instrucția nici întrâgă, nici. r&s- 
pândită. Şi. acâsta o udeverâză * analele - scâlei 
și o spune un fost ministru de lu înălțimea 
tribune: Adunării legiuitâre, fără a fi desminţit 
de linguşitorii Palatului și de presa mercenari. 
Proicotele de lege ale ministrilor. Tell, Strat, 
Maiorescu, Chiţu,. Conta, se vede că nu „Coreş- 
pundeaii scopurilor Alesului de la 1866, și a 
adăstat pînă să găsescă un ministru - de paie 
ca cel din 1893 să vie cu'o lege: reacționară 
a instrucției pentru ai permite să „fie votată 
ȘI ai da sancţiunea. 

Care este starea actuală a instrucției publice, 
pe care guvernul o- perpetuă ? - 
“Fostul ministru al sedlelor pe care l-am nu-
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mit mai Sus, și profesor universitar, (ice: «...Sed- 
lele primare create prin comune, nu sunt de 
cât pentru citire și scriere, care adesea se uită 
dupe câţi-va ani de la eșirea din scolii, po- - 
porul fiind lipsit de cărți în care să continue 
a învăţa, priutr”o plăcută citire. 'Trebuiesc dar 
secole primare. cu destinaţiunea practică în Șen- 
sul ocupațiunii predomnitâre în comună: Ca în- 
veţători, preferința la titluri de capacitate egali, 
s'ar da fomeci, care eşte probat mai aptă a face 
instrucția şi mai ales educația primei vîrsțe». 

"Trecând de la învățămîntul primar la cel 
secundar, vedem că, Gimuasiile și Liceele nu 
pregătesc de cât funcţionari, a căror prea niare 
mulţime. a devenit o plagi socială.: Remediul e 
pe de o parte a dota țera cu o lege de admuisilu- 
litate la funcțiunile Statului, lege care să sti- 
puleze că pe viitor nu se vor mai recruta, func- 

ționarii din Simpli bacalaureaţi, ci li se va 
cere, pe lângă un examen și studii speciale; 
iar pe de alta. să se creeze și sedle reale «Să 
combinăm liceele n6stre, dice același profesor 
universitar de care am vorbit, ca să conducă şi 
la învățămîntul, real și la, cel clasic, pînă când 
midlocele pecuniare ne va permite să avem 
catedre separate, Cu modul acesta, scolarul după
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cererea părinților, pote ast-lel în acecași zidire. 
de scâlă afla un program real sai umanitar, 
comercial, pedagogic, ete.» 

N'avem nici seâle rurale cât ar trebui, nici 
aparat didactic suficient, nici învățimîntul se- 
cundar și superior îndestulător, cu tâtă bogăţia, 
pământului nostru, fiind-că nu avem în capul 

„ţărei o inimă românescă, și sorgințile Statului 
„întră în pungile pungaşilor veniţi, după unde 

Şi-a înțăreat dracul veneticii, cu punga g6lă. 

x
 

“Din causă că nu mat: avem învățămîntul 
integral, marea "majoritate a elevilor, părăsind 
se6lele fără a cunâsce o sciință specială, o arti, 
0 meșerie, și neavând cu ce trăi, sunt siliți a 
se arunca asupra budgetului Statului, judeţelor 

- și comunelor ca nisce. lupi afamaţi, devenind 
uneltele acelora ce numesc în funcțiuni; alții, 
Omeni făcuți, trăiesc în sarcina părinţilor, cari 
ai. știut să. muncâscă; alții vegetâză - făcând 
datorii. în așteptarea cu nerăbdare a morții acc- 
lora pe care au săi moștenescă; alții tărăse 
pe părinții lor, bătrâni și neavuți și.ei, prin 
Tribunale să le dea pensiuni alimentare ca „unor



schilodi sai paralitici, cum avem din -neferi- 
cire exemple; Lucruri cari dogradeză pe om. 

Și tâte aceste miserii și acestă sțare de în-. 
josire, 'pentru-că cei de la guvern vor" să aibă 
un  prolstariat: intelectual ' slug garnic, spre al 
întârce în contra, societăţii pătindurl, ȘI un po- 

por ignorant spre a'] exploata. 
„Dacă copilul :ar eși din scâlă cu o specia- 

litate, și dacă i s'ar spune într'însa că e mai 
folositor societății “și lui însuși dea fi un me- 
seria$ bun de cât un scriitor prost, că e mai 
onorabil a fi un meșteşugar de cât un sbir cu 
titluri sforăitâre; dacă ar învăța din scâlă a 

Ti laborios, econom, prob, moderat; că e mai 
demn de a trăi din munca sa onestă, fie ca 
cărbunar, ca servitor, căci toți suntem servitorii 
proprielor n6stre munci, proprielor nâstre profe- 
siuni, de cât a muri de miserie, nelucrând, siliţi 
a înşela, a fura, a 'se târî; dacă instrucția ar 
merge paralel cu educația, n'am avea neferi- 
cirea să vedem țâra guvernată de cei mai răi 
şi de cei mai incapabili, :de farisei și de scribi, 
de traficatori cari cumpără - consciințele și vând 
drepturile ţărei, de brigandi care se. țin la pu- 
tere prin bande de bătăuși și prin: corupție ; 
n'am avea proletariatul intelectual care. e ar-



mata cea mai de temut a ori-cărui aventurier 
care pune mâna, pe putere. 

Starea de.astădi a învățămîntului nu mai 
pote fi tolerată. Este de datoria fie-cărui cetă- 
țen să câră și să lucreze pentru realisarea i in- 
strucției integrale. | 

În luminarea poporului și desvoltarea lui în. 
tote . direcţiunile, stă, salvarea; și acâsta n'o 
putem aștepta de cât de la noi înși-ne, de la 
patriotismul nostru, de la iubirea de nâmul ro- 
mânese a mandatarilor noștri, pe care îi vom 
trimite în Parlamentul țărei. 

1595, Iulie 13.



„AMINTIRI DIN GOPILĂRIE 

Scumpului meă amic Jin SV. cPiureanu 

adresez aceste rînduri. 

Cât de dragi sunt omului aducerile aminte 
din primii ani ai vieţei lui, scumpul mei amie 

și fate! Cât de mult iubesce el obiectele ce: 

“Y-aă făcuț ântâiele impresiuni, locul în care 
s'a născut, colinele peste care a alergat fiind 

copil; văile pe care le-a străbătut, arborii sub 

care s'a umbrit! 

Colea, era, casa părintescă în care am arti- 
culat primele gângăniri ; dincoa se aflau viile 
plantațe de tată-meii în care culegeam gorga- 
nul, berbecelul, braghina, săina, corbul; aici să 
ridica, stejarul cel mare pe, care vijeliile timpu- 
lui l-aii măturat; pe lunca, acesta, veneaii ver- 
ginile satului, vecin să culâeă flori. Colinele, 

N . 
x 

4
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văile, lunca, sunt și astădi ceea ce eraii odi-. 
niGră ; nici un cataclism n'a venit să schimbe 
faţa lor. În pădure, astădi” ca și atunci, cresce 
stejarul, gârniţa, mesteacânul, cornul, cerul, fra- 
sinul, jugastrul, arțarul, alunul, mojdrânul, ul- 
mul ; pe deluri Şi pe vălcele răsare brabanul 
alb și roșu,  viorelele, micșunelele, mărgăritărelul 
bujorul,. oglicea, dădățelul, macul cu foile sale 
roșetice ; : în selbe şi pe câmpii cântă. și în- 
cuibeză, privighetrea, ciocârlia, cucul, grangu- 
rile, presura, cinteza, codobatura, ciocârlauul. 
pupăza, gaița, buha, prepelița, turtureaia ; dar 
fiintele umane care însuflețiaii aceste locuri nu 
mai sunt, și despre ele nu mai rămâne de cât 

"amintirea, Ca și ele, multe din speciile pasărilor 
cerului, ca porumbielul popese, porumbielul lu- 
pese, cocosul selbatie, găinușa, sfrauciogul şi scae- 
cioral multicolor, care populatii pădurile ai dis- 
părut. | 

Mici fiind, ei şi frate-meti, iârna întindeam 
curse păsărelelor: care 'veniaii să ciugulâscă, se- 
minţe, atrase de fâme. Copiii, în: nesciinţa lor, 
sunt  nemiloși cu: plăpândele vieţuitâre. Vara 
totă,. diiia nemâncați, cutreeram- moșia, nâstră în 
lang și în. lat, și de' multe ori treceam... şi -pe 
alte hotare, dupe cuiburi de pasări ;'ajungeam
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pînă în ciulpane. pe moşia Giormanelor, unde, 
în scorburile copacilor, oiia gaița puci6să cu 
penele ei verdi şi cenușii. Braniștea Voicului 
ce adăpostea de vintul de la „Apus viile Voi- 
culescilor cu cireșii lor seculari, care da cireşe 
negre și nărămzii, era. și ea una din punctele: 
nostre de explorare. Ciulpanele era Polul nostru 
Sud, și Braniștea Voicului una din pădu- 
rile vergine ale Americei. Sâra veniam a-casă 
stătuți de oboslă, cu. cămășile rupte de mără- 
cinii și de arhorii pe care ne suiam, şi cu 
căte-va ouă de pasăre, 

Noi ședeam atunci cu casele” pe. “dâlul dis 
astădi la Prunișor, având la Sud valea Lacului- 
Iuug; la Vest adîncătura numită Printre- -maunfi 
ce se află între dâlul de la Prunişor și 
Dâlul-Turcului ; la Nord. valea ce vine din 
Bărbuceni, Și la Est Braniștea și viile An- 
dreescilor. Peste. valea: Lacului-Luug este dâlul 
Cârjinescilor, pe care își aveaii locurile de 
muncă un neam ce se numia Cârjani; delul 
acesta mai spre apus ia numire de dâlul lui 
Gherghe, pentru că pe sprâncâna lui, la mar- 
ginea pădurii, locuia solitar un moșn6g numit 
Gherghe, . un. fel de anacoret, a cărui grâpă 
de bordeiii se mai vede și astădi. La Vest de
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adâncătura numită Printre-Munţi, se află Delul- 

Turcului înconjurat de tâte” părţile de văi, numit 

așa fiind-că în timpuri în care Turcil înce- 
puseră a se încuiba în ţeră, un Turc ridicase 
pe acest del o culă de locuinţă, în care a fost 
omorît de. Români dupe uciderea Turcilor în 

Bucurestă de Mihaiii Bravul. Peste valea ce vine 
din Băvbuceni, este dâlul lui Mârfan sai al 
lui Bolbiţă coperit de pădure unde în vremea 
ciumei colei mari ai murit de acest flagel și 

„Și-aii Jăsat aci resturile pămeântesci un Ți- 
gan bătrân și o ţigancă tiniiră, un fel de Abe- 
lard şi Eloisa, ce nu aii vrut să mai trăiască 
unul fără altul. La Nord de acest del este va-: 
lea cea mare a Leului, care mai spre Vest. în 
dreptul delului lui Ghesghe, unde se împre-: 
ună cu valea ce vine de la Lacul-Lung, ia 

“numire de „Lala. Apoi e Delul-Magaziilor așa 
dis pentru că pe- el, în timpul răsbdielor 
dintre Ruși și Turci ai fost magazii de apro- 
visionare pentru oștiri. Acest d6l este cel mai 
Jung dintre tâte. Pe unul din piscurile sale în 
dreptul între—Munţilor, unde se îmbină “valea 
Barbucenilor cu valea cea Mare, ne avem astări 
asele, de unde ochiul contemplă la Sud tâte cele- 
lalte deluri şi valea Lalei, cu balta de pe matca ci
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formată din ape curgitâre în care cresce pa- 
pura şi cătina, strînsă de o parte și de alta 
între livedi mirositâre de fân, sămănate cu fântâni: 

„cristaline, având câstele dâlurilor la Sud acoperite 
de păduri și la Nord plantate cu vii şi cu ar- 
horă roditori. Trei eleştee: de pesce au fost în. . 
vechime pe Lala: unul pe moşia nâstră în- 
ființat de  moşul meu -în dreptul dealului 
lui Gherghe ; altul pe moșia 'Tetoienilor numit al 
Vlăduţului, și cel din urmă pe moșia Ghindenii 
dis al Chinezului, ale căror urme se mai cu- 
nose încă. Lala, avută în isvâre r&coritâre, cu vede- 
vea ei admirabilă, se începe din comuna moște- 
n6scă Leu, și se întinde maiestâsă pînă aprâpe de 
Jiit, străbătând patru moşii. Pe ea alergam după 
fluturi cu aripile diafane de diferite desemnuri i şi 
care aveaii tote colorile curcubeului. O natură 
ca acesta a inspirat lui Alexandru Depără- 
ț6nu, poetul nemuritor, idila sa :. Vara la fară, 
femecătore de frumusețe. a | 

Ca și a poetului | 

Locuinţa mea de vară 

. E la ţeră _ 

„Și ca și el | 

Acolo eii voiii să mor 

Ca un fluture pe flâre
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Beat de sure 
Și parfum incântător! 

Mori tonţia în palate 
Imbrăcate 

In covâre d'Ispahan 
Ei ce chiem pictrile triste 

Ametiste 
Și părinte po tiran! 

Mie daţi-mi valea verde 
Unde perde. 

Omul negrele gândiri, 
Unde “ţi “uit de infamia 

Și sclavia 
Auritelor zidiri 

Unde mândra păsărică 
Se ridică , 

Pină "n cerul luminos 
Şi din căru'i pliu de sore 

Cu orâre 
Abia vede omul jos. 

Tubirea locului unde s'a născut cins-va și 
a crescut, unde a făcut prima cunoscință cu 
obiectele ce ai înconjurat, este preludiul iubirii 
de Patrie. 

D-ta, scumpul mei amic, care ești ca şi 
mine din Oltenia şi ca şi mine ai copilărit la 
(eră pe marginile graţiosului Olteț, îmi vei 
râspunde ca păstorul din poveste: 

<Și ei din Arcadia sunt*).» 

  

”) Areades ambo. (Virgiliu, Eglogu VII). 

Leu de sus, 1897, August. 

—



GENEALOGIA NEAMULUI MEU 
  

“Istoria unei familii," ca -şi istoria: unei naţii, 
este „actul ei civil. Așa fiind, precum avem 
sacra datorie de a scâte din pulberea archive- 
lor: documentele care servesc la analele patriei,. 
asemenea datori suntem si, desgropăm de pe - 
unde găsim actele care ne arată numele stră- | 
moșilor, timpul în care ci ai trăit şi faptele. - 
ce-ai săvîrșit; căci din istoria familiilor unei . 
țări se compune istoria acelei ţări. 
“Acâstă datorie mi-o împlinesc astăgi publi- 

când în rîndul chronologie actele de mai la 
vale, câte aii putut ajunge pînă la mine, pri- 
vitâre la. nâmul mei. 

L 

Documente vechi: 
  

Anul 7037 (1529), traducere din slavonesce 
în limba română dupe chrisovul lui Moisi, Vodă 

25
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dat lui Dan zisticrul, privitor la dania unei 
a „YiL și cumpărătârea unor pământuri, în co- 

“prindere : ş | 
Cu mila lui Dumnegeii lo Moisi Voevod şi Domn a tâtă 'Țara-Românâscă, feciorul marelui şi prea bunului Vladislav Voevod, dat-am Domnia Mea acestă poruncă a Domniei Mele jupânului Dan Vistieru ca săi fio lui moşia o vie la Stini- miri, pentru că ai venit feciorii Voinei : Stoian cu fraţii lui, înaiutea Domniei Mele de ai înfrățit pe Dan peste acea vio ca săi fie lui moșie, și o ai dat Stoian lui cu fraţii lui de a lor bună voce. Dupe aceea iar a cumpărat Dan din Dădeni de la Simeon două pământuri drept 100 aspri gata şi -drept o iepă. Şi-a mai cumpărat Tatul de la Leinisă un pămînt drept 50 aspri, şi de la Manca un pămînt drept 50 aspri şi de la Stanislav un pămînt iar drept 50 aspri. Pentru aceea am dat lor şi Domnia Mea ca să le fie lor moșiile stăpânitâre şi o- . havnice şi feciorilor lor, nepoților şi strănepoţilor lor, Şi ori căruia din dînșii i sar întâmpla, ..... morte, în urmu aceluia, gălcâvă să nu fie, ci să fie color ce vor rămînea, și de ni- menea . .. . clătină, dupe disa Domnie Mele, Iată dar şi mar- tori am pus Domnia Mea (pe) jupân Drăghici biv vel Dror- nic, "i jupâa Neauoe vel Dvornic, i jupân Theodor vel 12g0- fct, i Dragomir vistieru, i Radu Spătaru... ..i Drăghier Co- misu, i Staico Pah., îi Radu, i Barbu, i Marin Postelnicu, şi a fost ispravnic Radu Palmaș Portaru. Și s'a seris în luna lui Mai 20, Veleatu 7037, 

(55.) Io Moisi Y, Y, 

„In josul acestei traduceri se dice: 
Acest isvod s'a seris pe limba românâscă de pe... cel sla- 

vonesc de Iupp, dascăl slavonesc la scâla donmâscă din Bu- 
curesci, 

(55). Lupp Vasimovici, dascăl Slov. in pisah.
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Pe dosul traducţiei, se vede următârea însem- 
nare: | 

Acest chrisov este al lui Dan Vistieru strămoșul tatălui meti 
Grigorie Rusu. 

(ss). D. Rusu sin Grigorie, - * | 
Cel ce sub-s6mnii: D. (Dincă) Rusu, este fiul 

cel mai mare al moșului meii Grigorie Lăcus- 
tânu, pe care el îl numesce Rusu, pentru că 
Mateiii tatăl lui Grigorie Lăcustânu, pe lângă 
numele patronimic de Locustânu, mai avea Şi 
pe acela de Rusu, cum se va vedea mai la 
„vale. aa 

Dan Vistierul, dar, este cel mai vechii stră- 
bun al nostru despre care avem documente. ($ 16) 

ş 2, 

Anul 7073 (1565), în original chisovul lui 
Petru Vodă scris în limba. slavonă, Şi tradus 
în românesce la 1897 Martie 24 de Z. C. Ar- 
bore, translator de limbile _slavice la arehiva, 
Statului, prin care Chrisov se întăresce moșia 
Locustenii de jos lui Dumitru și Băilă, în ur- 
măt6rea coprindere, 

“Cu mila lui Dumnergei, Io Petru Voevod şi Domn al ţărei 
românesci, fiul marelui și prea bunului Mircea Voevod, 
dat-am Domnia Mea acâsta a Domnie Mele poruncă lu Duo mitru cu fiii şi Băilă cu fii po câţi Dumnegeă le va da, ca 

7
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să le fie de moșie în Locusteni din jos partea lui Stan a treia 
"parte; iar partea lui Radu întreagă, și de la câmp, de la pă- 
dure şi de peste tot hotarul, de Gre-ce aii cumpărat Dumitru 

şi Băilă do la Radu fiul lui Stoica pentru 463 aspri; şi imar- 

tori ai fost: Balotă și Dan bătrânul din Locusteni, şi Din -Mu- 
șitor Stoica, și din Fierăsci Dumitru și. Stanciu și Vladu, şi din 

Bucuresci Dan, și din Dolnu-Locusteni Manea şi Lupul: aceşti 

Gmeni sunt toți martori când a cumpărat Dumitru și Băilă a- 

cea moșie, care este arctată mai sus, de Gre-ce Radu fiul lui 

Stoica a vîndut acea moșie cu propria sa voie-bună şi cu. şti- 

rea tuturor megicșilor de prin prejur; și dacă cui-va sc va in-. 

timpla..... 4) De aceea dat-am și Domnia Mea lui .Dumitru şi 

Băilă..... 1) fiilor, nepoților şi strănepoților şi de.... 1) nimeni 

neclintită să râmâie dupe gisa Domniei Mele.. Iată şi martorii 

aşeJă Domnia Mea pe jupân Nedelcu marele Dvornie, și japâu 

Ivan marele Logofăt, și.... 1) marele vistier, şi Dan Stolnicul, 

şi Stan Spătaru, şi Bârcan Comisu, și Manea Paharnicul, și ju- 

pân Gherman marele Postelnic, şi ispravnie Ivan marele „Loso- 

fct. Scris în luna August 20 anul 7073. 

lo Pătru Voivod (locul peceții) cu mila lui Dumnedeii. | 

Dumitru și Băilă. trebue să fie moșii moș- 

nenilor din Locustenii de jos, fugiti în ţeră, 

despre care orbesce hotărnicia de. la 1731 

($ 6), a căror moșie după pribegirea lor s'a 

stăpînit de părtașii din Locusteni; saii pâte că | 
moștenitorii lui Dumitru și Băili la, rîndul lor 

aii. vîndut aceste părți de moșie moşilor mă. 

Anul 7138 (1620), înscris al moșnenilor: 

din Şemnie prin care gic că vîndându-se servi 

') Locul rupt în original.
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împreună cu moșia lor lui Vodă Banul, se 
"răscumpără de la nepoţii acestuia, lăsându-le 
jumătate din moșia Şemnicul: cu care se vîn- 
duseră, în coprindere: 

Scrisam noi rumîniă din Șemnic, anume: Stănilă i Ivan, î.. 
1) şi Drăghici acest zapis al nostru ca să fie la ni.. „ 1) nepoţii 
Vodei Hanul şi a jupânesei Velicăi, jupîneasa.,. - că neam » 
fost vîndut: Vodei Banul și jupânesci lui Veli... 2) jupâneasa 
lui Velica lor li s'ai prins mârte de către... ..2) Dacă după 

. Schimbarea Radului Vodă, a venit Alexandru Vodă... „î) cât de. 
am dat banii lui Alexandra Vodă galbeni 300 de... :) pînă a 
fost Alexandru Vodă în țeră, aii venit Gavrilă Vodă... ) Ba- 
aul și a jupânesei Velicăi, ei aii purtat pînă cu... 1) şi ne-ati 
vâmas ca să le fim ramînilor, și ne-aă luat... 4) După aceca 
noi' am căzut cu rugăciune la nepoții jupânesei..i 1) și la Ru- - 
dul de ne-am răscumpărat partea nâstră jumătate... 1) gat... 1) 
“ne-am voit di bună voia nâstră.... *) toemeala nâstră aii fost 
marturie din Craiova : popa Origorie.. +) Pătru i Popa Stanciu, 
i popa Nicola, i ot Pleșoi Iane, i ot Morâuglav Mihaiii, “i ot 
Craiova Neagomir i Dumitru Bate- -în-loc, i Neago judeţul, i 
Jipa, i Radu Palşa, i Novac Grămăticul, așa ne-am tocmit, 
iar cine se va mai îspiti dintre noi şi din ruda nâstră a sparge 
acâstă toemelă, acela om să fie blestemat de Dumnedeii și de 
maica Precista şi je 318 sfinţi părinți din Nicheia, și anatema 
şi să'se judece într'un loc cu uda şi cu Aria, și să fie.și de 
globă domnâscă, să dea 200 de galbeni, acâstă să se scie, aii 
seris lane logofâtul, luna Maiii 30 dile şi de la Adam pină a- 
cum în anul 7128 (1620), - 

Actul e semnat numai cu punerea, peceţilor. 
“Întâia și a patra pecete sunt -la fel ; pe ele 

sunt; săpate câte un chip de ostaș pedestru, cu 

1) Loc rupt în act.
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sabia trasă din tâcă., Pe a doua pâcete e să- 
pat un animal în fața unui bust de om, şi de- 
desubt cuvintele : Mihai logofătul; animalul, 

- pare a fi un urs. Pe al treilea sigilii e re- 
presentată o femee în picidre. | 

D-uul C. D. Mumuianu-—-distins paleograf 
cap de secţie în Direcţiunea generală a Archi- 
velor Statului, căruia s'a cerut să explice a- 

„ceste sigilii—printr”o serisâre din 2 Decembrie - 
către d-nul I. M. -Riureanu, fostul stii profesor 
venerat, dice: «Cele patru sigilii din actul. 1620 
a căror explicare se cere de d-nul Lecusteanu, 
nu aii. nici o importanţă oficială, de 6re-ce sunt 
sigilii particulare ale moșnenilor Vozerănași Fă 
având fie-care dreptul de a pune pe sigilul 
seii,. pe lângă nume, și câte un insign 6re-care, 
de obiceiii un cavaler cu o cască pe cap, saii 
un toiag, o pavăză, ete. sati chiar călare, imi- 
tând pe cavalerii occidentului (epoca feudalității) 
Saii pe cavalerii români. (roșiorii, verdișorii ca- 
valeriei românesci). 

Vodă Banul ($ 17) e coboritor din Dan Vistie- 
rul; acâsta o dovedesce, întâi aflarea acestui 
document în hârtiile neamului mei, și al doilea, 
actul din 1820 ($ 16), din care se vede că 
unul din străbunii mei a avut rangul de Ban.
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$ 4. 

Anul 7145 (1637). Actul lui Dumitru și al 
Ianei prin care vînd lui Radu Logofitu moşia 
Stanciului din Mușetoi, în coprinderea urmă- 
târe: | 

„ Soris-am eu Dumitru i Iana al nostru zapis ca să fie la mâna 
Radului Logofătu din Locusteni, cum să se scie că i-am vîn- 
dut moşia Stanciului Locusteanu din Muşetoi partea lui tâtă 
și”să se scie că sunt în Muşetoi 3 funii mari şi 1 mică; cea 
din cele 3 funii mari i-am vînduto jumătate de funie Radului 
Logofătu din Locusteni partea unchiului nostru Stanciului Lu- 
"moteanu tstă cât se va alege şi din câmp, şi din apă şi din 
pădure și cu livegi și cu curături şi cu. vad de moră şi cu 
scaua de vie, și “i-am vîndut acâstă moşie drept 500 de aspri. 
gata ca să fie lui moșie moșnână și coconilor lui şi nepoților lui câți 
Dumnedeii îi va da; şi când am vindut acestă moşie mulți 
6meni buni aii fost martori şi din sus și din jos anume : Stan- 
ciu Goişnianu, și Manea și fiu-săă, Popa Stoica din Băroi, şi 
Stoian din Lăcusteni, şi Preda feciorul Aihului din Tetoiii și 
Drăgoşin și Barbu din Cralogani (Cârlogani), şi Dan din Vălap 
(Vasilaţi).... Aceşti megiași ai fost toți la tocmâla nâstră şi la. 
adălmaș. Acâsta scriem. Pis Moţi Octombrie 4. : 

„ (55) Dumitru i Veleatu 7145. 
(ss) Iana 

Radu legofătu ($ 18) este al treilea strămoș al 
nostru cunoscut dupe Dan Vistieru și Vodă Banul. 

s5. 

„Anul 7152 (1644), act prin care Ghinea se 
vinde serv împreună cu copiii și cu moşia sa,
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lui Barbu şi Stoica, Postelnicu, în coprindere : 
Adecă eii Ghinea feciorul lui Pragoșe din Mătăsari, seris-am 

"al mei zapis la „mâna Barbului şi la mâna Stoicăi post ot Roșia - 
cum să fie zapisul meii de mare credință la mâna dumnealor 

„Cum că m'am vîndut cu de a mea bună voe dumnealor să lo 
fiă rumân cu ai mei feciori anume Pârvu şi Pavel şi cu a mea 

„moşie din Mătăsari, însă partea mea câtă se va alege partea 
mea peste tot hotarul din câmp, din pădure, din apă, din șe-. 
qutul satului, însă două săliști de case; și jar partea mea din 
Buorel, “din gura văii. Groiolui-Mare pe matca Buorelului în 
sus până în Obîrșia Buorelului până la Jianul.... să le fii ru- 
mîn.... și mi-au dat bani gata ug. (ageri)... Și la tocmâla nâstră 
fost-aii mulţi megiași buni din prejurul satelor anume:... Fră- 
țilă ot Mătăsari, Datcu i... Laţeu ot tam... Balotă ot Roşia... 

Şi mărturisim noi cu ale nâstre suflete cum a vîndut de a lui 
bună voe; şi pentru credinţă pusu- mi-am degetul mei, Pis Moţa' 
Dechemvrie 1, Veleatu 7152, 

(55) Eii Ghinea 

- (55) Ei Radu; eii Dau port; eă Dumitru; eă- Datcu; cei 
» Drăghici port. (martori). 

Ghinea, lângă numele săi pune degetul. Mar- - 
torii își aplică la semnături sigiliile lor. 

Acest act îl găsese în hârtiile strămoșilor ; 
nu scim însă cine a fost Barbu și Stoica pO- 
stolnicul din Roșia care cumpără serv pe Ghinea. 

Am reprodus actul, numai pentru că pâte alte 
probe vor veni mai în urmă -să arate nemul 
acestor cumpărători, și să facă lumină.- 

Ş 6. 

Anul 7239 (1731), carte a 6 boieri de ale-
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gerea, moșiilor Locustenii și Mușetoiu, în co- 
prindere : | N 

Șerban Ştirbei ftori portar, împreună cu şase boieri -care 
mai jos se vor iscăli, dupe cartea prea cinstitei Cesaro-Crăiascii 
Administraţii, fiind luaţi de Matei şi de fratele săi Radu Di- 
aconu Lăcusteni ca să le alegem, să le hotărîm şi să le îm- 
părțim moşiile Lăcustenii şi Muşetoiu, sud Vâlcea; . deci noi 
dupe poruucă ne-am strius cu toții la di şi la sore, la acele 
moşii în faţa locului, și întâi le-am citit tote chrisâvele, căr- 
țile şi zapisele 'ce aă avut tâte părţile” de moștenire și de cum- 
perătâre; dupe accea am tras moşia Lăcusteni pe trei locuri 
“dupe obicei, și sai găsit întracest hotar âl Lăcustenilor capul 
moșiei despre râsărit pe lângă Olteț stj. 675; la uijloc stj. 585 
la capul moşiei despre apus stj. 615. Da 

Apoi dupe ce arată semnele hotarului de jur 
împrejur, urmeză: a 

Dupe cercetarea ce am făcut întracest hotar S'a dovedit cum 
că afară dintw'aceşti. doi frați care mai sus sunt numiți, mai 
are moșie și un Stoica Sbongheci, dar nefiiud niminea din NCa-, 
mul acestuia,.... a rămas neal6să; iar când va veni ciue-va din , 
acest neam, să aibă a'şi căuta moșia dupe moştenirea ce va 

, Dat-am voie Diaconului Radu şi feciorilor lui, fiind că este 
- frate mai mare, de aă împărţit hotarul pe din două... Am dat 

vo8 lui Matei Lăcustânu, fiina că este frate mai mic, săşi ia 
"el întâi care parte îi va plăcea, şi a voit de a luat partea Ju 

pe din sus pe lângă hotarul Conte, » (la). Olteț stj. 337 4,; 
la mijloc stj. 292 :/.; la capul despre Apus stj. 307 1/,;.... iar 
frate-scă Radu Diaconu cu feciorii săi 'şi ati luat partea lor de 

"moşie pe din jos.... (la) Olteț stj. 3371, ; la Mioţa stj. 2921, 
"la Apus despre hotarul Ghioroiul stj. 3073... | 

Terminând hotarnicii cu moșia Licusteni, die: 
Apoi trecând în hotarul Muşetoiu, şi dupe ce le-am citit scri- 

sorile la tote părțile... aflat-am dintro carte eu leutul (7127)
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(de la Christ 1619) cum că ai fost şase părți mari. Dintra- 
cestea a fost o parte a Diaconului Radu cu frate-scăi Matei 
Lăcustânu, cumpărătâre vechie, dupe cum scrie cartea a G boori... 
„cu Jeatu 7217 (1709), şi o parte a Ghioţăi şi fratelui său Cră- 
ciun (fii lui) Fota Pleaucă, și o parte a jupânesei Ilincăi 'fi- 
hacăi, și o parte a lui Drăghici şi Bogdan şi Vladului feciorii 
Stanciului Manuţue, iar două părți... ale mușnenilor celor fu- 
giț ce sunt în ţâră.... Deci partea dumrieaei Ilincăi Tihacăi şi 
a feciorilor lui Manuţue și partea Ghioţăi Fleancă, fostu-le-aii 
vîndut... duninealui Iova Zătrânu; iar când a fost la leatul 
72217 (1719) fostu-s'au sculat Radu Diaconu cu frate-săă Matei 
cu pîra asupra d-lui Iova Zătrenu feciorul lui Constandin Ză- 
trânu de s'aii răscumpărat aceste două părți mari (a Tihacăi şi 
a lui Manuţue).... şi S'aii împărțit dându-se lui Matei cu frate . 
sei Dinconu trei părți mată şi Fotei Fleanca o parte, iar douc 

“părți... ale moşnenilor (Sbonghecesci) ce sunt în țeră, am dat 
Fotei o parte, şi Diaconului Radu cu frate-săi Matei altă parte | 
să le ţie pînă când vor veni acei moșneni... Deci, dupe obici- 
nuita măsură a acestui hotar Muşetoiu, sai găsit: Pro lângă 
Olteț despre apus, din hotarul Cârloganilor până în hotarul Bă- 
roiului stj. 795; şi la mijloc stj. 776; şi la capul despre r6- 
siirit despre Cerna stj. 720... și a luat Fota Fleancu pe din 
jos despre hotarul Cârloganilor, şi Radu Diacouu pe mijloc, şi 
Matei pe din sus pe lângă hotarul Băroiului.... . 

Drept aceea... am dat acâstă carte a nâstră la mâna lui Matei 
și a frăţini-săti Radu Diaconu, Lăcustenii.... Mai 10, leatul 7234 

- (Urmâză semnăturile celor 6 boerI). 

- Diaconu Radu a, avut trei fii pe Preda, Ilie 
și Dincu din care se cobâră mazilii din L&- 
custeni, iar Matei Lăcustenu, doui: pe Grigorie 
Lăcustânu; moșul mei, şi pe altul al cărui nu- 
me de botez nu'] cunâscen, dar care ca nume 
de familie şi-a luat numele de Rusu.
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ş 7, 

Anul 1733 Aprilie 27, înscrisul fiilor Dia- 
conului Radu de vîndarea viei din dealul Li- 
custenilor către Barbu Zătrânu (de la care se 
vescumpără de Mateiii Lăcustânu) în coprindere : 

Adică eii Preda Lăcustânu împreună cu frate-meiă Ilie şi cu 
frate-meii Dincu feciorii Diaconulu Radu din Lăcusteni, ce 
Suntem nepoți uuchiului nostru Afatei Rusu, dat-am acest al 
nostru încredințat și adevărat zapis la cinstita mână a dum- 
nealui Barbu Zătrenu căpitan de călărași, precum să se scie că 
având noi mare trobuință de baui, cu toţii am venit lă dum- 
nealui de ne-am tocmit: și ne-am aşedat de i-am vindut. tâtă. 
via nostră care o avem în dealul Lăcustenilor la Piscul Ru- 
sului, care vie cată spre Olteț, pe cât ţine via cu îngrădişul 
ei pe cât este cuprinsul cu gardul și cu căsâia ce este în ca- 
pul viei, cu lin și cu tote dichisurile ce sunt în: câsdie și ce 
este înprejurul căsâei, împreună cu,... gata sloți 190 de ne-a 

"+ dat dumnealui aceşti bani toți în mâinile nâstre, pe deplin. 
Am dat zapisul acesta al nostru de încredințare ca să aibă 

- a ţiae şi a stăpâni, cu tâte câte s'aii dis, în pace, dumnealui și 
cocânii duninealui, nepoți, strănepoţi câți dumnedeii îi va dărui, 
în veci, pentru că de a nâstră bună voie am vîndut-o cu sei- 
rea rudelor şi împrejurediior noștri. Și când am făcut acost 
zapis fost-aii mulți boieri: mărturie. care mai jos se vor iscăli 
și noi pentru mai adovărată credință am întărit cu iscăliturilo 
şi cu peceţile să 'se: credă ; iar fiind că via a căgut pe moșia. | 
unchiului nostru Matei, do va avea vre-o pricină să avem a 
r&spunde noi iar nu dumnealui, 27 Aprilie, 1733. Craiova. 

(5) Preda Liicustânu, Ilie Lăcustenu, Dincu Liăcustânu. 
(ss) Dincă Zătrânu martor; Ilie Zătrenu martor; lon Lo- 

gofătu Potbănicânu mărturie ;: Balas Căpitanu mărturie, 

Câte-și trei vîndătorii sunt subscrişi cu con-
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deele lor, și la numele fie-căruia se vede câte 
un sigilii în ceară roșie. Apoi în dosul actu= 
lui se citesce următârea revînqare : 

Aceşti bani ce scrie într'acest zapis ce am dat lui Preda, 
lie și Dincu Rușulescii, mi-a dat Matei Lăcustânu toţi deplin 
în mâna mea, împreună cu dobânda lor zloți 17, şi de acum 
înammte nepoţii dumnealui nimic treabă să nu mai aibă, și pen- 
tru credință am iscălit, 

(ss) Barbu Zăteânu căpitan. 

(55) Negoiţă Postelnicu mărturie, 

Acesta e primul act prin care se dă lui Mateiu 
(moșul tatălui meii) și nepoților săi Preda, Ilie 
ŞI Dincu pronumele când de Lăcusteni, când 
de Rusulesti. Ast-fel, Preda și fraţii săi die 
unchiului lor Mateiit Rusu, pe când Barbu Ză- 
trânu îl numesce Mateiii Lăcustnu cum e nu- 
mit și în cartea de hotiirnicie de la 1731. Tot 
așa nepoţii lui Matei Locustenu, Preda și fraţii 
să în actul lor se sub-scriii Lăcusteni, 'când 
Barbu Zătrânu îi numesce Rusulesci. Din acâsta 
se. vede că tatăl lui Radu Diaconu și al fra- 
telui acestuia Mateiii pe lângă numele familiei 

„de Lăcustânn a mai avut și pe acela de Rusu, 
pâte ca 'coboritor din Barbu și Stoica Postelnicul 
din Roșia ce dupe numele acestei moșii li-s?a 
(is Roşulesci saii Rusulesci.
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$ 8. 

Anul 1764 “Noembrie 5, act sub- -seris de 
fil lui Constandin Rusănescu, prin care vînd 
cumnatului lor. Grigorie Lăcustânu stj. 650 din 
1300 stj. câți conţine hotarul Leu de Sus, în 
coprindere : 

Adecă cii Stefan sin Consta lusânescu din preună cu 
fraţii mer anume: Mihai şi Dumitrache care mai jos ne vom 
iscăli; dat-am zapisul nostru la mâna dumnealui cumnatului 
nostru Grigorie Lăcustenu pah. și la mâua surorei nâstre Au- 
cuța soția dumnealui, precum să se scio că de-a nâstră bună. 
voie şi nesiliți de nimincă le-am vîndut tâtă partea nostră de 
moșie din Leu de Sus, însă pe din jos despre hotarul L.oove- 
nilor, din apă, din pădure, din câmp, din sălişte, de peste tot 
hotarul (Leului.do Sus) jumătate stj. 650 masă, stj. pe bani 
69... care fac peste tot talere 373 “/. si 30 bani; și aceşti” 
bani ce scriem mai sus "i-am luat toți pe deplin în mâinile nâstre 
şi încă şi do. boi. Deci dumnealui să stăpânescă cu bună pace 
de către noi și de către tot neamul nostru în veci neclintit, 

- dumuealur, cocânii dumnealui, nepoți, strănepoţi câți Dumnezeă 
le va dărui, şi când am” făcut acest încredințat zapis aii fost 
mulți boieri și 6meni buni, mărturie care mai jos se vor iscăli, 

"Şi noi pentru mai adevărată credinţă am iscălit mai jos ca să 
se crâdă. 

(55) Stefan Rusăneseu, Mihni Rusinescu, Dumitrache 
Rusănescu, vingâtori. 

(ss) V. Corbescu biv vel logofăt de vistierie, martor. 

ş 9. 

Tot notarul Leu de sus. din. judeţul Roma-
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nați vîndut de moşnenii Leoveni lui Tănasie 
-pah. din Bâzdâna și fiilor lui Manea căpitanul 
fiind de 1300 stj. masă; se vede că pînă la 
anul 1764 Rustinescii aveati numai jumătate ho- 
tarul, stj. 650, cumpărat de la fiii lui Manea 
căpitanul, pe care stînjeni îi vînd și ei cum- 
natului lor Grigorie Lăcustânu, moșul meii. 

Dar între anii 1764 și 1765, Rusănescii 
cumpărând și cea-laltă, jumătate de hotar, stj. 
650, la 11 Iunie 1765, vînd și acești stân- 
jeni cumnatului lor, în cât Grigorie Lăcustânu 
devine singur proprietar pe întregul hotar Leu 
de sus, de 1300 stj. masă. 

$. 10 

Din acești stj. vinde și el 650, adică ju- 
mătate hotarul la 1775 nepotului stii de soră 
Vlăduţu Tetoianu poleovnicu, și rimâne cu st;. 
650 în Leu de sus. 

Ş 11 

Anul 1778 Noembrie 27, carte de hotărnicie 
şi de împărțălă a doui boieri: Răducan Băbânu 
și Stefan Viișorenu făcută moşiei Leu de sus, 
care die că din porunca dumnealui Tudorache
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Negri biv vel Clucer, caimacanul Craiovei, fiind 
rânduiți să tragă, moșia Leu de. sus a dum-. 
nealor Grigorie Lăcustânu și Vlăduțu Tetoianu 
spre a o descotrupi de împresurările ce i-se 
vor fi făcut și să o împartă, între dumnealor, 
ai tras mai întâi moșia patrei locuri din piatră 
până în pâtri, pe unde aii tras'o și cei 24 de 
boeri de la 7222 (1714), și aii tras”o şi prin- 
tre pietri, şi ai deosebit'o în dâuă, dând lui Vlă- 
duţu Tetoianu partea din sus de pe lângă, 

_Ghindeni, stj. 650, şi lui Grigorie Lăcustânu 
„partea din jos de pe lângă Leoveni, sti. 650. 

“Grigorie Lăcustânu, lasă acestă, moşie la trei 
fii: Constanâin sai Dincă Rusu; I6n Lcustânu 
şi Barbu Rusu. | 

Y
R
 12. 

„Anul 1787 Iulie 26, carte . domnâscă prin. 
care Grigorie Lăcustânu, : este numit judecător 
în Dolj, în coprinderea următâre : 

Milosti Boji ei Nicolae Petru Mavrogheni Voivod şi Gospodar 
Zemli Vlahscoe, boierului Domniei Mele Grigorie Lăcustânu 
biv logofăt za vistier, pre carele 'l-am orînduit Domnia Mea . 
judecător la sud Dolj să aibă a căuta tote pricinile de judecăţi 

"ale locuitorilor cu bună cercetare ca să le hotărască cu dreptate, 
şi pentru fie-care pricină ce va judeca să facă hotărire înscris 
la mâna cui se va cădea, ferindu-se de hatîr şi voe-veghiatiă, 

„iar pe cei ce nu se vor odihni de acolo, să le dea la mină
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soroc înscris cu (i orînduită spre a veni la Divan; şi pentru 
tote pricinile ce va căuta, să aibă a ţine condică deosebită întru 
care sii aibă a trece tâte cu bună orînduială; și ușa judecătorul 
să caute judecăţile și să facă hotăririle înseris. Iar îm pinirea 
dupo hotărâre să o facă ispravnicul judeţului, la care împlinire - 
să nu se amestece judecătorul. Pentru care -poruncim și d-i- 
ispravnicilor ai județului să “| cunâsceț. de judecător şi să'i - 
daţi mână de ajutor cu Omeni de slujbă pentru cei ce vor fi 
a se aduce şi a se scote la -judecată. Asemenea poraucim şi 
Mazililor, breslelor şi tuturor locuitorilor de obşte, + să fiţi în- 

-seiiuțaţi de acâsta și fie-care pentru pricinile ce vor avea să 
mârgă să se judece la orînduitul de Domnia Mea boier jude- 
cător, că pentru aceea am orinduit deosebit de ispravnici. şi 
judecător, să se caute mai cu lesnire și fără de zăbavă în tătă 
vremea pritinile judecăților ce vor avea. 'Tolco pisah gumid. 

| 28 Iulie, 1787. 

(ss) Ei Nicolae Petru Mavrogheni Voievod. 

Ş 13. 

Anul 1787 August 13, carte domnâscă prin 

care Ion Lăcustânu (fiul al doilea al lui Gri- 
gorie Lăcustânu) este numit Armaş la scaunul 

Craiovei, în coprindere: 

Milosti Boji, eii Nicolae Petru Mavrogheui Voevod şi Gospodar 

Zemli Vlahscoe; Dat-am cartea Domniei Mele boerului Domniei 

Mele Ioniţă Liicustenu postelnic, pe carele dupa alegerea dum- 

nealul cinstitului şi credincios boierul Domniei Mele Dumitrache 

Ghica vel Ban i-am făcut ftori Armaş la scaunul Craiovei: 

"să aibă dar purtare de grijă la treba obicinuită armășiei a 
fi cu sîrguială și cu silință la slujba armășier : urmând întru 

"tote dupe. obiceiul zapeialicului acestuia și să slujască cu drâptă 
credință, ferindu-se de jafuri şi nedreptăţi. Poruncim Domnia
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Mea şi vouă zapciilor şi armășeilor câţi sunteți la acâstă brâslă, 
- Să vă arătaţi cu supunere la numitul boier și să i daţi ascul- 

tare ja tâte cele ce va porunci, căci celui nesupus are voo ai 
face certare dupe vina a lui. I. samre ceh gumid. 

13 August 1787, 

(55) Io „Nicolae Petru Mavrosheni voievi od. 

Ton Lăcustânu, unchiul meii, avea rangul de 
postelnic când. Mavrogheni Va „numit armaş. 

Ş 14. 

Anul 1820 Ianuarie 21. Însemnare de actele 
date de Dumitrana Armiişdia (soţia armaşului 
Ion “Lăcustânu) cumnatului ei Constantin Rusu 
în coprindere : i 

Câle cărți am răspuns eu (Dumitrana Armășţia) cmnatului 
"Dincă, cum la vale se arală. 1820, Ianuarie 21. 

1. Ocolnică a Lăcustenilor, peste tot hotarul cu Iliescii. 
1. Ocolnică a Mușetoinlui, MN 
1. Ocolnică a Leului şi alte cărţi tot pentru moşia Leu. 
1. Ocolnică a Bărluiului și alte cărţi tot pentru Bărlui. 
Tâte cărţile pentru mâră. 
4. Cărţi ale strămoşilor: una de Ban mare ; una de Ps- 

lier mare; ana de Postelnie mare; una. de Logofăt mare. 
1. Carte a socru-meii (Grigorie Lăcustenu) de Logolăt de . 

vistierie. . . 

- (sub-scris de primire) A Constandin Rusu. 

-Tâte aceste documente date de “mătușă-mea 
Dumitrana Armășţia unchiului mei Constan- 
tin “Rusu ” vistierul în păstrare, după decesul 

26
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acestuia, actele rimâind la soţia sa "Uţa Vis- 
tierâsa. din Râmnicul- “Valea, astădi nu se mai 
găsesc, | 

Ş'15. 

Anul 1820 Septembrie 24, suplică a, tatălui 
mei către Domn, în' coprindere: 

Prea înălțate: Dâmne, 

Jăluese şi mă rog milostivirei Inălţimii Tale, că și eii după 
starea mea sunt fecior de boier din nâmurile cele zechi, şi în 
partea locului unde mă aflu cu locuinţa, în tâte vremile de nevoe 
apururea am slujit ţerei şi pămîntului prih foc și: cuțite, cu 

„capul a mână, când toţi se trăgeaă păzindu'și capetele lor. . 
având şi că patru scutelnici, aici la moșia mea Leu-de-sus „jua. 
Romanați, şi din vremea aședămîntului ot letu 1814, mi sai 
dat în dajdie.... - 

cerere făcând a "i se reda acei scutelnici. Pe 
care suplică tată-meii se sub-semnează. 

Barbu sia xeposatul Grigorie Locustenu biv ftori Logofăt 

Pe petiție sunt puse următârele apostile : 
D-ta vel Vistier să teorisesci jalba acâsta. 

1820, Septemvrie 24. 
Biv vel Sluger 

Cinstite d-ta biv vel Stolnio Iâne Cătunene de la “Calemul 
poslujnicilor, cercetând pricina acestei jălbi, să dar' pliroforiez, 

- Vel” Vistier | 1920, Septemvrie 30. 
„Biv vel Sluger 

- Prin- nemurile cele vechi : de care .. vorbesce
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” suplica, tatăl-meii înţelege familiile. române a 
căror existenţă se suie în timpil depărtaţi, pre- 

- cum sunt străbunii săi, care, după documentele 
reproduse mai sus. ($ 1, 3, 4), au trăit în suta 
AVI AVII și XVIII. 

-IL 

_ Gomenfarii şi desvolfări asupra documentelor 

$. 16: 

Dan Pistieru ($ 2) după titlul de jupân sau 
jupan ce i se dă prin chrisovul lui Moisi Vodă 
din anul 1529, a fost boier de trâpta întâia 
(mare Vistier). | N 

D-nul A. D. Xenopol, în marele săi op 
Istoria românilor ne spune: «Termenul de ju- 
pân (sai jupan) este apelativul mobilului; el . 
se da nobililor chiar înainte de a exista poerii 
titulare; mai apoi în Moldova a fost înlocuit 
cu cuvîntul polonez, pan. In documentul de la 
Roman-Vodă din. 1392, întâluim . în Moldova 
o sumă, de. boieri, cu toţii netitrați,. între mail 
mulți pană și câţi-va, jupăni. Apoi într'un hri- 
sov al lui Alexandru cel Bun din. 1422, . se 
văd figurând câți-va jupăni înaintea .paniior,
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în cât se pare că boierii cei cu rang mai mare 
în Moldova, purta titlu de jupâni iar cei mal 
mici acela de pani». 
„Că numirea de jupâni -saii.jupani se da, bo- 
ierilor celor mari, acâsta se constată mai ales 
și din chrisovul lui Pâtru- Vodă, Domnul Mun- 

„teniei din 1565 ($ 2) prin care se dice: «Iată, 
și martori aștdă Domnia Mea -pe jupân Ne- 
deleo marele Dvornic, pe jupân Ivan marele. 
Logofăt, pe Pană Postelnicul, pe Stan Spătarul, . 
pe Bărcan Comisul, pe jupân Gherm' n marele: 

„Postelnic....» Toţi demnitarii precedaţi de cuvin- 

tul jupăână, sunt numiţi ari, iar cei cari nu 

aii titlul de jupâni, ai numai! numirea, ran- 

gului, saii funcţiunii, ori dregăitoriei. | 
Deci boerii cari eruit în dregătorii înalte 

se numiaii jupâni sai jupani, spre deosebire de 
cei ce ocupati funcțiuni de rangul al doilea. 

Dan, pe care sub Moisi Vodă, -la 1529, îl 

“găsim mare Vistier, trebue să fi avut atunci 
etatea, de cel puţin 40 de ani, ca să ajungă la acâstă, 
înaltă trâptă ; prin urmare el trebue să' se fi 
născut câtre anul 1489 și să. fi murit pe la 

anii 1570 sai cel mai târdii la 1580 sub 

Petru IV Cercel. Vîrsta, birbăției a avut'o sub 

“Domnii: Radu V Călugărul, Radu IV de la 
.
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Afumaţi, "Moisi fiul lui Vlad al VI şi următorii 
acestuia pînă la Petru Il cel Bun. | 

Radu al V Călugărul "şi-a a pezăut viâța 
în. răsboiii eu Turcii, cari voiai să prefacă, țera 
în pașalie, | 

Radu de la Afamaţi. după 20 de bătală în 
contra lui Mehmed Bey date la: Gluvabi, la 
Târgoviște, la rîul Argeşel, la Alimănescă pe 
Teleorman, la Grumaji «cea, mai iute din tâte 
purtată cu şâpte sângeacuri», la Nicopole, la 
Șiştov, sub cetatea Poenarilor, la Gherghița, la 
Bucuresci, la Slatina, iar la Lucuresci, la Ru- 
căr şi în fine, la Didrih, Turcii în cele din 

“urniă, aii fost scoși din tâte punctele în care 
se încuibaseră și fugăriți peste Dunăre, cum 

“spune însuși Domnul într'o inscripție pusă în 
amintirea terminării zidirii bisericei lui Nea- 
goe- Vodă că: «M'a înălțat Dumnedeii pe seau- 
«nul Domnesc, și s'ai năpădit Turcii cu multe 

» «greutăţi, și eraii să ia; patria nâstră, și s'a 
«ridicat Domnia-Mea şi cu nobilii, multe răs- 
«bâie -apărând, câte odată fiind goniți şi câte 
«0 dată gonind, pînă când puterea şi ajutorul 
«Celui de Sus ne-a dat biruinţă». 
De aceste lupte, Dan Vistierul, în calitatea 

sa de boier, n'a putut să fie străin; căci pe
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vremea, aceea, îndatorirea, de căpetenie a, boie: 
rilor era de amerg e în răsboiii. Şi dacă numele 
săi nu se menționeză, nu se .văd menţionate 
nici ale altor mulți belatori sai: boieri, cari ai 
Imat parte la răsbâiele de sub Radu Călugărul 
şi Radu de la Afumați. | 

Ş.17.. 

Vodă Banul ($ 3), după. denumirea ce se 
dă soţiei sale de jupânâsă prin documentul de 
la 1620, a fost boier mare! (jupan). Acâsta se . 
vede și din actul de la 1820 ($ 14) prin care 
se dice că una, din cărţile de boierie ale stră- 
moşilor era de Ban mare. 

Documentul de la 1620 ($ 3) spuină că i lat 
Vodă Banul și soţiei sale. «li sait prins mârte 
de către... (Radu Vodă Mihnea)», cunosceam 
din istorie că mai mulţi boieri, între cari şi 

un Vodă Banu, aii fost uciși de acest Domn, 
pentru-că se răsculaseră în contra, grecilor, dar 
pînă, la, descoperirea acestui document, nu sciam 
că, el este unul din strămoșii mei. 

Radu Mihnea, care a domnit de la 1611 pînă 
la 1616,.este fiul lui Mihnea turcitul ; edu- 
caţia și-a făcut'o la muntele , Atos printre greci



și învățatura și-a, luato în Veneţia în scâla 
„grtcă. Numit Domn de Turci în locul lui 
Radu Șerban Basarab, refugiat în Polonia, el 
intră în țâră în luna lui Octombrie 1611 în- 
conjurat de greci. Istoria Românilor de d- nul 
Xenopol, volumul III la pagina. 444, dice:.... 
«Iu 12 Septembrie 1612, boierii din Muntenia 
«trimit o adresă către Radu Șerban (care acum 

«se afla la Viena la împăratul Matei) în care 
«îl r6gă să vie în țâră cu ajutor împărătesc, 
«că de 13 luni de când a părăsit Muntenia, 
«ai fost uciși o sumă de boieri: Dragotă pos- 
<telnicul, fratele lui Logofătul, Bărcan Stolnicul 

“ «Stanciu Paharnicul, Vodă Banul, Cara Vor- 
«nicul, Dragul Logofătul, Drăghici Postelnicul 
«de Somonesek, Anghel Comisul, Mihail. Cămă- 
<raşul, Pavel Postelnicul, iar portarul. Proca a, 
«fost tras în țâpă; aii mai fost uciși Marcu 
«Logofătul și Dragomir paharnicul. Noi cu toții 
«am fugit spre hotar la Mehedinţi, părăsind 
«moșiile și proprietăţile -nâstre cari se stăpâ- 
«nese. de 6meni străini.» Aprâpe în aceeași co- 
prindere scriii și căpitanii milițiilor: muntene- 
In Decembrie acelaşi an găsim chiar 0 scrisâre 
adresată de doi boieri : (Stoica Logofătul și Stan-
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ciu “Clucerul). d'a dreptul împăratului Mateii, 
rugându!'l să le trimită grabnic ajutor, «spre a' i 
mântui de nespusa, -tiranie a lui Radu Mihnea». 

Mobilul răsculării boierilor sub Radu Mih- 
„nea cera, die cronicarii, mândria și reutatea 

«<Grecilor, că, adusese Radu-Vodă prea. mulți de”i 
«cinstea și'i miluia». : 

Și d-l- Xenopol adaogă : 

«Aici pentru prima Gră 'se vede o. răscâlă 
pornită în potriva unui Domn din pricina. 

Grecilor, şi-va trebui să cercetiim pricinile a- 
cestei răsc6le în contra. unui element, pe care 
urmarea timpilor era să'l aducă la deplină și 
neîmpărțită stâpânire a ţărilor românesci». 

Vodă Banul şi cei-lalţi boieri își pierd viţa 
spre a nu lăsa :să se înrădăcineze în țeră un 
element străin, ce mai târdii era săi. fie fatal. 

$ 18. 

Radu Loyofitul ($ 4) a trăit în timpul lui 
Mateiii Basarab a, cărui domnie a fost un ne- 
curmat răsboiii în coutra. Moldovenilor, ajutaţi de 
Turci și de 'Tătari, pe care Mateiu Basarab "i-a 
învins în tâte luptele, Dintre aceste lupte glo- 
ri6se pentru armele române, cea mai . Îngrozi- 

4
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târe a fost Lupta de: la Finta, în care ai no- 
ștri, fără nici un ajutor. străin, . ati luat ina- 
micului 16 tunuri și 25,000 de prisonieri Ti 
tari: și Moldoveni. 

: Când dar este cunoscut că ptaă în secolul al 
XVIII dregătoriile nu 'se -puefăcuseră în titluri, 
şi când se scie că pe timpul acela numirile ce - 
purtaii boierii erai numele funcțiunii saii pos- 
țului ce ei ocupaii, iar nu titluri vane, şi func- 

„țiunile. sai posturile în vreme: de răsboiă erati 
militare, nu mai e nici o îndoială că titlul. 

„ce avea Radu Logofătul. era o. dregătorie,: un 
post în” acea - epocă de lupte pentru apărarea, 

| țărei. Istoria nu menționeză numele căpitanilor 
oștirilor, care şi- ati încrucișaț spada. cu 'năvă- 
litorii.. Românii -n'aii: o. istorie amănunțită, pen- 
tru-că istoria lor € în fapte. In veci, în “luptă 
pentru aptrarea, pămîntului, râsbdele nu. le da 
răgaz, să scrie. | 

$:19.. 

Actul din 1620 ($ 3) prin care -. moșnenii 
„din Șimnie 'spun că ai fost vînduți servi de 
bună voe lui Vodă, Banul şi s'aii răscumpărat 
de da, nepoţii a acestuia împreună cu moșia, lor,
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și actul de la 1644 ($ 5) prin .care “Ghinea 
se vinde serv împreună cu copii şi. cu moșia 

sa lui Barbu și lui . Stoica, Postelnicul, dove- 
"dese că servagiul —pe care actele de pe atunci 

îl numesc rumînie şi pe serv rumîn — era. - 
vechiii. Începutul 'lui îl găsim pe la jumă- 

* tatea secolului al AVI-lea, adică cam pe tim- 

pul lui. Mircea Ciobanul, înainte de Mihaiă- 

Bravul, după trei-sute de ani de la fondarea 

Domniatelor. române. Dreptul de ase putea cine- 
va, “vinde, documenteză - libertatea nemărginită 

ce a existat la Români, libertate de a atenta 

la libertatea sa: chiar. 

La origină însă și pînă mai târdii, cel ce 
se vindea, serv.cu moșia, sa, își păstra acâstă 
moșie. şi numai venitul ei 'era al cumpi- 

rătorului,, fondul îi rămânea «spre a avea, 

«dice istoricul Xenopol, și servul o'parte din 
«moșia cea mare, patria, în a lui stăpânire ca, 

«și cel liber, după ideile de atunci că numai 
«acela ce are o parte din pămîntul ţărei era 

„«dator să sară în a ei apărare; da aceea în- 

<tîlnim. pe dorobanţi (oştire pedestră) recrutaţi 
«mai cu s6mă: din rîndul ţăranilor ce'și per- 
«duseră libertatea... Pe “servii ce se vindeau 

«cu moșiile lor, stăpânul nu'i putea strămuta de
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«pe -ele fără, învoirea, lor, și nu se puteaii vinde 
<servii -unei moșii către altă persână deslipiţi 
«de pămînturile lor, ci numai cu moșia pe care 
«se află, adică cu “fostele lor ocine...» Apoi când 
un. serv se: desrobea, se desrobea cu pămîntul 

„Săi. Dar servii rar căutau să se libereze, căci ci 
erai mai ocrotiţi sub -stăpânii către care se 
vindeaii 'de cât 6menii liberi, acei stăpâni imai 
tot-d'a-una fiind dintre puternicii timpului. Așa, 
„vedem că, locuitorii din satul Horezescii «fiind 
«mai dinainte vreme rumâni pe moșia Bu- 
«Zescilor, și ei răscumpărându-se de rumânte 
«de la stăpânii lor, de la Buzesci, cu tâte păr- 
«ţile lor de moșie, și fiind nisce 6meni | judici 
<Și slobozi, dice actul de la 1669, sculatu-staii 
«și de a lor bună voie s'ati vîndut rumini Di- 
«nei Chiurciubașei cu tâte părţile lor de moșie...» 

Servagiul s'a desființat la 1746, puindu-se 
în locul lui instituţia scutelnicilor, ca O com- . : 
pensaţie pentru acei ce'și. perdeaii servii. 

$ 20; 
7 

Descendenții lut datei, Locustânu ($ 6) ai, 
ocupat funcțiuni în Stat Și aă obţinut ranguri,
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pe când coborîtorii” din fratele acestuia . Rada 
Diaconu se! găsesc în rîndul mazălilor. 

Ce erai mazilii? Să 
Istoria fraților Tunuslii dice: «Mai înainte. o 

«toți. boierii. ce se scoteaii din. funcțiuni se nu- 
«meaii mazili (mazilii eraii boieri fără funcțiuni). 

« Constantin-Vodă (Mavrocordat), prin reforma 

«din 1746, a făcut Gre-care diferență: pe bo- 

«ieriă cei mari — funcţionari Saii în' disponibi- 
«litate—fi-a numit zeliți (zel, va să dică, mare) 
«pe cei fără ranguri ce erai de neam mare . 

«(boierii de neam) și pe boierii mici, "i-a nu- 

«mit mobili, iar pe cei ce se trăgea din n6m 

«boieresc “i-a numit mazili>. _. 

Boierii cu ranguri şi boierii de nem, erai 

„scutiţi de dajdie, mazilii dai dajdie, dar nu 

intrati în sistema cislei ca dajnicii de rînd, 

„ci'și plăteaii contribuţia d'a dreptul la Vistierie. 
Ei formoii o clasă sai brâslă deosebiti ca şi 

boierii de nm. “ 

Ş 21. 

La 1787, șub Nicolae Petre : Mavrogheni, 
găsim pe Grigorie Icustenu, moșul mei, ju- 

decător în județul Dolj, și pe Ion Lăcustânu 
unchiul meii, armaș la scaunul Craiovei. 

7
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Nicolae Mavrogheni, ca cap al Justiţiei era” 
terrea hoţilor și malversatorilor, ca ostaș era, 
brav, și ca, Domn scia să apere ţâra peste care 
domnea împotriva, inamicilor ei. De: și de alt 
nem, în resbelul de la 1786 dintre Rusia aliată ' 
cu Austria, în care se înţeleseseră, să împartă, 
țările române, și Turcia care le apăra, Mavrogheni - 
a reînviat pentr un moment vechiul eroism | 
român, puind în mâinile românilor arma îm- 
potriva cotropitorilor și ducându'i la victorie, 

Istoricul Xenopol care nu e părtinitorul lui Ma- 
vrogheni, în Istoria Românilor gice: «'Țăranii 
«se înrola în armata acestui Domn -sub care 
„întîlnim priveliștea, stranie a unui corp de 
«oştire românescă în timpul Fanarioţilor». Dio- 

_nisie Eclesiarchul ne spune că Mavrogheni fă- 
"cuse «6ste. de sră cu căpitani și stâguri fru_- 
«m6se.... îmbrăcând cu capâde. domnesci, dân- 
«du-le Tefk.. > EL puse oștenilor instructori şi 
<VI0i, atacă Xenopol, să aibă complinirea, nea- 
«părată unei armate, artileria, pe care:0 în- 
<jShiebă cum putu, probabil mai cu sâmă din 
«tunuri turcescia. Două- decă.. și cinci de boieri, 
din cei! mai tineri -fură puși căpetenii ai st6- 
gurilor (sati companiilor) de oșteni întocinite. 
Cu acestă oștire creată în pripă “Mavrogheni, pe |
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la 1788, învinse la Vaslui. un 'corp de armată, 
austriacă eşit din Transilvania, și principele . 

„de Coburg,: care pătrunsese în. Muntenia, . este 

mevoit să iasă din țâră, consiwîns de armata ro- 

mână care număra 25000 de oșteni. Austriacii 

năvălind iar, urmară bătăliile de la Părul Ru- 
fei, de la Curtea de Argeș, de la Odobesci, unde 

austriacii fură respinşi cu perderi însemnate 

în morți și prisonieri; apoi Românii intrând 

în Ard6l, se dete bătălia de la Timiș unde Nemţii. 

fură iar “bătuți. Isbânda de la. Porceni .şi ata- 
cul de la :pasul Buzăului, unde Românii luară 

multe: tunuri și pătrunseră la Brașov pe care 

îl înconjurariăi. Oştirea 'româno-tureă luă Orşova 
unde cidură, 2500 de Nemţi, și Românii intrară 

în Banatul Temișisrei.. Veniră apoi bătălia de la - 

monăstirea Adam, victoria de la Tobai, bătaia de 

la Focșani, atacul de la Bârlad, răsboiul -de la 

Martinesci, bătaia. de la Vlădeni. La Calafat 

însă Mavrogheni este bătut de Nemţi. EL trece 
Dunărea: cu oștirea sa, și este ucis fără, judecată 
de vizirul Celebi Hasan, generalisimul oștirilor 

turcesci, dușmanul săi de mârte. 
«Asupra pricinei acestei executări năprasnice, 

«dice Xenopol, ne spune nisce nuvele primite 

«de la. Congresul de pace, ce se ţinea la Bu-
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<curesci. că Mavrogheni a cădut jertfa, gelo- 
«siei:pe care, marele vizir și cei-lalți pași, în- 
<tunecaţi' de isbânqile lui, concepuse asupra lui», 

Un istorie arată: pe Mavrogheni că pe un om 
excentric, bizar, când atheii, când bigot, ceea ce 

“după documente nu e adevărat. - «Tâte spusele 
năsbădăilor lui, dice Xenopol, se basâză mai ales 
pe legende scornite de popor> saii mai bine de 
6menii aceia pe care el nu'i lăsa să asuprescă 
poporul: Ori cum ar fi, el fu singurul -grec, 
care pe lângă, defecte avea, şi calități mari. Ori- 
ginar din insula Paros, el nu era dintre Fa- 
narioți, de aceea fu credincios Porții, pe care 
ca s'o servâscă și să, salveze (era ce “i era în- 

„ credinţată, înarmă pe Români și "i duse în două- 
„deci de lupte, maă tâte victoriâse spre gloria; lor. 

Silind pe Nemţi,. care ocupaseră, Moldova, să. 
retrâcă în Transilvania, el luă administrația şi 
a Moldovei, ceea, ce nu s'a vădut de cât sub 
Mihaiti-Bravul.. 

Eșit! din rîndurile poporului, Mavrogheni i iu- 
bia poporul, îă -era milă de el și "l-ocrotea în con- 
tra nedreptăţilor celor puternici. Acâsta o. atestă 
numer6sele documente publicate de d-l V..A. 
Urechiă în: opera sa: * Istoria Românilor, to- 
mul III.
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„Adevărata istorie a domniei lui Mavrogheni, 
istoria basată, pe documente incontestabile, a 
seris'o d-l V. A. Urechiă ; cele arătate de I6n: 
Ghica și de d-nul Ionescu-Gion, nu sunt de cât 
legende ; și legendele desfătâză, ca şi basmele 

cu balauri şi.cu smei; dar nu instruiese. 

Ş. 22. 

Care era gradul moșului Și i unchinlut "meu 
în ierarchia, boierâscă ? 

In domnescile cărți de orînduirea lor în func- 
țiunile de mai sus li se dice: boieri ai domniei 
($ 11 şi 12). Fraţii Tunuslii în Istoria. Ţirei 
Românesci dic :- «Titlurile boierilor sunt; diverse : 
«De la Banul cel mare pînă la Clucerul cel 
«mare, se numesc: credincioși; cei de clasa, a 

«doua, se :dic: bocrii. domiei ar cei mici : 
«slugile domniei»... 

Moșul mei și unchiul mei, - dicându- le în 

cărțile domnesci boori i domnuioi, erati priu urmare 

boeri de rangul :al doilea, după ce: străbunii 
lor: Dan Vistierul: și Vodă Banul: ai fost bo- 

„ieri, de 'trâpta, întâl. Ei ai avut de la Mavro- : 
gheni. numai funcțiunile, dar rangurile de lo-



SI 

gofăt de -vistierie (al moșu- mei), - şi de po-: 
ștelnie (al unchiu-mei), le-aii fost conferite de: 
Domnii de mai înainte. 

$ 23 
In r&sboiul ruso-turc de la 1806, când is- 

“pravnicii districtelor mărginașe își părăsiaii po- 
sturile și fugiai de frica 'Turcilor,. cari eşiaii din 
cetăţile dunărene, treceaii fluviul pe: pămîntul 
român şi puneaii foc și sabie, tată-meii:. numit 
în judeţul Romanați să împlinâscă locul - is- . 
pramnicului. Vulturescu, retras spre a 'și afla 
scăpare, nu odată și-a, vădut: vi6ța în pri- 
mejdie. El primise acâstă, funcţiune, nu ca o 
chivernisâlă, - după. cum se primia pe atunci 
slujbele, ci ca un sacrificii, în credința că Şi 
servă țera și legea servind oștirea „creştină-rusă, 
care, după proclamația, . generalisimului muscal, 
venia, să salve pe Români de păgâni. 
„La. aceste : vremi grele făcea tată-mei alusi- 

une prin suplica sa din 1820. ($ 15), când 
dice că a servit ţâra în timp de ..nevoe prin 
foc și . cuțite. - 

La 1821, -tată-meăi a luat parte în - revo- 
luţia naţională. Prins de Turci „după intrarea 

o
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lor. în ţâră, și închis împreună cu căpitan Oarcă, 
a evadat pe o ndpte întunecâsă, iar. Oarcă a, 
fost trimis la Vidin, unde i s'a tăiat capul, 
sârtă, care aștepta, şi pe tată-mei. Viâţa lui a 
fost un șir de fapte Curagidse- pe care, fără 
tâmă de a ofensa adevărul, > le- -ași putea numi 
eroice, 

ş 24 

In copilăria” mea, tată-mei îmi spunea că 
străbunii nostri ati 'avut două- deci Și patru de 
moșii, și în casa lor erai pagi. 

De unde aveai vechii boieri atâtea pâmta- 
uri, și ce erai pagii? 

Moșiile de pe acele timpuri, die cronicarii, 
eraii în mare parte danii făcute de Domni ca- 

- pilor de oștiri, ea recompansă a vitejiei lor. Fa- 
milia Buzescilor avea o sută. donă-deci şi opt 
de moșii. : 

Pagii erai fii de boieri, copii îu casele altor 
boieri rude, saii mai mari în rang de cât pă- 
rinţii lor, «Pe vremea aceea, dice Heliade în 
« ISsachar, casa, boerilor era, o scâlă, de arme 
«și de patriotism ;:tot boierul mare era un ge- 

“«neral ce trecea prin tâte gradele ierarchiei, 
«Și pagii lui nu eraii de cât ca nisce cadeți de-
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«stinați a deveni “ofiţeri Și-a împlini -într'o di 
„ «locul ofițerilor. superiori, al generalilor».. 

«Curtea unuia ca. Dudescu, Brâncoveanu, Vă- 
«Cărescu, adaogă; Heliade, şi a -contimpuranilur 
«acestora, avea, tot-d'a-una. pînă. la 40 şi 50 
«de pagi saii feciori în casă ce astiqi făceau 

” «onorile casei, mâine mâncaii la masă și se du- 

«ceaii la curte cu patronul lor, și în vîrsta 
«bărbăţiei : ajungeai - administratori, vătași de 
«plaiuri, polcovnici de . judeţe și de vînători, 
«căpitani de “dorobanţi, și așa pînă la gradele 
«cele 1 mai ide: sus ale ierarhiei». | 

25. 

Pînă în anul 1897, neposedând de cât actele 
de la 1731, 1764, 1787 Iulie şi 1820. nu 
sciam mai mult despre strămoși de cât că ne 
coborâm din. Dan Vistierul și din Radu Logo- 
fătul, dar în ce timp ai trăit aceştia, nu aveam 
nici o cunoscință, și numai pe presupuneri pu- 
neam pe Radu Logofătul în domnia lui Mihaiu 

„ Bravul. - Acum. aflându-ne în stăpânirea. şi a 
documentelor din anii 1529, 1620, 1637, 1733 
și 1787 August, găsite în hârtiile decedatului 
mei nepot de soră, Tache Locusteanu, „de 

-:
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ginerile acestuia d-nul G. Theodorescu, scim 
mai mult de cât sciam la: 1891, când am scris 
pentru întâia 6ră despre nemul mei servindu- 
ne de conjecturi, 
„Arborele genealogic al neamului mei este 
următorul : 

„ Dan. Vistierul (1529), cel mai vechiii stră- 
bun cunoscut după documente. 

Din el s'a coborit Vodă Banul (1620). 
Și din acesta Radu Logofătul (1637). 
Apoi din Radu Logofătul descinde tatăl lui 

Radu Diaconu şi al lui Mateiu Locustânu (1731). 
Mateiu Locustânu a avut doi fii: Grigorie Lo- - 

custânu (1787) și altul al cărui nume nu "| 
scim, dar care 'şi-a luat pronumele de Rusu 
din care s'aii coborit Nicolae Rusu şi Petrache 
Rusu, veni. E | | 

Grigorie Locustânu a avut trei fir: Costan- | 
tin sai Dincă Rusu, In Locustânu și Barbu 
Rusu tată-meii. | 

Din căsătoria tati-mei cu mama mea Ioană 
Saii născut patru fete ; Rada Petresca, Maria, Du- 
mitrana Locustânca și Bălașa Tetoiana,. și doi fii 
Nică Locustânu și Dimitrie Locustânu. - 

Mama mea e fiică de moşnean din comuna 
Leu, din brâsla cumpănaşilor.
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+ Pronumele mei a suferit mai multe schim- 
bări, i 

Pînă la marea n6stră mișcare, m'am subsem-- 
nat: N. Rusu, după numele de familie adoptat 
de tată-meii, „prin imitație, de la înate-sb, cel] 
mare. 

După evenimentele de la 1848, la Brusa unde 
cram internat, am primit de la neuitatul In 
Heliade: următârea, seris6re: 

Paris. 1849, Iunie 20. 

Frate . Ruso,. 

«Îți dati acest nume pentru că câtă carte 
-ascil: ai învățat'o singur ca și Rousseau, Și 
«apoi. mi se: pare. că te profanez numindu-te'.. 
«Rusu. Rusul e un sclav ; sistema, * despotică 
«ce apasă pe Ruşi îi face detestabili ; când 
«vor fi liberi nu vom mai avea pentru ce a'i 
«detesta ; sunt Şi ei &meni Și creștini, Pînă a: 

„«tuncă primesce de la mine acestă schimbare, 
«și fie ca o profeție, dacă . nu ca să ajungi pe 

«marele. filosof în genii, cel puțin. în spiritul
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«și sentimentul de egalitate, de omenire şi de 

«on6re, 

«Salutare și frăţie, 
a Heliade. 

Numele. acesta lam a avut în, tot mpa! exi- 
ului. e ci - 

Intorcându-mă în patrie, la 1857, 'mi-am luat 

strămoșescul nume de -Locustânu. 

In actele oficiale, începând de la 1866, sunt, 

numit N. Rusu Lecustânu. 

Ş 27 

Moștenind simţimântele părinţilor, frate-meii 
Şi eu ne- am servit și noi „(era în modesta, n6- 

ștră sferă. 

Ei am intrat în mișcarea de la 18-48, hotă- 
rit, ca toţi care aii îmbrățişat'o, a'mi da viâţa 
pentru triumful principiilor mântuitâre, procla- 
mate de ea, fără a: cere ceva; și numai când 
a fost nevoie de organe devotate revoluției am 
acceptat: însărcinarea de sub-prefect și apoi de 
prefect - al. judeţului Romanați; . când prefecţii 
sai guvernatorii. districtelor. își părăsiai postu- 
rile și "și căutaii refugiii, după intrarea oștirii
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otomane. Și când dic că atleții mișcării eraii 
decişi a: merge ca Christ pînă la morte; nu 
exagerez nimic ; căci, cate alta era perspectiva, 
lor, în cas de a 'nu .reuși, de cât întemnițarea, | 
exilul sai mortea, când. aveai 'în contra: lor 
doui Domni -pe tron, şi trei mari imperiuri. . 
„După căderea, revoluţiei am. fost internat în 

Asia la Brusa cu mai mulți: Români.: - - 
„Reîntors în patrie la 1857 după 'resbelul: 

_turco-rus, am fost ales representant al națiunii: 
de şâse ori în Adunărea legiuitâre şi de două 
ori în Senat, unde am făcut parte din grupul 
liberal independent. - | 

Frate-meii, 22 de ani a fost membru în Oon- 
Siliul judeţen, și 30 de ani primar al comunei 
în care ne avem locuinţa. Primar şi în același . 
timp consilier judeţian, de Ia, înființarea. primă- 
riilor şi consiliurilor districtuale pînă la. pro- 
mulgarea, legii, prin care mandatul de consilier 
judeţân s'a declarat; “incompatibil - cu“ acela. de, : 
primar; numai de la venirea-acestei legi îrate- . 
mei nu și-a mai pus candidatura, la alegerea 

„de consilier districtual. Adesea numit, fie de pre- 
fecţii județului, fie de guvern în -diverse în- 

„săreinări publice temporale și gratuite, în tâte
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și-a atras. laude - prin capacitate: și probitate, 

"două lucruri ce „Tar se găsesc în același om. 

“In timpul nostru s'a, făcut unirea țărilor su- 

rori la care am pus şi noi 'inima și mâha, și 

pe pămîntul a. două Domniate separate de se- 
coli, s'a. ridicat un regat mai independent de 

cât al Ungariei; guvernat de instituţiuni . mai 

„liberale de cât ale multor state conștitaţionale, 

la care am. contribuit și: noi: 

Mărturie de serviciile: aduse Națiunii ȘI . de 

posiţiunea: ce am. ocupat î în stat, sunt actele de. 

„mai jos. : | aaa 
„Te reproducem în interesul istoriei. 

i RI i 1 Pai 

„fefe:noul 

i 2 g:98. 

Anul 1851, Iunie 9, 'scrisâre a lui Ion He- 
liade-Rădulescu datată din Paris, către Gr. Zo- 

sima, N. Ruso (Lăcustânu), Gr. Serurie, G. 
Giurescu, D. : Daţulescu, și alți internați la 
Brussa în următrea coprindere : 

| “Amicii mei și fraţi, 

Dacă Franţa cunâsce astăţi mai bine de cât în 1818 naţiv- 

" nalitatea română, Mişcarea sa, principiile sale, aspirațiunile sale
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către viitor, Patria nu e datâre âcâstă bine-facere de cât ab- 
-negaţiei vâstre, generosităţii vostre. Voi aţi dat tote spesele 
publicaţiunilor proprii a lumina opiniuuea și a salva într o di 
România. 

Umili oștean necunoscuţi, voi aţi “combătut „fără, “ambiţiune» 
aţi suferit exilul, sărăcia, miseria şi ați împărțit pâinea vâstră 
spre a subveni la trebuințele pe care causa comună le cerea." 

Susţiitori devotați de .la începutul Regeneraţiunii, voi ați 
servit Patria ca cei d'intâi înaintea primejdici, şi ca cei din 
urmă înaintea ambiţiei. Fără nici un nume în Mișcare, voi 
w'aţi- avut. alt: scop de cât de a trece de martiri. necunoscuți 
ai' Regeneraţiunii române. Vă : adresez . acâstă scrisăre spre ai 
vă exprima recunoscința mea şi a face “cunoscut posterităţii 
devotamentul vostru, marile vâstre sacrificii şi modestia vostră; 
respectaţi”mi entusiasmul, el este.un tribut ce vă datoram. 

Mulțumită oferirilor vâstre patriotice, intrigile "Țarului s'aă 
făcut cunoscute Europei. Națiunea nâstră îşi atrage din -9i în 
Qi simpatii puternice şi respectabile, şi Ruşii aii fost îi în fine 
goniţi din 'sintul nostru pămînt. . 

"Poporul a făcut Mișcarea ;. inamicii, agenţii lor şi amăgiţi 
lor..aii falsificat'o, și prin sacrificiile vâstre bănesci, am reuşit 
a o presenta lumei curată, nobilă, genersă, așa cum sa făcut 

" În on6rea uner naţiuni ce merită o sârtă mai bună. 

1. Heliade, 
“Paris. 1891, Iunie 9, 

Așa sciaii 6menii Mişcării de la 1848 să 
„servescă causa pentru care se sculaseră. Chiar 

"afară din patria, lor, când nu sciai ce ai. să 

mănânce a, doua di, ei își dau de la gură pâi- 

nea neagră a exilului spre a; se imprima me- 

morii. Și. proteste cerând- marilor puteri dreptate 
în contra încotrapitorilor.
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Anul 1870, Aprile 18, Serisârea lut Heliade” 
„către N. B. Lăcustânu prin care 7] chiamă a 
lua parte în societatea, literară. A 

Amatul meii doma, 

Dinpreună cu serisârea mea "ţi-am „trimis Tipograful Ro- 
man cu apelul ce fac pentru librărie... 

" Vegi că pentru librăria centrală! din Bucuresci las pentru 
director locul alb. Causa este că sper că acesta te vei decide 
a fi d-ta, pentru multe cuvinte: 

1). Că vom avea ocasie a elabora i împreună la + un Dicţionar 
român şi la cel enciclopedie. 

2). Că tiind în lista membrilor unei adevârate Academii ro- 
mâne şi numele d-tale, esci necesar a fi în Bucuresci. 

3). Că încât pentru ale intereselor private, direcţia librăriei 
centrale pâte da un profit, și n'ași vrea ca acest profit să se. 
dea unui străin, , 

4). Că fiind Iaborios și intelient dia naturi. esci dator Pro-- 
vedinței şi d-tale însuși a'ţi ocupa postul predestinat. 

Putem face. mult împreună, 

Rospunde'mi curînd: 

Te salut din inimă. 

| Al domnier-tale devotat amic, 

o 1. Heliade. 
„ Bucurescă. 1870, Aprilie 18. “ ” 

Heliade așteptându'și sfîrşitul, doria să lase 

țărei sale aceste monumente literare ce se nu- 

mesc: Dicţionar de limbă și Dicţionar Imei-
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clopedie ; dar mârtea l'a răpit .mai nainte de 
a "și împlini acestă, dorință. Luminarea nea- 
mului săi, era setea lui ardătâre; . . 

Anul 1877, Martie 7. Adresa Ministrului de 

Interne I6n Brătianu: către N. B. Lecustânu 

deputat, prin care îl invită a lua parte. în co- 
misiunea întocmită pentru modificar ea legii. Con-. 
siliurilor judeţene. 

CABIXETUL o Bucuresci. 7? Martie, 1877. 

Ministerului de Interna ” 

Domnul mei; 

Ca să îndeplinesc “datoria ce ani' d'a supuhe'cât: mai: ueîn- 
târgiat în desbaterile Corpurilor nâstre legiuitore. un -proiect de 

lege prin care să se modifice, :pe basa descentralisării art. 107 

din Constituţiune, legea în ființă a Consiliilor judeţene din 31 

Martie 1872, am ondre.a mă adresa Domniei-vâstre, și vă rog 

să luaţi parte în comisiunea în care se. vor desbate şi se vor 
fixa modificațiunile mai de căpetenie co sunt de introdus în 

noul proiect de lege. 

- Acestă comisiune se compune di “Domnii Senatori: 16n Ghica: 

„Cogălnietuu, Roșianu, Dimitrie Ghica, Manolescu și Lecca, din 

domnii Deputaţi: Manolaki Costaki, Vernescu, Dimitrie Be- 

rindei, Constantin Grădiştânu, Nicolae Flora, Codrescu, Costi- 

nescu și N. Rusu Lăcustânu., 

Intâia întrunire a comisiunii “va fi mâine, “Marţi 8 “Martie 

- curent la. orele S1/: sera, îri casele Ministerului de Interne.
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In credința ce am că veţi bine voi și cu acâstă 'ocasiune să 
” daţi sub- semnatului: concursul Domniei-vâstre, vă rog, Domnul 
“mei, ca împreună cu mulțumirile mele, să primiţi” încredin- 
țarea deosebitei mele consideraţiuni. 

Ministru de Interne. 

« President al Consiliului de Ministri 

- I. C. Brătianu, | 

" Domniel-Sale” Ă ” i 

Domnului N: Rusu L.5custeanu. 

"Acâstă comisie a fost cea mai ilustră, eșită 
din corpurile legiuitre; înainte și după dînsa 

„wa, stat alta, mai al6să prin însemnătatea mem- 
brilor ei. 

Ş 31. 

BREVET 
“Pentru Medalia, Apărătorilor Independenţei 

“ Medalia Apărătorilor Independenţei sa conferit Domnului 
Lăcusteanu R. Nicolae, deputat în legislatura care în auul 18: 

_a proclamat Independenţa României. 
I s'a dat acest Brevet din ordinul Măriei Sale Carol 1, Domn 

al Românilor, comandantele suprem al armatei. 

Ministru de hesbel 

(55) Dabiia 

Anul 1878. a No. 90. 

“Anul 1880 Februarie 19, adresa Ministrului 
de Interne, M. Cogălniceanu, către N. B. Ls- 
custeanu, deputat,- prin care îl invită să ia
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parte în. comisia, întocmită pentru modificarea 
legii toemelilor. agricole. 

$ 32. 

CABINETUL . | 1$50, Februarie 19. 
Ministerului de Interne - : 

| Domnul mei, 

"Legea tocmelilor agricole trebue neapărat modificată. Acâsta 
o reclamă principiile liberale pe care le profesâză Camerile şi 
Guvernul ; o reclamă şi însuși interesele nâstre agricole. Eă am 
proiectat aceste modificări ; înainte însă de a le preface în 

- proiect de lege, ţin a mă consulta cu persâne competinte și „iniţiate în trebuințele agriculturei nâstre. a 
Una din aceste persâne fiind şi D-vostră, vii: a avea recurg - 

la luminile D-vâstră, şi dar vă rog să bine-voiți a lua parte 
- Ja o întrunire menită de a studia materia. IE 

Intrunirea va avea loc Mercuri sâră la S ore, și a nume la - 
Ministerul de Interne. a 

In speranță că D-vâstră nu mă veţi -refusa de a lua parte . 
la o lucrare de o. necesitate urgentă, vă rog să bine-voiţi-a ! 
primi asigurarea distinsei mele consideraţiuni. n 

"Kogălniceanu, 

Domniei-Sale 

Domnului Nicolae Rusu Lăcusteanu. 

La 1880, legea în ființă a tocmelilor agri- 
cole, promulgată în 1872 de: guvernul conser- 
vator era apăsătore pentru muncitori și chiar:



barbară. Execuţia învoielilor se făcea cu gean- 
„darmi. Se ridica cultivatorul. de la munca sa 

cu biciul și se ţinea în : lucrul proprietarului 
sau arendașului pînă când porumbul şăi era 

„cotropit de hbălării și grâul i se scutura pe 

câmp. Prin clause penale și prin dobândile ce 
plătia, la rămășițe, dobândi care une-ori se ri- - 
dicau pînă la 30 și 50 la sută, muncitorul era 
sărăcit. | 

Prin noua lege -i s'a lăsat două qile. lucră= 
târe în săptămână, pentru muuca sa; s'a des- 

ființat execuţia, silită; s?a prohibit cluusa penală, 
solidaritatea, și procentele la remășițele din toc- : 
meli agricole. | 

In contra umanisării vechilor. toemeli mon- 
stru6se, conservatorii ai strigat acusându-ne de 
inamici ai. proprietăţii, ca cum . munca m'ar fi 
și ea o. proprietate, având același drept de a fi 
„cerotită şi apărată." Principiile nâstre aii fost. 
calificate de subversive; am fost asemenaţi 
cu Catilina; și cu tote acestea, munca proprie- 
tarilor s'a, făcut cu aceeași înlesnire și în urma 
nuoei legi, și veniturile marei proprietăți ai 
mers crescând. - 

| “De ce acâsti tiranie din partea. așa dișilor 
_ boieri 2—Fiind- -că - boieria n6uă, fanariotisată,
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nu mai e o meserie de apărarea ţărei, ci o to- . 
văroşie, un" consorțium, o castă de impilători și. 
exploatatori ai poporului, boierie degenerată, pe: 
care vechia boierie o nerecundsce și o ronegi. 

Ş 38, 

Anul 1880, August 3, Adresă de mulțumire 
a profesorilor de la Se6la de Comerciii, către 
N. B. Lăcusteanu, Veputat pentru sprijinul dat 
acestei scoli. 

, ă MINISTERUL „- Bucuresei. 3 Aprilie, 1880, 
Cultelor, și Instrucţiunel Publice, ...-:- | 

  

DIRECŢIA 

Sedlei de Comereiu . 

“No. 71. e -: 

Domnule, 

„Visita cu care aţi onorat Scdla de Conerciă la începutul a- 
cestui an a fost privită de noi profesorii acestei se6le ca un 
bun augur pentru viitorul'ei. Un distins cetățân şi un energie 
-parlamentar—ne-am Qis—vine a vedea scâla nâstră; un interes 
naţional bine-înţeles îl chiamă; deci o nouă pârghie puternică 
va avea acâstă instituțiune. importantă pentru” prosperitatea ei. 

In adevăr nu ne-am îușelat; căci, când ocasiunea a venit 
prin  discuţiunea d'a se ameliora remunerariile” nâstre de către 
Stat, Domnia ta, stimulat de motive puternice, pe care puţini 

„ le-aii înţeles la'noi, ai apărat travaliul. nostru, şi cuvintele 

Domniei-tale basate pe dreptate « aă convins pe, cei aleşi a se 
pronunţa.
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Aducându-vă cu acâsta viile nâstre mulţumiri, vom repeti 
continuii: Ferice națiunea care are bărbați ca Domnia-rostră, . 
ce înțeleg ce'i trebue pentru cica ei și prin ce mijlăce se 
realisă aceea ce'i trebue. 

(Urmează semnăturile a patru-spre- -dece profesori ai Scâlei 
de Comerciii,-în frunte cu D-ni' Th. Stefă neseu, Directorul 
scolei şi Secretar general al Ministerului Cultelor şi Instruc- 
țiunii publica). 

Domniei-Sale 

Domnului N, B. Lăcusteanu. 

$ 34. 

Anul 1882, Martie 18. Societatea corpului 
didactic din Botoșani, aduce mulţumirile sale 
Deputatului N. B. Lăcusteanu pentru interesul. 
ce pârtă, instrucţiunii publice. . 

SOCIETATEA | | 1882, Martie 18. 
Corpului Didaetie 

din România 

SECŢIUNEA ROTOȘANI.... 
  

„ Domnule . Lăcustene, 

Societatea Corpului didactic din Botoșani, convinsă de lea- 
litatea caracterului Domniei-tale și de independenţa. ce arătaţi 
la tâte ocasiunile, și. mai recent văţând cum şi cu câte greu- 
tăţi afi luptat pină ce aţi întrodus în discuţia camerei suplica 
colegilor noştri profesori din Bucuresci, prin noi, biuroul a- 
cestei societăţi, vă exprimă sincere felicitări, dorind a vă păs- 

"tra tot-d'a-una acest caracter leal şi independent, şi a lucra tot-
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dWa-una în așa mod, când vă veţi convinge că cestiunea ce o 
“ susţineţi e stă. - 

“Priviţi, vă rugăm, Domnule Licustene, înalta stimă ce. vă 
păstrăm. . 

(Urmează semnătura președintelui societăţii şi a seereta- 
- rului), 

Mi-a plăcut şi am considerat tot-d'a-una de - 
o sântă datorie să sprijinesc sc6la, sprijinind 
drepturile și munca organelor ei, care sunt 
profesorii de tâte gradele. Nu vom avea sc6lă 

"bună fără, învăţători, fără înstitutori, „fără, pro- 
_fesori. buni, şi nu vom avea profesori buni fară 
drepte recompense. 

Se dai Sub-prefecţilor 500 lei pe lună Ifă 
a căror cea mai importantă însărcinare este să 

falsifice alegerile, şi nu se dă de-ajuns învă- 

țămîntalui public; n'avem îndestule scâl6, în-. 

destui profesori. Avem atâția funcţionari ne- 

trebuincioși,. atâtea sinecure, şi nu căutim să 
facem lumină cât de multă, construind temple - 

ale învățămîntului. Ce erai altă dată, sub- 

casierii şi Sub-controlorii ? Ce sunt astădi sub- 

inspectorii şi sub-prefecţii, de cât unlux pe care'] 
plătim prea scump, când” copii poporului nu se 

primesc în sc6le din: lipsă de localuri: și de 

învățători. Iată ce am imputat tot-d?a-una gu- 

28 .
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vernelor și majorităţii parlamentelor, când am 
făcut și când n'am făcut parte. dintr" însele, 

$ 35. 

CAROLI. 

Din Braţia lui Dumneddeit și Voința naţională 

i REGE AL ROMÂNIEI i 
„La toţi de față şi viitori sănetate. 

Dorind a da un semn. de-a nâstră bună-voiuţă. Domnului 
N. R. Lăcusteanu, Deputat. 
Noi îi conferim gradul de Comandor 'al ordinului Corina 

Romântel. 

* Spre “ credinţă îi dăm acest brevet -sub-scris de Noi : şi în- | 
vestit cu sigiliul ordinului. 

„Dat î în “Bucuresci la' 26 Maiiă ! 1852. 

(ss) Carol 

- Ministru Secretar de Stat la departamentul 
afacerilor străine 

(s5) Eugen 'Stătescu. 

Şeful serviciului (ss) A. A. Zoltescu. 

No.-211. 

Dupe 'lege, grailul de Comandor dl acestul 
ordin, corespunde cu gradul militar de “Colonel,
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"$ 36. 

Ă CAROL 1... 
Dinu graţia lui Dumnegeit și prin vointa naţională 

REGE AL “ROMANIEI 

La toţi de fată și viitori săiătate. 

Dorind a. da un semn de a nâstră bună-voinţă Domnului 
Dimitrie B, Lăcusteanu, agricultor.. | 
Noi îi: conferim gradul de Caraler al ordinului Corâna ho- 

mâniei. . 
Spre . credinţă î îi dăm :acest Brevet subscris de Noi şi în- 

vestit cu sigilinl ordinului. . 

Dat în Bucuresci la 10 „Iunie, 1882, , 

fs) Carol 

- Ministru Secretar de Stat la de- Ministru Secretar de Ştat la.de- 
„partamentul Domeniilor partamentul afacerilor străine 

(ss) Dabija. ! (55) Eugen Stătescu 

- Şeful serviciului (ss) A, A. Zattescu. ! ! 

No. 505. 

Prin legea instituirii. acestui ordin, gradul 
„de 'Cazaler. este asimilat în gradul n militar de . 
Locoteneni. - 

$ 37. 

Anul 1883, Aprilie 2; adresa Ministeului 
Domeniilor, I6n Câmpinânu, către N.'B. Licus- 

„_teanu, deputat, prin care îl anunţă că e numit, 
membru în Consiliul superior «al Domeniilor.
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Ministerul Agniculturei, Industriei, . 

Comerciului și Domeniilor, . 

“ Domnule, 

Prin jurnalul Consiliului de Miniștri, No. 4 din 1 Aprilie 
curent, Domnia-ta fiind numit, sub reserva sancţionării ulte- 
rise a Majestății Sale Regelui, membru în Consiliul superior 

de po lângă acest minister, sub-semnatul are onâre a comunica 

Domnici-tale despre acâsta; încredinţat fiind-că- vel bine-voi 

a primi acâstă însărcinare și că vei da tot concursul Domniei 

tale luminat, de care acest minister are necesitate pentru: ame. 

liorările ce sunt în ramurile serviciului a “cărel administrație 

îi sunt încredințate prin legea constitutivă. 

Priniţi, Domnule, asigurarea osebitei mele consideraţi. 

(ss) Ministru 1, Câmpineanu | 

1883, pri 2, 
No. 171. | - 

- Domniei-Sale 

Domnului N. Rusu Lăcusteanu. . 

S4 

“Anul 1884, Aprilie. 6. Ministrul Domeniilor, 

“anunţă senatorului N. B. Locustânu sancţiunea 

regală a numirii sale în Consiliul superior al 
Domeniilor. 

Ministerul Agriculturei, Industriei, 
Comerciului şi Domeniilor 

  

„“Doninule, 

Prin Inaltul decret Regal cu No. 1195 din 4 Aprilie anul 

curent, d- -ta, fiind numit membru în Consiliul superior de pe
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lângă acest minister, sub-semnatul are ondre a'ţI face cunoscut - 
acesta, rugându-vă a veni spre a lua parte.la lucrările Consi- = 
liului superior; care este convocat pentru diua de 28 Aprilie, 
ora $ sfra, în localul acestui Minister, calea Victoriei No. 103. 

Primiţi vă rog asigurarea osebitei mele consideraţiuni. 

(55) Ministru, I. Câmpinânu. 

"Secretarul Conşiliului (ss) Z. G. Sai. 

„1884, Aprilie 6, No. 19299. 

Domniei-Sale | Ie 
Domnului N. Rusu Lăcustânu. a a 

„Ca membra în n Consiliul Superior al Dome- 
niilor, am propus plantarea imenselor nisipuri. 
din regiunea Dunării de pe moșiile Statului 
cu salcâmi şi plute; propunerea admiţendu-se 
de Consilii, s'a pus în fapt de 4-1. Ministru, 
începându-se plantarea pe moşiile Desa şi Ciu- 
percenii din: judeţul Dolj; şi astăgi deci de 
mii de hectare nisipuri, altă dată mișcătâre Și 
aride, sunt încoronate cu frumse păduri de 
dafini, puind barieră, nisipurilor ce se întindeau - 
pe fie-care an împinse de vîntul de la. Vest 
Și acopereait pământuri productive, causând pa- 
gube enorme. Printr'acâsta două mari beneficii 
S'aii realisat: pe de o parte s'a ridicat o sta- 
vilă devastării locurilor cultivabile, iar pe de - 

„alta se trag fol6se anuale din pădurile puse 
- în explvatare, fol6se. considerabile care pînă la
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ministrul liberal și patriot, I6n Câmpinân, eraii 

“ perdute pentru” Stat. . 

$ 39. 

GAROL II 

Prin graţia luă Dumnedeii și Yoinţa naţională 

i REGE AL ROMÂNIEI | 

La toți de faţă şi ciitori sănelate 

„ Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat: de la 

Departamentul Afacerilor Străine, sub o. 12998 din 1887. 
Am decretat și decretăm : 

Art. L. Numim membru al Ordinului Stâua Românici în - 

gradul de' Comandor pe d-l Locustânu Nicolae R. proprietar, 

” deputat, Comandor al Ordinului Corona României. 

Art. IL. Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul 
afacerilor Străine, este însărcinat cu executarea acestui De cret, 

Dat în Castelul Peleș la S August 188. 

(s5) Carol. i No. 2030. 

Ministru al Afacerilor Străine 

„ Cancelar al Ordinului ad-interim 

(ss). D. Sturdza. 

Pentru copie conformă cu De- 

cretul original. 

- (ss) Sceretar general al Departameatului 

Afacerilor Străine ! 

P., ]. Ghica.
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sa, 

" Anul 1895, Iunie 30. Adresa primarului oxa- 
șului Caracal- către N. B.  Lăcustenu, mulțu- 
mindu'i de alegerea și hotărnicia gratuită fi- 
cută domeniului orașuluj: Caracal, în coprindere: 

Primăria com, urbane - 
- Caracal . 

Domnule, . 

Cartea de alegere a moșiei libere a orașului nostru Cara- cal, precum şi! planul relativ la acesta. ca s'a lucrat de d-ta, primiudu-se la Primărie... am ondre 'ca de odată cu comuni- "carea ce trebue să v6 fac despre acâstă primire pentru a d-tale regulă, să vă. exprim şi viile nâstre mulțumiri și recunoscință "pentru o lucrar așa de colosală și un document atât de pre- 
țios, ce s'a elaborat de d-ta fără nici un interes bănese din 
parte'ți. : A - | 

Primesce, te rog, onorate domnule Tcustene, şi cu acâstă 
ocasie asigurarea osebitei nâstre, consideraţii. 

(55) Primar, Mihail Bibian. PR 

„. (85) Secretar, D.- Theodorescu. 

| 1895, Iunie 30. 
„ D.Sale . 

Domnului Nicu B.:Lăcustânu. 

Tot omul e dator servicii comunei sale, ju- 
deţului săi, țerei sale ca Și familiei sale, -căci 
(era, judeţul, comuna, e o mare familie. El are
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datoria a le da din timpul săi și din labârea 

sa. Eu n'am dat orașului Caracal nimic, fă- 

când alegerea fără plată a domeniului . stu, ci 
“am plătit o parte din: ceea, ce%'eram dator: 

Judeţul Romanaţilor şi capitala sa, mai mult 

de un cart de secol. m'ati onorat cu încrederea 
lor, alegându-mă ca representant al lor în Par- - 

lamentul “Țărei. Acestă ondre este mai mare de 

cât ori-ce am făcut și ori-ce ași -face pentru 

acet district și acestă, urbe. Le eram dator; și 

omul onest caută a'și plăti datoriile; mai ales 

pe acelea de gratitudine. Omul aparţine socie- 

tăţii în care trăiesce; cl este o avere a:ei: 

bună, profitabilă, dacă omul e virtos;.rea, vă- 

tămătâre, dacă e viţios, dacă nu'şi cunâsce me- 

nivea sa pe. pămînt. 

Ş 41. 

CONCLUSIUNE 

Răsfoind cele scrise de noi mai sus despre 

străbuni și despre noi înși-ne, se vor găsi ci- 
„titori cari, judecând după aparenţe, vor dice: 
elată un vanitos care se.fălesce cu strămoșii 

săi morţi de patru secoli aprope, şi cu nisce
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- semne așa dise de distineţiune « ce nu -se dai 
numai: meritului>».. 

Dar âparenţele înșelă. - 
Judecată adevărată se face având în: vedere 

„Scopul. E a 
Și interesul de care am fost condus seriind 

genealogia nemului meii, a fost să fac „istorie, 
„cum ași fi. făcut pentru ori-care „altă familie, 

Cunosc adagiul că: «cine se laudă cu străbunii. | 
săi, :se asâm&nă cu cartofii. a „căror valâre e 

_t6tă în pămînt» și cea-laltă dicătâre că: ceți- 
cheta nu face. marfă»; titlurile nu. fac pe om, 
ci faptele, și am. căutat în tot-d” a-una “ca nu 
prin. răposaţi și prin “titluri vane,ci prin mine 
însu'mi și prin fapte folositâre: societăţii să în- 
semnez ceva. 

De am vorbit de străbuni și de posiția lor 
socială, gândul mei n'a fost ca să mă -mân-! 
dresc cu titlurile și cu boieria lor;: căci: 

Mărimea cea romană a fost numai în nume, 
Ce'şi face omul singur și în titluri ce posedă - 
Pe întrâga demnitate și numai pe persână. 

Boer e meserie de apărarea Țerii 
Iar nu nobilitate; căci nobil tot Românul 
A fost în tot-d'a-una ca cetățen de Roma N 

-*) Heliade, Afihaida.



DER 

— 442 — 

Tot. Românul născându:se nobil, şi denumi- -- 
zile de vistier, de ban, de logofăt nefiind pe 
timpul acela ranguri, cum aii devenit mai târ- 
dii, ci nume de funcțiuni, 'n'aveam de ce să 
mă fălese cu ele. Boieria de pe atunci era ne- 
însoţită, de' privilegiuri. Boier. însemna belator., 
om de boii sait de răsboiu, căpetenie a unei 

„cete de oșteni, supus la aceleași datorii și. lu 
aceleași nescutiri. Un paharnic comanda o pupi 
de 6meni care, după numele funcțiuni sale, 
numiaii păhărnicei; un postelnic era, capul po- 
stelniceilor, şi așa mai departe. 

In interesul istoriei am menţionat și titlu- 
rile ce mi s'aii conferit fără a le fi invidiat 
și fără a le fi solicitat. Nu cunose decoruţiu- 
nilor ce mi s'aii dat nici forma, nică coldrea 

7, de cât din legile prin care: s'aii ' instituit, 
contra cărora, fiind membru al Parlamentului, 
am votat; pentru-că dacă acestea, sunt recom- 
pense, după principiile mele, recompensele se 
cuvine să vie de la, Națiune prin representanţii 
ci, iar nu de la Capul Statului; recompensele 
ce vin de la Domn, fiind une-ori un mijloc 
de corupție, iar alte-ori dându-se asupritorilor 
poporului și însuși inamicului nâmului româ-
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nesc, cum. s'aii dat ungurului Teszensky, perse- 
cutorul Românilor de sub corâna Ungariei. 

Pe Câţi -6meni nu'i vedem vîndându'și con- 
sciinţa pentru o cruce, o cordelă ce nu'i fac 
nică -mai buni, nici mai. stimaţi! Pentru-că pe . 
om îl face, nu titlurile, ci. numele. ce'Şi  ago- 
nisesce singur, .. . „i 

Ea Maschizal de Corrăze, nici odată nu se sub- 
„semna decât simplu Covrize,: La o serată, d na 
Nelanghine, îl întrebă de ce la numele stu 
nu'și pune și titlul. — Nu, dâmnă, n'am. nici 
un titlu, răspunse Corrăze ; el.a fost îngropat 
într'altă generaţie sub zăpedi, la Sion, și..că 
nu lam desgropat. De. ce să desgrop? — Ade- 
vărat, de. ce? dise dâmna Nelanghine; nu e de 
cât un Corrtze, și sunt patru mii de marchiză - 
cari se câtă pentru vechime. : aa 

Heliade a fost locotenent de. Domn, dar nu 
titlul acesta îl nemuresce ci geniul săi, mul- 
tele sale servicii aduse „Patriei, îndelunga - și 
gigantica sa muncă pusă la înălțarea nâmului | 
românesc, politica sa” luminată care a dat re-! 
sultate mal presus de asteptare, n marele săi pa- 
triotism. 

Nu: titlurile dar ilustrează pe un om și nu. 
ele fac puterea unui popor, ci faptele, Câte țări
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cu titluri mari de regate n'aii căqut sub puterea. 

altor - feri, pe când țările române modest nu- 

mite Principate, ai rămas în picidre. | 
Prin fapte eroice, nu prin titluri pompâse stră- 

bunii Românilor ai lăsat. moștenire strănepo- 

ţilor pămîntul: țărei; prin tractate sprijinite de 

fapte, că aii conservat Statului lor autonomia 

“prin sute-de ani de vicisitudini. 

Și apoi vanitatea nu e dată numai unora: 

vanitoşi sunt toți 6menii, unii mai mult şi 

alții mai puţin, unii întrun chip și alţii în- 

traltul ; căci vanitatea e de mai multe feluri: 

unuia îi plac titlurile, altuia cordelele; unul 

se laudă cu avuţia, altul cu sărăcia. „Divinul 

Platon avea casa luxos mobilată, așternută cu 

covâre preţiâse și ieşea, în litieră; Diogen ci- 
nicul dormia într'o butie fără fund şi umbla 

„prin noroiii. Intro qi acesta intră la Platon şi 

călcând. pe covârele sale cu picidrele pline de 

tină,- dise: «cale mândria lui Platon». La 

care acesta îi răspunse: «Nici tu -Diogene nu 
esci lipsit de mândrie». Unul se falea. cu luxul, 

cel-lalt cu simplitatea. 
Am avut şi eii mândria mea; în cursul vieţii 

am ambiționat și ei ceva; acâstă ambiţiune 

“a fost să fiu stimat de bărbaţii mari prin ge-
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niul şi patriotismul lor, iluştri “prin virtuțile 

lor, și acestă ambiţiune am realisat'o iubin- 

"du'mi ca și dînșii ţâra și servind”, fapt care, 

mi-a creat un titlu la. stima lor. : 

“Dacă acâstă, ambiţiune se pâte numi vani- 
tate, primesc. cu plăcere calificarea de vanitos. 

“FINELE VOLUMULUI 1.
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ERATA: 

Pe pagina 43, rîndurile 10 si ul, în loc de: bastile şi aris- 
_ tocrațiuni de nascere, să se citescă: Bastiliile și aristocrațiile 

“de niascere. 

Pe pagina 400, rîndul 17, în loc de (ss) Eu Aicolae Petru 

Aarrogheni Voievod, să se citâscă: Io Nicolae Petru Macro- 

- gheni. Voievod.
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