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PREPAȚA XX 
. 

La 29 Iulie, 1894, d-nul [. P. Bancov, pu- 
blicist, mi-a adresat prin diarul d-sale Olteanul 
următorea epistolă deschisă : 

3 

Domnul mei, 

„Ai fost amic iubit al marelui Heliade, că 
luptat cu el împreună la 48 în contra tiraniei, at 
fost exilat împreună cu el şi alţii, căică tiran la 
început aă fost tai, dar v-aţi învins luptând pânit 
aţi vădicat libertatea ţărei pe un fundament solid. 

„Prin meritele ce ai avut, ai ajuns la demni- 
tăţile ce ai bine-meritat, ca: deputat şi senator. 

„În tită lumea asemenea figuri nu se perd în 
mulţime, ci rămân ilustraţiună ale jărei pentru a 
fi cunoscute în viitor. 

„A luptat mult pentru ţeră, aă scris anult com- 
bătând relele, dar prea multa modestie te-a făcut 
să stai în planul al doilea, mulţumindu-te numaă 
că ţi-ai făcut datoria de cetăţian. 

„Ei bine, atunci fă-ţi acâstă datorie pe deplin, 
adună-ţi tute scrierile, căci ai multe, tipăresce-le în 
mai multe volume mici, pentru că acum sunt citi- 
tori mică şi mică cărţi trebue să le dăm. 

„ Viitorul însă care va aprecia conţinutul micul 
volum, va dice: iată o carte mare.
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„Cici crede-mă, scriitorul de valore ca dumneata, 
brăzdeagă şi seamănă pentru viitor. 

„Dă dar viitorului ce aă lucrat, tipăreşre i scrie- 

rile răspândite şi manuscrisele, ca să se pută dice: 

iată un om care a trăit, căci numai cer ce lu- 

crdză perie viitor, mumal aceia trăiesc: ceilalţi 

trec prătasiații. 

„Ascultii-mă şi primesce o amicală strîngere de 

mână. 
JI. P. Bancov. 

Inainte de acest îndemn amical și bine-voitor, 

editasem Dobrogea, la 1819, conţinând cu- 

getări asupra provinciei ndstre transdanubiene, 

dată de tractatul din Berlin în schimbul Basa- 
rabiei, retrocedată Rusiei; și lucrări legisla- 

tive, la 1888 prin care se trat6ză despre Con- 

venţiunea militară încheiată cu Rusia, Proclamarea 

Independenţei ; Naturalisarea Ereilor ; Cestiunea 

Dunării ; Apanagiu şi Convenţiunea consulară cu 
Germania. Apoi la 1896 am imprimat: Amin- 
tiri din trecut. 

Dar publicarea scrierilor răspândite prin diare 
și înădite în volume, sub titlul: Dupe Exil, 
am începutio la 1898 când a eşit primul volum. 

Astăgi mulţumită încuragierilor ce am primit 
din mai multe părţi, dăm al doilea volum al 

acestor scrieri. 

AUTORUL,



  

JURIUL”) 
(Justiția populară) 

lar se îndrăcesce Erodiada, 
iar cere capul lui Ion. 

Eeelesia, 

Proiectul de lege privitor la reformarea co- 
dului penal, a căruia ţintă este sugrumarea 
presei prin puterea exorbitantă dată judecăto- 
rului de instrucțiune și anihilarea juriului prin 
restrîngerea competinţei sale, proiect; pe care 
guvernul îl retrăsese în sesiunea trecută, astădi 
în urma unui vot al Adunării legiuitâre, se 
aduce din noii de un regim, care a declarat 
de la tribună, prin gura primului sei ministru, 
că nu pâte guverna cu instituţiunile liberale ce 
are ţera. - 

Inţelegem interesul ce ai asociaţii Ambro- 
nilor, Strusbergilor, Bleichriderilor d'a ucide 
Juriul care achită pe cei ce denunță jafurile 
lor; înţelegem interesul ce ai ministrii d'a des- 

*) Publicat în Românul de la 25 Decembrie, 1813,
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fiinţa o instituţiune care garanteză libertatea 

acelora ce denunţă faptele lor, care "i contro- 

Isză, care dă pe față furtul, frauda; înţelegem 

interesul ce are și însăși majoritatea mandata- 

rilor așa diși ai naţiunii, cari ati în perspectivă, 

prefecturele, judecătoriele, procuroriele, referen- 

dăriele, de a rădica garanţiele acelora ce ve- 

ghiază asupra nevoilor ţărei; dar întrebăm pe 

guvernanţi: care e necesitatea pentru societate 

a decreta legi restrictive libertăţilor și dreptu- 

rilor de care națiunea se află în posesiune re- 

căștigate cu mari jertfe? 

Lăsând la o parte presa, care va face su- 

piectul altui articol, spre a ne ocupa numai de 

jurii, scim că o instituțiune nu se mutileză 

până la ucidere de cât, sait când ea fiind uă 

inovaţiune, experienţa a dovedit că aduce mai 

multă pagubă de cât folos ţărei în care se im- 

porteză, sai când, chiar nefiind o inovaţiune, 

societatea are să pună în locui altă instituțiune 

mai bună, 

Juriul român se află re în vre-unul din 

aceste două casuri? 

Nu. 

Juriul nau e' 0 înovaţiune, nu e 0 importa- 

țiune străină; noi lam avut de la străbuni. 

Primii coloni cari at descălecat în Dacia, la 

adus, sait mai bine aii venit cu el din Roma, 

unde acest fel de tribunale populare se numia 

judices jurati, şi el sa conservat printre seculi în



  

7 — 

datini până către începutul seculului acestuia 
în materiă de hotărnicii. Vechile nâstre cărţi 
de alegere, ocolnicele nâstre, sunt un fel de 
verdicte date de corpuri compuse de doi, de 
patru, de șese, de doui-spre-dece, de două-deci 
și patru membri numiţi megiaşi în limbagiul 
ordinar, boieri în limbagiul juridic, care judeca 
diferendele, usurpările, pe sufletele lo», cu recurs 

către Domn, de unde decisiunile atacate se 

trimitea în cercetarea altor megiaşi sai boieri 
în număr mai mare. 

Dacă am importat ceva de la străini, acele 
importaţiuni sunt: actele cu clause penale din 
codicele civile, care ai sărăcit multe familii şi 

ai înavuțit mulți cămătari; judecătoriile de 
instrucţiune din codul penal cu imensa lor pu- 
tere, pe care nici o dată mai avut'o regii 
cei mai absoluți, şi importaţie străină mai e mo- 
navchia ereditară, cucerire a aberaţiunii nâstre, 
politice, care ne-a costat fârte scump și mate- 
rialmente și moralmente, și a făcut să retro- 
gradeze civilisațiunea nostră cu mai mulţi seculi. 

Eacă inovaţiuni netericite, cari nu lasă să 
prospere ţera, care ati demoralisat'o; 6că dis- 
posiţiuni de reformat, dacă domnii ministrii aă 
mania d'a reforma, de și pe nici unul din d-lor 
nu “i scim așa mari reformatori. Dar juriul 
nu e un lucru exotic, nu e adus prin contra- 
bandă, cum s'a adus monarchia ereditară, ci el 

este o instituțiune indigenă, e chiar autocton
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în acestă ţeră, și nu se pote da peste fruntarii 

de o venetică, sai a i se micșora importanța 
de o aventuriară, care nu se bucură de nici o 

consideraţiune la o naţiune ca a nâstră, cres- 

cută în alte tradiţiuni. Juriul e ceva mai mult: 
e o instituţiune mamă a tuturor poporelor 

vechi și nuoi, și a tuturor timpilor; e tribunalul 

primitiv al omului primitiv. Fastele popdrelor ne 
spun că a fost un timp când justiţia se da de 

popor iar nu de principi, când aceia pe cari 

noi îi numim astădi monarchă cu dreptul de a 

distribui justiţia prin servitori lor, prin partisanii 
abusurilor lor, erai numai nesce beliduci aleşi 

de triburi dintre cei mai bravi, cu misiunea d'a 

conduce armatele în contra inamicilor cari sar 

încerca să incurgă în pământul lor, sai d'a cu- 

răţi țâra de fârele selbatice ce o infectaii. Ast- 
fel vedem pe cei mai vechi regi despre cari 
istoria face menţiune, 

y 
Mai târdiă însă, acești campeduci își însușiră 

şi puterea judiciară, pe care o răpiră de la 

popor. Dreptul d'a judeca trecu de la națiune 

la un om, la o tovăroşiă, la o castă. Juriul avu 

eclipsul sei. De atunci Laborea avu numai da- 
torii, Prândăvia numai drepturi. 

Dar fiind-că, după legile naturei, ori-ce ac- 

țiune își are reacţiunea, în diua în care se 
usurpă națiunii suveranitatea, se născu revolu- 
țiunea, resbunătâre, necesară, inevitabilă, și 
aceia cari construiră poporului temnițe, îi de-
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teră ideia cum să sfărâme Bastilii, cum să a- 
șede ghilotine. 

Eclipsul însă nu este o stare normală, și po- 

pbrele, din comoțiune în comoţiune, din insu- 

recţiune în insurecțiune, cari r&sturnară multe 

tronuri potente și făcură să cadă multe capete 

trufașe, sfîrşiră prin a recupera vechiul lor jurii. 
vechile lor tribunale populare. 

Aşa dar juriul, nefiind o inovaţiune, nu există 
nică un cuvânt; de a'l sterge din instituţiile nostre 
sati de a'i micșora puterea. 

Trecem la casul al doilea. 

Juriul nu se pote înlocui cu Justiţia permanentă. 
Experienţa a dovedit că ori-care ar fi forma 

guvernului unui stat, cei ce guvernă tot-d'a-una 
sunt aplecaţi către despotism; că în contra 
acestor tendințe, magistratura este incapabilă 
de a resista, pentru că membrii ei, numindu-se 
de puterea, executivă, nu pot să fie de cât su- 
balternii și subordonații ei; că nu numai ma: 
gistratura amovibilă este neputinciâsă d'a asi- 
cura societatea în contra arbitrariului puterii, 
dar şi magistratura inamovibilă, pentru că îna- 
intarea magistraţilor inamovibili depindend de 
ministru, care are facultatea de a “i ţine ani în- 
tregi întrun post mediocru saii de a, 'i înainta 

„în câte-va luni, judecătorul inamovibil, de și 
are încrederea că nu pote perde locul pe care 1 
ocupă, însă dorința d'a dobândi unul mai bine 
remunerat, îl face să se pună la disposiţiunea
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guvernului; că în fine, chiar dacă puterea ju- 

diciară s'ar da întrun mod permaninte unui 
corp care, printr'o combinaţiune 6re-care, ar 

scăpa cu desăvirșire de acţiunea guvernului și 

war depinde de cât de sine, acestă situaţiune 

ar aduce alt pericol. „Un asemenea corp, adaugă 

d. de Bourget, de la care am împrumutat apre- 

ciările de mai sus, n'ar întârdia d'a deveni în 

sînul statului o putere formidabilă, care, după 

ce a profitat de justiţie ca de un midloc ca 

să ajungă la independenţă, s'ar servi de densa 

ca dun instrument.“ 

Societatea, dar ca să înfrîneze arbitrariul gu- 
vernului exercitat printr'o putere judecătorescă 

amovibilă sai inamovibilă dependintă de dân- 

sul, sati al unei caste judiciare, care mar de- 

pinde de cât de bunul ei plac, sa gândit că 
n'are alt midloc de a garanta libertăţile şi drep- 

turile ei de cât vechiul ei juriă, justiția ne- 
permanentă și nedependintă nici de guvern, nică 
de vr'o castă, ci emanând de la popor pentru 

popor. 

„Juriul, dice același scriitor, pe d'o parte 
fiind indipendent de puterea executivă, ca unul 

"ce se ia din popor prin sorți, iar pe de alta 

neputând usurpa nici o putere, căci misiunea 

lui nu e de cât specială și se pierde în mul-. 

țime îndată ce și-a împlinit acâstă misiune, cu 

sistema lui, puterea judecătorescă nu devine 

nici instrumentul unui tiran, nici monopolul
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unei caste, pentru că va resida în corpul po- 
porului și nu e a nimenui, fiind-că e a tuturor; 
că afară de acâsta, juriul mai presintă și acest 
mare folos, că el formeză și desvoltă într'un 
mod singular spiritul public în sînul unei na- 
țiuni, deprindând pe cetăţeni a împlini funcțiuni 
publice și răspândind în tâte clasele ideia drep- 
tului, practica echităţii și cunoscința legilor; că 
acest tribunal în fine garantâză nu numai ju- 
stiția, ci şi libertăţile, istoria arătând proba 
constantă de strinsa corelaţiune ce există între 
juriă și libertăţile publice.“ 

Așa dar, a căuta un guvern să știrbescă din 
atribuţiile juriului dându-le justiţiei permanente, 
ar fi a înlocui libertatea prin despotism. 

Să ne ferim dar da atinge juriul, d'a pune 
o mână sacrilege asupra acestei instituțiuni. 

Puterea executivă impune ţărei puterea le- 
giuitore şi numesce puterea judiciară. Când dar 
aceste din urmă două puteri se absorb în cea 
d'ântâia, juriul este singura putere ponderatâre 
ce rămâne în stat. [El singur moderâză zelul 
ministrilor cari ar voi să facă din ţeră o imensă 
pușcărie, o vastă închisdre politică. 

Eacă pentru ce vor să'l desființeze împuţi- 
nându'i atribuţiile. 

Vor să ucidă juriul, nu pentru relele lui care 
comparativ sunt neînsemnătdre, ci pentru bu- 
nurile lui necomparabili. 

Achitarea omoritorilor și delapidatorilor de
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bani publici e numai un pretext, de dre-ce mai 

mulți ucidători, mai mulţi prevaricatori, mai 

mulți malversatori se achită de justiţia perma- 

nentă mai 'nainte d'a veni la jurii, de cât de 
jurită. 

Şi ca probe, aducem câte-va fapte din sute 
care se petrec pe t6tă diua subt ochii publi- 

cului. 
Juriul condamnă pe omoritorii fraţilor Caria- 

nopolii. Președintele curţii cu juraţi, care e unul 

din consiliarii curţii de apel, nu atestă verdictul. 
Inalta. curte de justiţie casâză, și omoritorii 
trimiși în judecata altui jurii, sunt achitați. 

Nu se pâte susţine că președintele curţii cu 

juraţi n'a sciut că trebue să certifice verdictul; 

și atunci să nu se impute numai juriului libe- 

rarea omoritorilor. Presidentul curţii cu juraţi 
a fost mai indulgent de cât comisia juraţilor. 

Dacă în a doua judecată juriul a pronunţat 
un verdict de neculpabilitate, causa a fost că 

ei nu eraă omoritori de meserie și n'a ucis 

pentru bani, spre a jăfui, ci spre a'și apăra 

moşia pe care Carianopolii le-o lua cu o sen- 

tință judecătorescă nedrâptă. Sunt casuri în 
care se pote ierta celor ce nu mai găsesc pro- 

tecţiune în legi. Și dacă sângele vărsat va fi 
să cadă asupra cui-va, negreșit că el va cădea 
mai mult asupra judecătorilor care ai dat ne- 

drepta sentință, mobilul crimei comise. 
Al doilea fapt:
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Un avut arendaș străin se denunţă de pri- 
marul unei comune rurale, că în lipsa lui a 
descuiat uşa casei primăriei şi a înscris în re- 
gistrul de tocmeli agricole o învoială fraudu- 
I6să ca din partea locuitorilor, prin care aceştia 
se obligă la sume enorme către disul arendașiti. 
Judele instructor dă mandat de aducere; dar 
arendașiul fuge peste fruntarii. După vre-o două 
luni, ese de la locul competinte o ordonanță 
de neurmărire, de și falsificarea de scripte prin 
infracţiune era de notorietate publică. 

AL treilea, exemplu: 
Un alt arendași, e inculpat de omucid. Are- 

stat un moment, se liberâză -pe cauţiune şi 
trece granița. Judele instructor, acusat de mi- 
tuire, e destituit și instrucția se face de alt 
judecător în lipsa inculpatului care este spălat, 
fiind-că cabinetele se asemănă. 

Dacă delicuenţii s'ar fi achitat de jurii, presa, 
guvernamentală ar fi strigat în cor că sat 
luat bani, că juriul libereză pe omoritori şi pe 
falsificatori, și că cu. instituţia juriului numai 
e nici o garanţie pentru societate. 

Venim la alt fapt: 

Pe vară se comite un omor în Mehedinţi, 
diua în amiada-mare. Un oficer, a fost îm- 
pușcat. T6tă lumea scie pe omoritor. Dar in- 
vestigațiunile sau stins la judele instructor, 
și asasinul nu va fi trămis înaintea curţii cu 
jurați. La jurii nu se trămit de cât desculţii,
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cari mai ce să mănânce, şi publiciștii cari des- 
vălese abusurile și flageleză viţiurile guver- 
nanților. | 

De la ucidători, trecem la delapidatori. 

Juriul condamnă pe faimâsul Libricht. Dar 
justiția permanentă. generdsă către cei avuţi, 

nepărtinitre numai către cei săraci, și crudă 
către acusaţii politici, îi reservă o uscidră de 
scăpat. Curtea supremă, găsind acâstă uscidră 
deschisă, care în limbagiul juridic se numesce 
lipsă de procedură sai neîndeplinire de forme, 

caseză verdictul și la a doua judecată, mâi în- 
treg baroul advocaţilor vine în apărarea cele- 

brului hoţ oficial. Practicanţi, licenţiaţi, doctori 
în drept, pun totă vasta d-lor sciință, tâtă 

imensa, d-lor influinţă întru salvarea orfanului 
unui regim prigonit de alt regim. Se fac plr- 
doriurile cele mai meșteșiugite; se exaltă nu 
virtuțile imculpatului, pe cari nu le avea, ci 
corupţiunea regimelor cari se servesc de ase- 
menea, brigandi. Preoţii sciinței spun că acesta 
e brigandul cel mai mic, că pe lângă alții cari 

sunt la cârmă, acesta e un borfașiă; că hoţii 

cei mari nu se dai nici-o-dată în judecată, şi 
când opiniunea publică murmură, i-se aruncă 
spre satisfacţiune câte o asemenea lepădătură; 
că verdictul de condamnare trebue să'l păstreze 

juriul pentru tâlharii ilustri cari despdie nu in- 
dividi, ca tâlharii ordinari și ca un borfașii 
de talia lui Libricht, ci ţera, cari trafică cu ale
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națiunii nu în amănunt, ca inculpatul, ci în 
toptan. Juriul ascultând, şi considerând că în 
adevăr marii culpabili nu sunt la telegrafe, 
unde a fost Libricht, ci aiurea, că lucrul nu 
se îndreptâză condamnând pe hoţii cei mici, ci 
trimițând la munca, silnică pe tâlharii cei mari, 
Va achitat. Se pote dre imputa juriului că n'a 
fost crud cu un diavol de al 3-lea ordin? Dacă 
Juriul n'a făcut bine achitându'l, cei ce ati făcut 
să se caseze primul săit verdict condamnator 
au făcut răii, şi sciinţa care Va apărat, şi mai 
răi, Cât despre noi, dicem că responsabilitatea 
faptelor lui Libricht ai avut'o ministrii, și res- 
ponsabilitatea ministrilor, cari se serviaă de 
asemenea 6meni, capul Statului, e care a plătit 
cu perderea tronului actele de vandalism ale 
funcţionarilor săi. Căci ori-ce s'ar dice, ori cât 
de mult sar pune înainte inviolabilitatea prin- 
cipelui, într'o di dată, pe ghilotină, la Wa- 
terloo sati la Sedan, tot el plătesce pentru tâte 
nelegiuirile consiliarilor şi servitorilor lui, pen- 
tru tote faptele guvernanţilor. Asta e natural: 
cel ce are marea glorie, are și marea r&spun- 
dere. 

Juriul condamnă un casier general, pe Olănescu, 
care risipise sume fabulâse î în mese splendide 
date 6menilor din societatea așa numită de 
tonul înalt, în jocul cărţilor și cu femeile pro- 
stituate. Domnul îl grațiză, după cererea mi- 
nistrilor.



— 16 — 

Cui se pote imputa că liberâză pe deturnă- 

torii de bani publici? 
Perceptorul unei comune este acusat că a 

sustras bani în valdre de dou&-spre-dece mii de 

lei. După complectarea instrucţiunii, judele in- 

structor dă un mandat de depunere, dar el este 

casat de camera de punere supt acusaţiune. 

Nisce hahami, spre a'și bate joc de religiu- 

nea nâstră, fac să intre furtivamente într'una 

din bisericile române doui pui de Jidovi, cari 

spurcă sânta sântelor și iai vasele sacre, pe 

“care le aruncă într'o latrină. Sacrilegiul se do- 

vedesce, profanatorii se prind, mărturisesc faptul 

odios, spun că ei ait fost puşi de hahami să 

săvirşescă acest act. Juriul condamnă și pe 

îndemnători şi pe făptuitorii crimei de sacri- 

legii, dar ministrul justiţiei solicită la capul 

statului graţierea lor. Clement și indulgent gu- 

vern cu profanatorii de cele sacre, cari inculpă 

juriul de clemenţă şi de indulgență către acu- 

saţii de delicte simple! 

Achită juriul mare parte din acusaţi. Și cum 

i-ar condamna, când vede cu câtă ușiurinţă se 

trămit înaintea sa? când observă că cabine- 

tele de instrucțiune, parchetele procurorilor, 

camerele de punere sub acusaţiune se ocupă 

atât de puţin de procese, în cât instrucțiunea, 

rechisitoriele şi decisiunile nu sunt de cât nisce 

divagaţiuni și nu coprind de cât neexactităţi 

aşa de capitale, cari în ţările cu mai multă mo-
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ralitate trag după sine pedepse severe asupra 
oficerilor judecătoresci, pentru că asemeni ne- 
exactități sunt un fel de fals în cause, preju- 
diciabile și justiţiei şi Justiţiabililor. 
- Spre a proba cât sunt de nedrepţi cei ce 
acusă juriul că nare mai multă asprime, vom 
aduce două fapte: 

Un omor, datorit destrăbălării moravurilor, se 
comite într'o parte a ţărei. Un June este acusat. 
Un publicist, în scopul de a'l apăra, arată cau- 
sele cari aii adus sinistrul şi critică moravurile 
societăţii. Un înalt funcţionar judecătoresc, pen- 
tru interese ale sale, pune de se subscrie 0 acu- 
sațiune in calomnie în contra autorului criticei. 
Acţiunea se instruiesce la parchetul tribunalului 
de Ilfov, pe motivul că articolul incriminat s'a 
scris întrun diar bucurescean. Autorul pro- 
beză cele înaintate prin mai multe acte auto- 
grafe, pe care instrucţiunea le lasă la o parte, 
iar camera de punere sub acusațiune îl trimite 
înaintea curţii cu juraţi, basându-se pe _rechi- 
sitoriul procurorului Curţii de apel, care dicea: 
1, că intentarea acţiunii este făcută la par- 
chetul tribunalului de Ilfov, când ea era la 
acela al tribunalului Doljiti ; 2, că acusatul a 
arătat că este domiciliat în districtul Craiova! ?, 
când declarațiunea lui spunea că e şedător în 
Romanați, și când district cu numele Craiova 
nică nu există pe glob; 3, că el a cerut să fie 
judecat de Curtea cu Juraţi din Doljiii, când 

2
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el invocase pe a districtului unde l&cueșce; 4, că 

nu se scie unde sa scris articolul, când în frun- 

tea lui se citea următdrea dată: „Caracal, 18 

Decembre, 1869. Când în opt linii de rechi- 

sitoriă se văd patru inexactități grâse, se mai 

pâte susține că instrucțiunea proceselor se face 

cu serupulositate? că rechisitoriurile procuro- 

rilor şi decisiunile camerilor de punere sub acu- 

saţiune se fac şi se daă în cunoscință de causă? 

Nu se probsză, din contra, că mulţi din procu- 

vor subscriii orbesce ceea ce li se pune înainte 

de copiştii din cancelarii fără să'și dea oste- 

nâla să citâscă, și că mai adesea camerele de 

acusaţiune dait decisiuni injuste, basate pe re- 

chisitoriuri false, jucându-se ast-fel cu averea, 

cu ondrea şi cu viţa cetăţenilor, pe cari îi 

trămite pe banca n6gră, fără să fi fost ascul- 

taţi, şi fără să scie nici represintantul ministe- 

rului public, nici camera de acusaţiune pentru 

ce, pentru că membrii justiției permaninte se 

ocupă de alt ceva de cât de procese, ati în ve- 

dere alte interese de cât ale justiţiei şi societăţii? 

Un fapt, care învederâză și mai mult până 

la ce grad de uitare de sine-le se află unii din 

membrii justiţiei ordinare, este cel următor: 

Un perceptor: din Romanați este dat jude- 

căţii că a delapidat bani. La instrucţiune, el 

arată că nu datoreză nici un obol, și aduce 

bilanţul casierului de desfacere. Judele instruc- 

tor pune bilanţul la dosar pentru a'l examina
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mai pe urmă, unde uită, Și depune pe perceptor 
în pușcăriă. Camera de acusațiune, ascultând 
rechisitoriul procurorului, confirmă ordonanța 
de depunere a judelui instructor. După patru luni de întemniţare, inculpatul se aduce înaintea 
Curţii cu juraţi. Intrebat asupra delapidării su- 
melor ce se dicea că sunt asupră'i, sărmanul 
om răspunde că e inocent, că el Şi-a închiăiat, 
socotelile cu casierul general, a plătit tot ce 
datora, și are bilanțul de desfacere subsemnat 
de casier, pe care Pa daţ judelui instructor, Căutându-se bilanţul, se găsesce la dosar. Pro- 
curorul Curţii cu Juraţi, supraprins Și mirat, vădend acestă desfacere în regulă, cere achi- tarea inculpatului ca nevinovat, juriul îl libe- reză, Ce se face însă cu cele patru luni de 
închisre ale unui cetăţian onest? Ce se face 
cu perderea muncei sale, a intereselor sale ? 
Judele instructor, procurorul general, camera de punere subt acusațiune, cari aă privat un cetățian de averea cea maj neprețuită, de drep- 
tul cel mai sacru, de libertate, cari lau tratat cum se tratză o ficră pe care cine-va o închide 
întm'o claustră ca să nu facă răi, mai nici o 
judecată, nici o răspundere, nici o penalitate ? In ce mod omul este liber, dacă el se pote lua de cel d'ântâii servitor al monarchului şi a- 
runca în pușcăriă supt cel mai mie pretext ne- fundat pe nici un act? Ce se face mai mult de guvernele despotice ale Asiei şi ale Africei,
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de cât se face întracâstă țeră de un guvern 

care se numesce constituţional? Să presupunem 

că mam fi avut instituţiunea juriului; ce s'ar 

fi ales de omul acesta? După patru luni de 

arest. preventiv, ar fi fost condamnat încă la 

patru saă la șese luni de închisâre și obligat 

a mai plăti o dată ceea ce nu era dator; sar 

fi omorît o familii materialmente și politica- 

mente de justiţia dependintă de un guvern bru- 

tal şi idiot, care, în loc da întinde atribuţiunile 

acestei instituţiuni salvatore, măresce puterea 

instrumentelor lui de r&sbunare şi de apăsare 

și micşorăză acţiunea justiției poporale, justiției 

celei mai necostisitore, celei mai drepte, celei 

mai moralisătore. 

Vedeţi deosebirea ce există între juriă şi Ju- 

stiția remunerată. 

In procesele civile, nesicuranța e şi mai mare, 

stanțele judecătoresci sunt şi mai injuste și 

mai puţin veghiătore: ele se ocupă și mai puțin 

de cause. Nu se mai iati bani, dar se fac ha- 

truri; şi dacă justiţia nu se mai vinde ca 0 

prostituată, se dă ca o cochetă. Nedreptatea 

ori din ce ar veni e tot nedreptate. 

Vom aduce câte-va exemple: 

Intre moşia Rotunda a statului și Crângurite 

Leovenului, hotar despărțitor, este un drum 

numit Calea- Reziă, menţionat în hotărniciele am- 

belor moșii, necontestat de nici o parte, şi în- 

tărit cu posesiune neturburată de seculi. Ho-
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tarnicul statului, eșind din coprinderea cărților, 
lasă drumul și trage între aceste două vecinătăţi 
o liniă de demarcaţiune, prin care se ia din 
posesiunea moșiei Crângurile o sumă de pogvne. 
Leovenul probsză la Curte că inginerul statului 
nu'și bas6ză lucrarea, nici pe principiul de ve- 
chiă posesiune, nici pe documente; că din con- 
tră, hotărnicia lui e contrariă ȘI posesiunii şi 
literei actelor ambelor proprietăţi, că în fine 
drumul-hotar e necontestat de nici o parte. Cu 
tâte acestea, Curtea confirmă linia trasă arbi- 
trarmente de hotarnicul statului, pe motivul că 
ea e suverană aprețuitdre. La ce mai servesc 
atunci legile, de ce se mai conservă documente, 
dacă stanţele aiă latitudinea d'a le înlătura? 

Alt cas. 
Un proprietar, Mavrodinoiu, avea o curea 

de moșiă în hotarul Zănoga, cu acte şi cu 
posesiune de la părinţii și moșii săi, cari se 
cultiva cu decimă, parte de 6menii din alte 
comune. De sunt vro trei sati patru ani, lo- 
cuitorii din Zăndga, înţelegendu-se cu un pro- 
curor de Curte, dat mai pe urmă în Judecată 
ca tovaroș al mai multor societăţi de furturi 
de cai, se rădică şi ia Mavrodinoiului moșia 
din posesiune prin puterea numărului. Depose- 
datul reclamă judelui de pace, usurpatorii opun 
că reclamantul, de și presintă documente, dar 
moșia o asi ei în posesiune din vechime. La 
judecătoria de pace și la Tribunal Mavrodinoia
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căştigă. Cotropitorii, cari ţinea cea ce apuca- 

seră, apelâză la Curte, și Curtea infirmă sen- 

tința tribunalului pe principiul că cel ce ține 

lucru cuvinteză mai drept. Deposedatul face 

recurs în Casaţiune, dar i se respinge pe temei 

că cestiunile de fapt sunt de competența Curţi- 

lor de Apel. 

O altă deposedare: 

Moșia Buzducul a moștenilor Buzduceni și 

Văncesci se învecinesce pe laturea Est cu ho- 

tarul Drăgotescii al unui mare proprietar, de 

care se desparte prin semne recunoscute prin 

două&-deci de documente autentice. De la jumă- 

tatea secolului XVII, Văncescii, din stânjeni 

1000 ai lor, vând. stânjeni 600 proprietarului 

Drăgotescilor, şi stânjeni 400 moştenilor Buz- 

duceni, pe cari îi posedă până către anul 1800, 

când satul lor spărgându-se și moștenii emi- 

gvând în alte locuri, la întorcere, după o absinţă 

de dece ani, aă găsit cumpărătura de la Văn- 

cesci de 400 stânjini încotropită de proprietarul 

Drăgotescilor. De atunci s'a judecat până când 

la 1849 se învoiesc se ia ambele părţi hotar- 

nici, cară să dea proprietarului Drăgotescilor 

cumpărăturile ce le are, care erati două: Dră- 

gotescii şi stânjeni 600 din Buzduc. Dar la ho- 

tărniciă, proprietarul Drăgotescilor, în loc de 

a'și lua numai cumpărăturile, după convențiune, 

reţine și usurparea de stânjeni 400, și Tribunalul 

şi Curtea de Apei confirmă hotărnicia Drago-



  

  

— 93 — 

tescilor dând proprietarului acestei moșii trei 
corpuri, când dupe documentele sale avea nu- 
mai două şi Buzducenilor, un corp de moşie 
când dupe acte avea două; trecând Tribunalul 
și Curtea și peste documente Și peste convenţia 
sai actul de împăcare din 1849 netăgăduite de 
nici o parte, 

Este adevărat că dacă proprietarul Drăgo- 
tescilor a avut în favârea sa cantitatea mem- 
brilor Curţii, moştenii ati avut pentru denșii ca- 
litatea : pe președinte și unul din consiliari, ma- 
gistraţi integri, cari se bucură de o reputațiune 
imensă de probitate, și de o iubire şi un respect 
universal pentru necoruptibilitatea lor. Majorita- 
tea membrilor Curţii a dat o decisiune nedreptă, 
Acssta probâză că în justiţie ca și în represinta- 
țiunile ţărilor, sunt, majorităţi viţise și minorităţi 
virtse; majorităţă ignorante, pasionate, lipsite 
de simţul uman, de simţul justului, şi minorităţi 
inteligente, nepătimașe, umane, juste. Aceste mi- 
norităţi cari, copleşite de numărul, de pl&va care 
dă legi omenirii, la prima vedere, s'ar părea 
că sunt pentru nimic, că nu pot nimic, dar în 
realitate ai un rol însemnat în societăţile ome- 
nesci, sunt, protestaţiunea viuă a fără-de-legilor, 
sunt campinele adevărului ȘI justului cari, dacă 
ati perseveranță, pînă în cele din urmă înving, 
pentru că aă în partea lor puterea morală, care 
lipsesce maiorităţilor atenuate de prejudecăţ și 
de interese egoiste. Cine a avut tot-d'a-una  
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dreptate de la începutul lumii? — Minoritățile, 

de și maiorităţile ai dat legi &menilor. Cine 

sat dat pe sine în holocaust pentru cei ce su- 

fer, pentru adevăr, pentru dreptate? — Colo un 

Moise, dincoa un lisus, aici un Huss; maiori- 

tăţile tot-d'a-una ai fost complicele spoliato- 

rilor umanităţii. Priviţi în camerile Franciei de 

sub regat, de sub imperii, de sub republică ; 

cine a avut şi inteligință, și prudenţă, şi patrio- 

țism? — Tot-d'a-una minoritățile. Şi cine ati 

provocat revoluțiuni, ati declarat resbele, ai 

făcut legă distructâre? — Maiorităţile egoiste, 

servile și orbite de pasiuni. Vedeţi ceea ce se 

petrece la noi; cine sugrumă libertăţile, muti- 

_l&ză juriul, rădică comunelor autonomia? — O 

maioritate de marionete, care nu scie de cât 

să dea din mâini, să se scâle sati să ședă dupe 

un gest al executivei. Și cine apără aceea ce 

avem, aceea ce posedăm, drepturile nâstre, liber- 

tăţile nâstre, averea n6stră, frumosele nostre 

instituţiuni ? — O minoritate de elită calificată 

de facţidsă, de r&sturnătore, de facţioşii și r&s- 

turnătorii furibundi de la putere pe care îi apucă 

spasmele, îi găsese năbădăiele când aud de au- 

tonomia, comunei, de juriu, de libertăţi, de drep- 

turi, cari îi împedică în apucăturile lor spre 

vandalism. Din cine se compune maioritatea 

care a dat tot ce a cerut guvernul, care va da 

tot ce va mai pretinde? Din nesce bieţi 6meni 

dintre cari unii ati solicitat de la prefecţi man-
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datul de deputat numai ca să ajungă să se facă 
membri la Curtea de compturi, fără a cunâsce 
comptabilitatea, judecători fără a cundsce lv- 
gea, prefecţi fără a avea cea mai mică noțiune 
de administrare. 

Acest soi de automaţi formeză turma ne- 
mulțumită de jurii, de independința comunei, 
de libertatea presei; felul acesta. de fiinţe com- 
pune falanga destructâre. Ast-fel de lucruri 
fac maiorităţile în tote ramurile organisațiuniă 
statului, pînă când principiul electiivității func- 
ționarilor nu se va generalisa și nu va f o rea- 
litate. 

Pînă atunci, neavând nici justiţie la înălţi- 
mea €i, nici represintaţiune naţională indepen- 
dintă, să conservăm cel puţin juriul cum îl 
avem, pentru că în lipsă de tâte el ne mai 
protege, el e măsura drepturilor, el e termo- 
metrul libertăţilor. 

Vrea cine-va să cun6scă suma libertăţilor de 
cari se bucură o ţ£ră? Să observe ce loc ocupă 
Juriul în legislaţiunea ei, din ce elemente se 
compune, care îi sunt atribuţiunile, pînă unde 
se întinde competinţa, lui. 

Dacă el se ia numai din cutare clasă de ce- 
tățeni, dacă atribuţiunile jlui sunt mărginite, 
dacă e fără competinţă politică, în acea țeră 
libertăţile publice nu există, sati nu sunt de cât 
numai înscrise în constituţiuni, și instituţiunile 
democratice nu sunt de cât un miragiu. Acolo
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liberi sunt cetăţenii să se adune cu scirea po 

liţiei, să vorbâscă cu voia poliţiei, să scrie cu 

permisiunea poliţiei, subt pedepsă pentru infrac- 

țiuni d'a, fi risipiţi cu baioneta când sar aduna, 

întemnițați când ar vorbi, d'a li se secuestra 

ori-ce scriere, ori-ce litografie tindând a denunța 

abusuri, imoralităță, trădări. 

Din contra, dacă națiunea întrâgă este chie- 

mată a distribui justiţia; dacă juriul singur are 

competinţa da judeca în materii politice și de 

delicte şi crime; dacă fără verdictul seă con- 

damnator un inculpat politic nu se pote aresta; 

acolo justiţia este o adevărată putere în stat; 

libertăţile nu sunt numai un cuvînt; acolo ond- 

rea, și averea sunt garantate; acolo moralitatea 

cresce şi se desvoltă în măsura în care vițiul 

e flagelat și virtutea încuragiată de o presă 

liberă, de o opiniune publică luminată şi indi- 

pendentă, protegiate în contra arbitrariului de 

juriă, de tribunalul suveran al naţiunii suverane. 

Juriul este murul cel mai tare al drepturilor, 

paladium libertăţilor, după expresiunea lui Mon- 

tesquieux, O asemenea instituțiune se pote 

înlocui cu justiţia ordinară? Nici de cum și nici 

o dată. | 

Nu ne plângem că n'avem judecători, dar 

deplorăm că n'avem justiţiă independentă, mai 

întâiti de guvern și apoi de pasiuni şi de in- 

terese. Avem regimente de oficiari ai puterii 

judiciare, avem judecători instructori, membri
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ai Camerelor de punere subt acusațiune, judecă- 
tori de ședință, procurori de Tribunale, procu- 
rori de Curți, substituţi, procurori de secţiuni, 
primi-procurori, procurori generali, și pote vom- 
avea și procurori universală; ŞI ca cum acâstă 
ordiă n'ar fi fost de ajuns, voiesc să mai creeze 
vr'o patru mii de agenți ai guvernului din primarii 
comunelor; dar toţi aceştia, în loc dia protege 
societatea în contra arbitrariului, sunt uneltele 
despotismului, cu o neînsemnată excepțiune, pre- 
cum se văd în alegeri și în procesele politice, 
unde maltratâză, aresteză, închid pe aceia ce 
vor săși exercite în consciință şi în deplină 
libertate dreptul lor constituţional, unde acești 
oficiari . sunt albi, dacă guvernul e alb; gal- 
beni, dacă el e samaniă, sai sunt de tâte 
colorile, de tâte principiele, fiind-că nu le este 
permis să fie de vr'o colâre, să aibă vrun prin- 
cipiil. 

Avem judecători mai mulți de cât trebue; dar 
la ce servă ţărei acest numeros corp dacă, pre- 
cum am probat, dreptatea care e apanagiul celui 
drept se dă celui nedrept, dacă nu mai există 
nică o garanție, dacă nimic nu mai sacru? Au 
îmbrăcat pe judecători în mantii și în toge, 
dar le-ai rădizat indipendința, libertatea, con- 
sciința, făcând din ființe umane nisce automate. 
Așa au sciut guvernanţii să reformeze justiţia. 
Acești așa pretinși reformatori at credut că 
haina face pe om, iar nu inima; că uniforma  
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face pe judecător, iar nu consciința. A forma un 

corp, domnilor de la putere, este al compune 

din elemente sănătâse, iar nu din medioerități 

spoite. A reforma va să dică a regenera, și nu 

se regenerâză un corp cu sclavi şi cu lachiei, 

chiar când aceste fiinţe ar fi învestmântat= în 

bysson; aţi făcut din represintanţii ministerului 

publie nesce eterni acusatori. Dar sciți d-vâstră 

ce va, se dică ministeriti public ? Le-aţi ordonat să 

fie în armonie cu prefectul, adică să se pună 

subt ordinele delegatului puterii executive. Ați 

făcut din ministerul public, un corp de preto- 

rieni; din justiţie o machină de apăsare; din 

constituţie o ficţiune. Aţi făcut din judecători 

o oştire uniformată, galonată; fiă-vă de bine, 

dar lăsaţi-ne juriul, lăsaţi tribunalul poporar 

al ţărei; el nu cere țărei spese, nui cere cre- 

dite, nu'i cere împrumute: el dă justiţia gratis, 

şi o justiţie justă, indipendintă, consciințiosă, 

cum rar se dă de tribunalele și curţile d-vâstră. 

Nu disereditez justiția română, dar afirm că 

aşa e justiţia pretutindeni pe unde ea este 

amovibilă şi unde judecătorul se alege după 

colârea politică și după gradul seii de servilism, 

iar nu după merit. 

Avem legiuni de oficiari și agenți ai puterii 

executive, dar nu se face dreptate, se împilsză 

justul, se spoliază individul, se pradă statul, se 

persecută patriotismul, şi ne mirăm că există 

atâţi de mulţi delicuență, în cât nwi mai încap
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puscăriele existente! Cei ce se miră, nu cunose 
legile drepte ale naturei; ei nu sciti că cu cât 

„agenţii de apăsare -— numâscă-se ei procurori saii 
judecători — se înmulţesc într'o țsră, cu atât 
numărul delictelor cresce și se înmulţesce. Căci 
ce sunt delicuenţii de cât nesce 6meni apăsaţi 
de uneltele despotismului, cari se numesc ofi- 
ciari și aginţi ai puterii? Ce sunt omoritorii 
Uhrinowschilor, ucidătorii de la Rebegi, de la 
Hunia, de la Fierăsci? Ce sunt omoritorii fu- 
rilor de cai de la Băilesci ? Nesce apăsaţi, nesce 
Jăfuiţi, nesce victime ale tiraniei, cari ne mai 
găsind protecţiune în legi, ne mai aflând ju- 
stiţia în oștirea formidabilă de bugetofagi, cari se 
numesc judecători, administratori, oficiari, aginți 
ai puterii, şi-a făcut ei justiţiă: au ucis pe 
agresorii lor, puindu-se în legitimă apărare. Și 
acești nefericiţi, acești apăsaţi, se numese eri- 
minali, iar membrii autorităţilor cari suferă 
împilarea, cari împileză chiar, cari nedreptă- 
țesc, se die 6meni de omenie! 

Când se afla numai câte un procuror pe 
lingă fie-care judecătorie, și fie-care divan, erati 
mai puţini delicuenţi. Postelnieul cel mare, nu 
se plângea că temnițele nu încap pe arestanți. 
Unde se văd mulţi agenți ai puterii publice 
acolo e semn sati de sărăcie sai de tiranie, 
pentru că sărăcia şi tirania fac delicuenți. Nu 
dicem că agenţii puterii publice sunt miseria  
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și tirania, dar afirmăm că ei sunt simptomele 
miserici și ale tiraniei. 

Este adevărat că ori-unde e societate, trebuie 

să fiă și delicte; dar cum se face că Domnii 
nostri indigeni aveai alte preocupaţiuni de cât 
de a construi temnițe? Ei puneaii de edifica 
teatre, scâle, academii, cari împuţineză numărul 

delicuenţilor, moralisând societatea; principii 

europeni zidesc pușcării, cară demoraliseză. Dom- 

nii indigeni înălțau temple religiunii, artei; 

principii europeni rădică pagode tiraniei. Cum 

se face că astădi, când avem pe tronul ţărei 
un principe european, juriul, care e citadela 

libertăţilor, se atrofiază, agenţii cari sunt simp- 

toma tiraniei se îmulţesc, bisericile monumentală, 

ca a sf. Dumitru din Craiova, cu frumâse veni- 

tură, cad, scâlele se închid sai se dărâmă, și 

pe ruinele lor se înalță pușcării, bastilii, turnuri 

"de suplicii? Vedeţi ce e în adevăr monarchia 

ereditară ; vedeţi fructele principielor conser- 

vatâre de cari ne-a vorbit mesagiul tronului ; 

vedeţi marea deosebire ce se află între o domnie 

româna, și o domnie europână; între Basarabi 

pămînteni și Hohenzollerni venetici. 
S'a votat o lege de îmulţirea temniţelor și 

o lege de suprimarea libertăţilor. Una era con- 

secuinţa celei-lalte ; căci acolo unde se răpesc 
drepturile, se sporesc închisorile. 

N'am fost și nu sunt înregimentat în nici o 
partidă, dar n'am rămas cu mânele în sîn la
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speetacolul hidos al fără-de-legilor și al tiraniei. 
Niei-o-dată n'am făcut vre-unui guvern oposi- 
țiune sistematică; sunt dintre aceia care din spirit 
de indipendință, refusă butucii de aur ce se 
numesc funcțiuni salariate, spre a'și conserva 
libertatea de a lucra după cum cred că este 
în folosul nu al unei partide, ci al naţiunii. 

Juriul achită pe criminali, die Gmenii actu- 
alului guvern, deci să desființăm juriul sai săi 
împuţinăm prerogativele. 

Acesta e numai un pretext al urmașilor fostilor 
privilegiați, inamici ai instituţiilor democratice. 

Juriul nu achită pe criminalii care omoră 
spre a jefui, ci pe jefuiţii care ucid punându-se 
în legitimă apărare. 

Ce este o crimă în acest din urmă cas? Un 
omor în cas de apărare, este consecuința, e efectul 
unei cause de agresiune sai de împilare. Unul 
sau mai mulți 6meni sunt Jăfuiţă, împilaţi, a- 
pă&sață, mortificaţi de alt om, de un puternic ; îm- 
pilaţii reclamă autorităţilor dovedind Jaful, fără 
ca autorităţile săi apere; atunci asupriţii vădând 
că nu e mântuire, în disperarea lor se hotărăse 
a se mântui singuri destințând pe asupritor. 

In crime de felul acesta, cine e criminalul ? 
— Criminalul e asupritorul, Jefuitorul ; el a pus 
arma în mâna omoritorilor sei 3 acestia ' sunt 
numai nisce instrumente ale Justiţiei divine care 
pedepsesce nedreptatea. lar complicele crimei 
Sunt autorităţile care aă tolerat jafurile din in-  
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terese meschine sai printr'o negligenţă culpabilă. 

Eată autorii adevăraţi ai crimei ; 6tă vinovați. 

Pe acesti vinovaţi îi are în vedere juriul 

când achită pe omoritori ce nu sunt de cât 

unelte, mai mult vrednice de compasiune de 

cât de ură. 

Ura să o păstrăm în contra tiraniei, ori de 

unde ar veni ea: de la guvern saă de la par- 

ticulari 

Nu desfințând, dar juriul, se pot; împuţina o- 

morurile, ci suprimând causa crimelor, care e 

jaful, asuprirea, nedreptatea, comise de cei pu- 

ternici, de cei avuţi în contra celor debili şi 

celor neavuţi. Când autorităţile ar lua măsuri 

preventive, când dreptatea sar da de o potrivă, 

când persâna și munca ar fi protegiate, puţină 

trebuință ar fi de măsuri represive. Dar fosta 

clasă privilegiată care e la guvern nu scie să 

guverneze de cât cu terdrea, cu abusul de pu- 

tere, în disprețul pentru drepturile naţiunii ; 

ea voiesce să ne întârcă cu o sută de ani înapoi, 

când tâlharii cei mari care locuiaii orașele și 

erau în capul trebilor, înpușeaii, spânzuraii, pe 

tâlharii cei mici care populaii pădurile și dru- 

murile publice. Dar acele moravuri barbare, 

care în țâra n6stră domocratică ati fost un ac- 

cident, ai dispărut de o dată cu domnia străină 

şi nu mai pot reveni, și nebuni sunt cei ce 

se gândese să mai reînvieze acei timpi de n6- 

gră amintire. 
ae



  

JUDECĂTORUL DE INSTRUCŢIUNE *) 
(Un anachronism) 

Citind în Pressa fapta d-lui judecător de instrue- 
țiune ]. Ciuflea și a d-lui procuror A. Tacian, cari, 
folosindu-se de latitudinea ce lasă judelui instructor 
articolul 96 din codicele de procedura penală, aii 
incarcerat — fără vre-o sentință judecătorâscă — 
pe un cetăţian, sub pretext că a făcut o denun- 
țare falsă, pînă când nu este încă constatat dacă 
acea denunțare este falsă, și când pînă în cele 
din urmă pâte să se constate că a fost adevărată; 
m'am întrebat: ce este la noi acest magistrat ce 
se numesce jude instructor, şi de unde ține acestă, 
putere nemărginită care astădi nu se mai găsesce 
de cât în statele despotice? 

După înţelesul comun, judele instructor e un 
simplu funcționar judecătoresc a cărui însărcinare 
este de a prepara actele necesarii la o instruc- 
țiune, spre descoperirea și constatarea unei crime 
sai delict, ca să facilite lucrările de instanţă. 
PO II 

*) Publicat în Vocea Oltului 1874,  
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Dupe articolul 96, însă, din procedura penală— 

care este o anomalie în legislaţiunea unui stat 

constituțional — el este un fel de paşă, o specie 

de despot mai absolut de cât regii cei mai abso- 

luţi ai Asiei şi Africei de care istoria face men- 

ţiune, un czar în miniatură, a căruia voință este 

nemărginită, care dupe un capriciii, dupe o fan- 

tasiă, dupe umorea în care s'ar aila, dupe înelinările 

sale politice, dupe antipatiile sale, dupe interesele 

sale, pote să libereze un criminal şi să trimită la 

închisâre un inocent, numai pentru că acel ino- 

cent n'ar împărtăşi ideile sale, saii pe ale aceluia 

al căruia el este creatura, saii pentru că inculpatul 

ar fi unul din campionii adevărului, ai justiţiei, 

unul din adversarii tiraniei, al venalităţii, al tur- 

pitudinii, al malversaţiunilor, al coteriilor politice; 

el pâte' trimite un asemenea om la temniţă, pen- 

tru cel mai neînsemnat delict, basat pe cel mai mic 

pretext, fără ca nică o putere omenâscă, să pâtă 

a se opune puterii sale discreţionale ce o ţine de 

la neghiobia 6menilor cari, când nu și-aii dat regi 

absoluţi, şi-aii dat judecători absoluți, numai ca 

ei să nu fie liberi. 

Judele instructor într'o ţâră constituţională şi 

creştină ca a n6stră, nu e imaginea nici a Capului 

Statului, nică a. lui Dumnedeii. Capul Statului la 

noi n'are voinţa absolută ; el are dreptul de graţie, 

dar n'are puterea d'a lipsi un cetăţian de lumina 

sârelui. Dumnedeii, iară, în calitatea sa de rege 

constituţional, nu pâte să facă ceea ce voiesce, ci 

ceea ce legile pe care el le-a pus o dată în na-
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tură îi prescriă. Aceste legi fiind neschimbabile, şi 
voința lui Dumnedeii este nemutabilă, ea nu e su- 
pusă fantasiei, capriciului unui despot, ci justiției 
o dată pentru eternitate stabilită, şi acesta face 
laudă şi glorie lui Dumnedeii. Judele instructor, 
din contra, este independent de legi; pe el nici o 
lege nu'l reţine ca să nu facă ceea ce e injust, 
ceea ce e inuman. Articolul 96 din codicele de 
procedură. penală îi lasă puterea absolută, voinţa 
ilimitată. EL este imaginea celui mai cumplit 
despot; el dice infortunatului care cade în ghiarele 
sale ca Pontiu-Pilat Fiului omului: — «Putere am 
să te r&stignesc și putere am să te slobozese.» 
Exemplu îl avem în d. ]. Ciuflea, care, cu permi- 
siunea şi în aplausele diarului Pressa, organ al 
camarilei, a lipsit de libertate pe un cetăţian care 
din nefericire era, după cum dice diarul Pressa, 
un ardent propagalor al diaruluă Românul, 
iar nu al Pressei, care se bucură astădi de fav6- 
rea potenţilor dilei, pe care "i tămâie şi i cântă. 

kată ce e judele instructor. 
Mai pomenitu-s'a undeva o ţeră constituțională, 

ai căria judecători să fie absoluți? Acestă spăi- 
mântătâre stare de lucruri, nu este şi nu pote să 
fie de cât numai la noi, unde principiile de drept 
şi de libertate. sunt numai înscrise în Constituţiune, 
dar nu și practicate; unde nu suntem guvernaţi 
nici de Români curaţi, nici de legi romane proprii, 
ci de adunăture de 6meni de tote naţiunile: Greci, 
Arnăuţi, Teutoni. . . . şi de legi copiate după le- 
gile Franciei regale. Acest articol 96 ce noi lam    
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importat din Francia, astadi nu'şi mai are locul 

nici în țera sa natală ; el nu mai e compatibil nici 

acolo cu progresele ce ai făcut drepturile omului. 

Și apoi aceste paşale, aceşti satrapi cari ail 

omnivoinţa, sunt 6re dintre cei mai virtoși, dintre 

bărbaţii cei mai drepți, după cum ar trebui să fie 

nisce 6meni cărora li s'a încredinţat puterea discre- 

ţionară ? Sunt 6re, nu voii să dic nișce Catoni, nişce 

Aristiqi — căci asemenea bărbaţi sunt în umani- 

tate ca cometele care se arată în intervaluri fârte 

depărtate — ci cel puţin nișce 6meni probi? Din 

nefericire nu, mulţi dintr'inşii sunt nişte bieţi mu- 

ritori plini de pasiuni, vindicativi, care ai intrat 

în justiție să facă ce e injust, care sai făcut 

magistrați ca să degrade magistratura, devenind 

calâii onârei Gmenilor din pasiuni meschine de co- 

terie, saii din interese nedemne de nişce magistrați 

care îşi cunosc înalta lor misiune. Și probă avem 

pe d-nu Ciuflea şi pe d-nu Tacian; în adevăr, ce 

însemnsză precipitarea — cum a numit'o însuși 

actualul domn ministru al Justiţiei — ce a pus aceşti 

doi magistrați spre a incarcera un român cunoscut, 

care avea cauţiune şi care se putea libera pe cau- 

țiune, când mai ales nu comisese o crimă, ci un 

delict ordinar, chiar când denunțarea n'ar fi ade- 

vărală? Acestă precipitare, nu dă re opiniei pu- 

plice dreptul să dică că cei doi magistrați aii lu- 

crat mai mult subt o influenţă pernici6să de cât 

subt impulsiunea justiţiei? Negreșit dacă aci ar fi 

fost numai simplă justiţie, dacă ar fi fost numai 

curată datorie, dacă ar fi fost la midloe numai in- 
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tercsul societăţii, dacă n'ar fi fost interese nedemne, 
nu sar fi urmat acea precipitare care s'a obser- 
vat de însuși ministrul Dreptăţii, si nu ar fi in- 
terpretai întrun mod atât de barbar, neleal și 
inconstituţional articolile 93, 96 şi 117 din pro- 
cedura codicelui penal. Sentimentul de r&sbunare, 
jar nu nobila datorie, şi pasiunea care degrada, 
sau interesul care desonâră aii îndemnat pe cei 
doi depositari ai legii să răpâscă libertatea unui 
om. Acâsia a fost vădulă şi de ministrul Justiţiei, 
care le-a aplicat pedâpsa desciplinară ce i se 
acordă ca cap al parchetului, 

Nisce magistrați integri ar fi putut să se serve 
de articolul 96 din procedura penală a anului 1864 
în sensul în care sa servit d-nu Ciuflea şi d-nu 
Tacian ? Nu, tâtă lumea și toți magistraţii impar- 
țiali și oneşti văd că articolul 9, dupe spiritul 
legiuitorului, nu se aplică cetățenilor cu casă şi 
cu masă, ci numai vagabundilor, 6menilor fără că- 
pălâiă, pe care justiţia în timpul instrucției și după 
condamnare, n'ar sci unde să'i "caute şi de unde 
săi iea spre a le aplica penalitatea. “Tot ast-fel 
a înțeles acest articol şi imparțialul ministru al 
Justiţiei, căruia “ mulțumim de sincera sa măr- 
turie, şi de s6ma ce a învederat că ţine de presă, 
şi de opiniunea și indignarea publică, prin m&su- 
rile ce a luat. 

Să presupunem, însă, că articolul 96 care e 
arma magistraţilor celor ce ai aplicările, aptitu- 
dinile şi gusturile lui căpitan Costache, nu distinge 
pe cetăţeni din vagabundi, că înaintea sa onesti-  
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tatea şi mişelia, laborea şi parasitismul, virtutea şi 

viţiul, omul prob şi coţearul sunt de o potrivă; 

că în spiritul legiuitorului ar fi existat acestă ega- 

litate ce nu există în natura morală a omului, 6re 

acest articol al unei legi decretate sub un guvern 

dictatorial, cuvine-se a se aplica astădi sub consti- 

tuţiune ? Domnul ministru al justiţiei a recunoscut 

împreună cu opiniunea publică, că legea penală, 

însuși pentru timpul în care s'a făcut ea, este de- 

fectudsă şi barbară, şi dacă ea, pentru acei timpi 

chiar de guvern personal, a fost viţi6să, pote ore 

să mai facă autoritate sub Constituţiune şi într'o 

epocă în care libertatea omului trebue să fie în- 

congiurată de t6te garanţiile? Noi nu cerem să 

se desființede legile existente, ori cât de rele ar 

fi ele, pînă când nu avem altele, dar să se inter- 

preteze în sensul constituţional; cerem ca deposi- 

tarii legii să ia aminte că pe când națiunea, de 

la 1864 pînă la 1870, a mers departe pe calea 

civilisaţiei, pe când ea a căştigat imens în îimblân- 

direa moravurilor, în sentimente umane, pe când 

simţul libertăţii s'a desvoltat atât de mult în cât 

perderea că se considera mai tristă de cât mortea, 

pecând ţâra şi-a dat o constituţiune din cele mai 

liberale, codicele penal cu procedura lui, copiat 

după codicele altor ţări, din alţi timpi, cu alte mo- 

ravuri şi în altă fasă a drepturilor omului, și de- 

cretat în timpi anormali de suspensiunea suve- 

ranităţii naţiunii, a rămas cu un demi-secul înapoi, 

demn numai de epocele de barbarie și de guvernul 

absolut al secolilor trecuţi, iar nici decum potrivit
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cu limpii de astădi, cu progresele ce am făcut şi 
cu instituţiunile ce ne-am dat şi de care trebue 
să ne bucurăm, dacă acele instituţiuni nu sunt o 
lleră mortă, dacă constituțiunea este în adevăr 
petra unghiulară pe care trebue să se zidâscă edi- 
ficiul nostru social, pe ruinele instituţiunilor seco- 
lilor de sclavie, de despotism, de malversaţii; voim 
ca cel ce sunt însărcinați cu aplicarea legilor să'şă 
aducă aminte că legile tocite se abrogă inevitabil 
prin singura lucrare a progresului timpilor, fără 
altă formalitate; ţinem să scie d-lor că numai 
Turcii şi Evreii ai rămas lipiţi de litera legilor 
vechi, şi de aceea sunt şi cei mai ignoranţi și cei 
mai miseri; dar voim mai ales săi facem a sei 
şi a cunosce, cei ce vor să cunâscă şi să scie, 
că partea aspră a articolului d-lor de predilecţiune, 
96, din procedura penală, este abrogată nu numai 
de progresul timpului — de care sar cuveni să 
ţină compt, ca să p6lă merita numele de câvili- 
sați — dar încă şi de constituţiune prin articolul 130 
care dice: «Din qiua punerii în vigâre a consti- 
tuţiei de faţă, sunt abrogate tâte disposiţiunile din 
legi ... contrarii celor aședate de ea.» Adică, 
constituțiunea nu desființeză întregul corp al le- 
gilor existente, pînă când ele nu se vor revisui 
şi modifica, sai pînă când nu se vor înlocui cu 
actele conforme cu principiile proclamate de ea, 
dar abrogă tote acele disposiţiuni dintr'însele care 
nu se acordă cu aceste principii de drept şi de 
libertate. Şi fiind-că articolul 96, care este calul 
de bătaie al domnilor judecători de instrucţiune, 
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în disposiţiunile sale inconstituţionale s'a abrogat 

de constituţiune, depositarii legii nu.se mai pot 
servi cu el şi cu cele-lalte dout articole, 93 şi 117, 

spre a ne da resbel noă cetățenilor, fără a se 
face culpabili de călcare a constituţiei. Afară de 

acestea, ultimul alineat al articolului 132 din car- 
tea, nâstră magnă dice: «Se vor revisui tote co- 

dicele şi legile esistente, spre a se pune în armonie 

cu constituţiunea,» şi codicele penal cu procedura 

lui exista la promulgarea constituţiei, modificatu-s'a 
spre a se pune în armonie cu ea? Toţi scim că 

nu. Graţie Domnului, ministrii şi aşa disele adunări 

legislative, care ai fost fructul ingerinței în ale- 

ger, s'aii ocupat cu totul de alt-ceva de cât dea 

garanta ţărei libertăţile inscrise în constituţiune. 
Şi dacă codicele penal nu s'a revisuit spre a se 

pune în acord cu timpul în care ne aflăm, irebue 

Gre ca depositarii legii să ia de normă în deci- 

siunile ce daii nisce disposiţiuni care nu mai fac 

on6re naţiunilor libere şi care sunt condemnate 
de spiritul. secolului? Dacă, de esemplu, ar exista 
în legislaţiunea n6stră un articol care să dică: 

«Ori-care consiliar al tronului s'ar încerca să în- 

riureze alegerile, saă ar impune Adunărilor legiui- 

tore să facă din moşiile statului domenii ale co- 

rOnei, cu mârte să se omore..» Dacă ar exista, dic, 

un asemenea articol draconian în legislaţiunea n6- 

stră, am putea re usa de el în starea de cultură 

în care ne aflăm, cu tote că el ar fi d'o rigurâsă 

utilitate şi d'o necesitate de mii de ori mai mare 

de cât aceea ce a făcut să se dea nascere arti- 
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colului 96? In codicele Caragea exista pedepsa cu 
mortea pentru o altă specie de făcălori de rele 
de cât aceia ce voteză dote principeselor şi dona- 
țiuni şi feude fiilor de principi, şi cu t6te acestea 
nici un Domn român, de la 1830 pină la 1866, 
n'a confirmat nici o sentinţă care condamnă la 
morte, căci capul statului care ar fi ordonat exe- 
cuțiunea vre-unui om, ar fi fost privit de popul 
ca un carnifice. In Anglia există o lege din timpii 
vechi care autorisă pe bărbat a putea sedte ne- 
vasta sa la târg legată cu curmul de gât şi a o 
vinde ; cu l6te acestea, de și acâstă lege nu este 
abrogată prin vre-o disposițiune ultericră, nimeni 
nu mai face astădi us de densa; eaa cădut de 
sine prin progresul ce a făcut drepturile omului 
de ori-ce sexs; ast-fel că acela ce ar fi îndemnat 
de instinctul săi cel răă să'și scotă spre vindare 
sogia la târg, ar fi considerat de public ca un 
smiatit, 

Din aceste exemple vedem două lucruri: 10 că 
legile cele rele nu sunt eterne, ceea ce învedereză 
bunătatea lui Dumnedeii ; 20 că de multe ori, chiar 
mai 'nainte de a se abroga prin legi posteridre, 
ele cad și se desființeză de sine-le, pentru că 
Provedința ca o mater îngrijitâre, a pus mortea 
răului în r&ul însuși; şi pentru că, dacă omul în- 
târdie din felurite împrejurări de a se emancipa, 
timpul nu stă; el se mișcă înainte, şi fie-care 
mişcare a timpului e un progres, o achisiţiune, un 
pas către lumină, către libertate, către drepturi, 
către adevăr, 
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Am dis că articolul 96 din codicele de proce- 
dura penale, în partea barbară a disposiţiunilor 
sale, e abrogat de articolul 132 din Constituţiune. 
la acâstă alegaţiune mi se va obiecta că arestarea 
provisorie, care face barbaria articolului 96 din 
procedura penale, e recunoscută şi de alineatul 3 
al articolului 13 din Constituţiune și că, prin ur- 
mare, în contra puterii excepţionale acordată ju- 
delui instructor, nu putem invoca Constituţiunea. 
Acestea sunt expedientele 6menilor trecutului, cari 
zăresc în menţionatul alineat al Constituţiunii plă- 
cuta umbră a pravilei Caragea. Aceşti 6meni, 
crescuţi într'o epocă de omoruri și de deprădări, 
die: «dacă în acesti abominabili timpi de drepturi 
şi de libertăţi nu mai putem să ucidem, cel puţin 
să întemnițăm ; dacă nu mai putem omori corpul, 
să ucidem sufletul; dacă nu mai putem desființa 
vița, să maculăm cel puțin onsrea. Constituţiunea 
monarchică a anului 66, care n'a mai putut reîn- 
ființa pedepsa cu mârte desfiinţată de Constitu- 
țiunea democratică a anului 48, prin alineatul 3 al. 
articolului 13, a investit pe judecător cu puterea 
absolută d'a ridica libertatea, atât de solemn pro- 
clamată prin alineatul 1, și acesta ne mângâie de 
perderea dreptului nostru de odinioră de a omori, 

„care făcea gloria timpilor de demult». Aşa vorbese 
resturile lumii vechi care nu pot transige cu tre- 
cutul, cărora le este peste putință să rupă cu ve- 
chile lor învăţuri. La exigenţele timpului, ei opun 
codicele penal al regimului personal de la 64 şi 
Constituţiunea monarchică de la 66, uitând că mai 
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pre sus de Constituţiunea anului 66, e timpul. Cei 

ce trag profit din draconismul articolului 96 al co- 
dicelui de procedură penală, e draconism, dic d-lor, 
recunoscut şi de alineatul 3 al articolului 13 din 

Constituțiune. Ac6sta nu e exact, dar modul acesta 

de a vedea le convine. Alineatul 3 nu recunâsce 
tocmai pulerea nemărginită a judelui instructor; 

el dice: «Afară de casul de vină veghiată, nimeni 
nu pote fi arestat de cât în puterea unui mandat 

judecătoresc motivat...» adecă că judele trebue să 
aibă motive admisibile, motive tari, ca să încar- 

cereze pe cine-va, să fie nevoit a face acesta, sait 

pentru că inculpatul ar fi periculos societăţii, sait 

pentru că cădând într'un delict grav n'ar fi om 

cunoscut, saii pentru că nu ar putea să dea cau- 

ţiune când sar întimpla să fie om strein. Alt-fel, 

acest alineat 3, ar fi în contradicţiune flagrantă cu 
alineatul î-iii de subt acelaşi articol 13 din Consti- 
tuţiune. Căci, unde ar mai fi garanţia libertăţii 
recunoscută şi proclamată prin acel alineat 1.iă al 

articolului 13, când judele ar putea să dispună de 

dinsa ori cum îi va plăcâ în temeiul articolului 

96 din codicele de procedura penală, care dice: 
«După interogatorii, judecătorul va putea da un 
mandat de depunere», adică fără să arate mo- 

tivele ce alineatul 3 al articolului 13 din Consti- 
tuţiune îl obligă să le arate, și care motive trebue 
să fie fundate pe o mare necesitate, să prevadă 

0 nevoie imperi6să, o causă evidentă de imposibi- 
litatea d'a face alt-fel, de a se putea scuti de a 

răpi libertatea unui cetățân care pote că nu e nici  
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culpabil de delictul ce i se impută. Aşa se înţelege 
garanția libertăţii individuale, proclamată de 

Constituţiune, iar nu dupe cum o interpretă unii 

din domnii judecători de instrucţiune, cari aă făcut 
să se încarcereze în şâse ani sub un regim numit 

constituțional, mai mulţi individi de cât s'aii în- 

temniţat în trei deci şi şâse de ani sub regimul 

regulamentar. 
Cum se pote numi o lege care permite întem- 

nițarea unui inculpat, încarcerarea anticipată, con- 

damnarea, de nisce organe ale guvernului care nu 
sunt judecătorii naturali ai condamnatului? Acestă 

lege se pâte susţine serios că ar concorda cu 

Constituţiunea ? Dacă acesta ar fi chiar permis de 

Constituţiune, nu e nici drept, nici uman să arun- 

căm 6menii în pușcării numai pe presumpţiuni, pe 

conjecture, pe suspiciuni, şi nici chiar pe probe 

neaprobate de judecătorii competenţi a pronunța 

sentințe ; căci atunci unde ar merge societatea. ? 

unde ar mai fi chezășiuirea ondrei cetățenilor? Aii 

d6ră domnii judecători de instrucţiune socotesc că 
e uşor lucru a arunca pe un om în închis6re? 
Ai dâră cred că cu acâsta moralisă societatea ? 

Cred 6re că răpirea libertăţii unui cetăţen, fiă nu- 
mai pentru o di, este lucru neînsemnător? Dar 

umanitatea care s'a salvat şi se salvă cu încetul 

de tirania regilor, se va salva odată şi de bruta- 

litatea impiegaţilor, celor r&i nărăviţi, rii crescuţi, 
răi pomeniţi, rău intenţionaţi. 

Și individul, şi societatea, perd prin închis6re. 

Midlâcele de moralisare ale unui popul nu sunt
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temniţele, ci scâla și biserica. Să îmulţim dar mid- 
Iscele de cultură intelectuală şi morală şi să împu- 

ţinăm miqi6cele de suplicii. Judecătorii de instruc- 

ţiune nu vor câştiga pentru îndreptarea individului 

şi pentru umanisarea, societăţii, servindu-se de lati- 

tudinea ce la lasă articolul 96, spre a face parasiţi 
umplând temniţele cu laborateri, şi a degrada pe 

om închidendu'] ca pe o vită. Este în interesul 
nostru al tuturor de a umanisa legile spre a uma- 
nisa pe 6meni. 

Articolul 96 din legile n6stre penale este o per- 

petuă conspiraţiune în contra libertăţii individuale. 

Pînă când acest articol nu se va sterge din legis- 

laţiune, omul nu va avea nici o siguranță; liber- 
tatea lui şi averea lui vor fi alternativamente ame- 

nințate. Din infortunaţii care cad cu sciință sait 

prin nesciință în vre-un delict, aceia cari voiesc 
să'şi salve libertatea işi perd averea, şi vice-versa. 

Articolul 96 este sabia lui Damocle suspendată 
asupra, capului fie-cărui celățân; căci rar se în- 

tâmplă ca un om să nu fi greşit odată în vi6ța 
lui. Mulţi din judecătorii de instrucţiune sunt băr- 

baţi probi care fac ondre magistraturei şi naţiunii ; 
dar nici o pădure fără uscătură; sunt și de aceia 

care se servese de articolul 96 ca de o sabie cu 

două ascuţişuri, cu care lovesc de o polrivă pe 
culpabil şi pe inocent. 

Am vădut 6meni nevinovaţi și oneşti refusându- 
li-se chizăşia și aruncându-se în temniță unde ai 
zăcut câte cinci şi ş6se luni, şi culpabili liberaţi 
pe cauţiune.
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Să ne imaginăm un inocent acusat de un delict 

ordinar, nu pentru că el ar fi culpabil. ci pentru 

că acusalorul ar fi înţeles cu judele instructor sail 

cu procurorul general să tragă pe infortunatul 

inculpat într'acâstă țesătură de arachne ce se nu- 

mesce înstrucțiă. Acusatul apare înaintea judelui 

de instrucţiune; acusaţia e slabă, nefondată; cu 

tote acestea, judele instructor care așa voiesce saii 

pentru că așa i sa ordonat, asvirle un mandat 

de depunere. Acusatul e un cetățân care se bucură 

de stima lumii; el cere, reclamă să fiă liberat pe 

cauţiune ; omul justiției refusă cetăţenului (avorea 

care o acordă adesea vagabundului. Inculpatul este 

inchis cu făcătorii de rele, cu bandiții de rând, 

unde zace trei patru şi şâse luni pină să fiă ju- 

decat de judecătorii ce'i dă legea, de judecătorii 

singuri competenţi de a'l condamna. După o întem- 

nițare de 180 sait 240 de dile sait mai curînd 

sati mai târdii, camera de acusaţiune sai curtea 

cu juri se pronunță, şi găsesce că acusatul nu e 

culpabil de delictul ce i se impută, că acel delict 

nică a avut ființă. Ce se face atunci cu încarce- 

rarea şi cu ondrea inocentului arestat fără vină ? 

Cum rămâne cu cele opt luni ale sale de închisre? 

De la cine să câră repararea şi cum? şi dacă ar 

cere-0, cum are să i se facă? Cine nu scie că 

maltratarea, supliciile materiale, turmentele morale, 

închisorea, nu se mai întorc, nu se mai pot repara? 

Jastigatorul şi-a ăjuns scopul — întemnițarea pentru 

câte-va dile, pentru câte-va luni a victimei sale — 

căci omenirea pare că ar fi blasfemată să fie vic-
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lima acelora ce ea îi ondră cu încredereă ti, și 
îi nutresc cu sudorile ei. 

Este un adevăr cunoscut de t6tă lumea că patru 
din cinci părți din aceia ce sufăr închis6rea pre- 
ventivă sunt, sait nevinovați, saii aşa de uşor cul- 
pabili în cât curţile n'a condamnat pe acești din 
urmă la închisrea definitivă de cât la a şâsea 
parte din timpul ce a fost în arestul preventiv, 
fără să le ţină în s6mă acest arest, acestă închis6re 
făcută fără scirea lui Dumnedei. 

Vedă dar Românii că ţcra nu e guvernată de 
legi, ci de voinţa arbitrară a acelora cărora noi 
le-am încredințat puterea, cari bagă şi scot din 
puşcărie după bunul d-lor plac, după propriile 
D-lor interese, fără să ţină compt nici de Consti- 
tuţiune, nici de timpul în care ne aflăm, nici de 
criticile acestui Argus ce se numesce opinsunea 
publică, 

Mai nainte impiegaţii Statului aveaii temere de 
Domnul ţărei, care priveghia pentru paza legilor ; 
acum de când guvernanţii s'a încredințat că îndrep- 
tarea r&ului n'ar mai fi de atribuţiunea Domnului, 
că, după regulile câvilisației, Domnul nu trebue să 
facă alt-eeva de cât să'și primâscă lista civilă, să 
mănânce, să dormă, să se plimbe, să dea baluri, 
să mergă la vinătore, judecătorii de Instrucţiune, 
mai ales, se j6că cu libertatea cetățânului ca pisica 
cu vi6ța şorecelui. 

Acestă stare de lucruri e spăimântătâre ; ea des- 
consideră justiţia şi degradă societatea; ea face 
din libertatea individuală un cuvânt deşert, o vorbă
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derisorie. Articolul 96 din procedura penală, e o 

sorginte de abusuri, o petră de smintelă. El e pro- 

ducător de mari nedreptăţi şi de mari nemulțumiri, 

care nu pot dura; căci nemulțumirile fondate, cu- 

rînd sati mai târdii fac explosiune. 

Datoria nâstră a cetăţenilor care dorim liniştea, 

ce nu se pote conserva de cât prin respectul le- 

gilor, fiind de a preveni răul, atragem atenţiunea 

d-lui ministru al Justiţiei şi a corpurilor legiuitore 

asupra. acestor fapte care aii devenit o adevărată 

calamitate publică, şi cerem să se revisuiască cât 

mai neîntirdiat codicele penal cu procedura lui, 

spre a. se pune în armonie cu constituţiunea și cu 

exigenţele timpului, şi a salva printr'acesta țra de 

aceşti magistrați pe care articolul 96 din procedura 

penală “i-a făcut să fie priviţi ca nisce beșiiă; iar 

pînă atunci, d-nul ministru al Justiţiei să privigheze 

ca menţionatul articol 96 să se interpreteze în 

sensul constituţional, și domnii procurori şi jude- 

cătorii de instrucţiune să se ţină în frumosul d-lor 

rol de magistrați, de apărători ai ordinei şi ai 

societăţii pe calea legale şi constituţională, fără a 

mai avea înainte alt interes de cât interesul public, 

şi fără a fi dominați de alte sentimente de cât de 

sentimentul justiţiei, care înobileză pe un dregător 

şi înalță prestigiul dregătoriei. 

Judecătorul de instrucţie cu puterile sale ne- 

țărmuite, la finele secolului XIX al libertăţilor și 

drepturilor omului, și în ţ6ra n6stră democratică 

de la Radu Negru, e un anachronism. 

ei



  

AVEREA ȚEREI SUB FEVRUARIȘTI*) 
Inaugurarea monarchiei ereditare 

  

In o sută de ani de domnire a fanarioţilor, nu 
S'aii comis atâtea prade câte s'aii consumat în Scur- 
tul interval de cinci ani al regimului eșit din 11 
Fevruarie, pe care autorii lui laă numit al Sal- 
văriă. 

Epoca durerâsă a beylor din Constantinopole, a 
rămas departe în spoliaţiunile ei reputate, pe lângă 
epoca vandalică în care ne aflăm. Bragagii şi li- 
mongii din Fanar, câţi ati explâtat ț6ra acesta, toți 
impreună, în două-deci de lustri, n'aă tras dintr'insa 
atâtea butsie cu aur, câte a tras un unic... berar 
din Prusia dintr'o singură afacere: Drumurile de 
fer Strusberg- Ambron. 

Halimalele orientale vorbesc de tesaure miracu- 
l6se, dar aceste comori imaginare, nu sunt de cât 
umbra sumelor fabul6se ce aventurierii teutoni a- 
flară în România. 

Monarchia ereditară s'a înaugurat prin cinci-deci 

*) Publicat în Prompeta Carpaţilor din 1871 Februarie, sub titlul 
de Jafuri celebre, 4
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de miliâne lei, împrumutaţi de la Oppenheim pentru 

acoperirea deficitului anului 1866, provenit din spo- 

rire de lefi. 

Cinci-qeci şi şese miline încasați din vânqarea 

punurilor Statului spre a se plăti împrumutul Oppen- 

heim, şi cari aii fost deturnate de la destinaţia lor. 

O sută-cincă deci de milione datoriă flotantă, 

făcută peste veniturele anuale reale ale ţărei, ca 

aceia ce cheltuiesc mai mult de cât ai, împrumu- 

tându-se cu poliţe de sume pe cari tot d'a-una le 

plătesc îndoit. 

Două milione, desdaunare pentru sustragerea 

unei hărtii din dosarul ministerului de Interne. 

Codrii Moldaviei, de vre-o 50 de milione, făcuţi 

cadoi unui domn, pentru ajutorul pecuniar dat 

de el celor ce ai făcut pe îî Februarie. 

“Prei milione, puscile despre cari vom vorbi mai 

la, vale. 

Despre două milisne pe care Februaristii voiai 

să le dăruiescă unui consângen, nu mai vorbim, 

fiind-că după demascarea făcută acestei spolieri de 

Trompela Carpaţilor la 66, şi după ancheta nu- 

mită de cea de atunci adunare legiuit6re al6să liber, 

audim că fericitul consângân, nu numai n'a putut 

să înghiță cele două mili6ne, pentru care luase şi 

decisiunea Curţii de Apel, dar încă a mai întors 

tesaurului vre-o jumătate de milion, mulțămită 

denunţării presei şi independenţei adunării legi- 

slative de la 66—67. 

Cadoul de mai mult de două milisne lei noi fă-
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cut lui Barkley, concesionarul căiei ferate Bucu- 
resci-iurgiu, despre care vom vorbi la fine. 

Două-sute trei-qeci de miliâne, făcute dar lui 
Strusberg de la drumurile de fer, în modul pe 
care îl voii arăta în cursul acestui articol. 

O sută cinci-deci şi ș6se miline sustrase de 
Ambron din casa obligaţiunilor căilor ferate, despre 
care vom vorbi în amănunţit mai la vale. 

Fată, în scurt, sumele spăimântătore de cari 
țera a fost prădată sub onestul și moralul regim 
al Februariştilor, care a înlocuit pe malonestul 
și îmmoralul regim al Maiştilor. 

Mai mult de o jumătate de miliard, sunt daunele 
materiale aduse țărei de Salvatori, afară de dau- 
nile morale, politice şi naţionale, care sunt incal- 
culabile. 

Să dăm o desvoltare celor mai însemnate din 
aceste jafuri, spre a le cunosce bine națiunea ; dară 
mai "nainte de a intra în examinarea lor, să arătăm 
ceea ce este mai urgent, datoria care bate la ușă 
Şi care se cere să o plătim imediat. 

Acâstă datorie constă : 
Intr'un deficit de 12 mili6ne lei noui asupra 

exerciţiului anului 1871. 
O datorie flotantă de 55 mili6ne. 
Datoria lui Strusberg de 19 milione. 
Alte sume mărunte, cari împreună se suie la 

cilra de 90 mili6ne lei noi, sai 254 miliâne lei 
vechi. “ 

De unde să se plătâscă aceste milisne? 
Să mai contractăm un imprumut?
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Dar împrumuturile duc la faliment. 

Să vindem şi ceea cea mai rămas din moşiele 

Statului? 

Dar de unde star mai împroprietări însurăţeii ? 

Bine ar fi Gre să alergăm la împărţirea moşielor 

proprietăresci? sai să lăsăm pe noui căsătoriţi 

proletari ? 

Una ar fi înjustă şi ceea-l-altă periculosă. 

Să punem dări noui? 

Dar ore cele impuse pină acum nu sunt destui 

de impovărătâre ? 

Atuncă ce rămâne de făcut întro situaţiune fi- 

- nanciară atât de anormală care trebue să ne în- 

grijască pe toţi? 

Să alergăm la economii, reducând şi suprimând 

tot ce se pote reduce şi suprima. 

Ce face înțeleptul care, într'un moment de beţiă 

sati de nebuniă, şi-a perdut veniturile pe mai 

mulţi ani?—heduce cheltuielele mesei, împuţineză 

servitorii, alungând pe cei mai leneşi şi mai piş- 

cători, vinde caii de lux și trăsurele de pris»s, 

pentru că crede că e mai bine să le vândă el pe 

adevăratele lor preţuri astădi, de cât să ajungă 

a se vinde de datornici pe nimic mâine; începe 

a lua des socotelele îngrijitorilor moșiei; începe a 

priveghia de aprâpe băeţii din prăvăliă. 

Să facem şi noi ca omul pe care lam citat, să 

ne mărginim în strictul necesar. 

Suprimând judecătoriele de pace, cari sunt o 

calamitate pentru locuitorii comunelor rurale, pînă 

la promulgarea legii de descentralisare, când atunci
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urmeză să se reformeze acestă instituţiune, care. în 
principiă e bună. 

Lăsând numai atâtea ministere câte erai sub re- 
gimul cădut. 

Stergând din budget lefele ce se dau oficierilor 
puși în neactivitate şi în disponibilitate. 

In fine, făcând tote economiile posibile. 
In ministerul de Finance risipa e ne-mai pome- 
nită : lefuri neproporţionate cu munca, remise peste 
lefuri, furtişag peste lefi Și remise, şi afluenţă de 
împiegați și de agenţi, cari dumică maia ireia 
paite din veniturile ce se percep. Ministerul de 
Finance, s6m&nă cu o mare ospelărie, unde regi- 
mente de oţioși se adună să fumeze, să nareze 
aventure şi să facă politică, fără a ajunge pe unii 
rândul să scrie -dece linii pe di, din causa mul- 
țimii. S'ar fi putut desființa două părţi din trei din 
impiegaţii ce sunt în minister, și toți sub-casierii 
și agenţii de constatare din judeţe, dacă sar fi 
adoptat legea adusă de ministrul de Finance — sub 
Cuza Vodă — Nicolae Cretzulescu la 1865. Dar 
Februaristij, după călcarea de la Februariii, aii res- 
pins acea lege salutară, care modifica și simplifica, 
sistema perccperii într'un mod folositor și pentru 
cei ce daii și pentru Statul care primesce. 

Datoria flotantă de 150 milisne care sa făcut 
prin risipe, cerem să se plăiescă prin economii, 
cum a făcut Prusia cu datoria ei. Fiind însă, că 
plata datoriei flotante prin economii nu s'ar putea 
face de cât în dou&-deci de ani, şi creditorii Sta- 
tului cari ai împrumutat cu termene scurte cer
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să fie desfăcuţi, este peste putință ca să nu re- 

curgem la un împrumut. Insă tot ce am pute 

face este: 

1. Ca acest împrumut să se contracteze în țeră, 

spre a scăpa Statul de cheltuielile de transport şi 

de comision inherente unui împrumut efectuat în 

străinătate ; şi, ca să se potă face în f6ră, să se 

voteze proiectul adus de fostul guvern pentru slin- 

gerea datoriei flotante, fiind-că, eu modul acesta, 

însuşi cei de astădi creditori ai Statului, se vor 

mulţumi a lua drept bani “bonuri de tesaur, când 

vor sci că arendile moșiilor hipotecate pentru des- 

facerea acestei datorii, ait să intre într'o casă se- 

parată, şi nu se vor întrebuința de cât pentru 

plata. bonurilor. 

2. Golul de 5 milione ce lasă în budget arendile 

moșiilor hipotecate pentru stingerea datoriei flo- 

tante, să nu se împlin6scă prin creări de imposite 

novi, ci făcând economii, prin reduceri de leturi, 

prin suprimări de posturi inutile, prin simplificarea 

mecanismului administrativ, judecătoresc și finan- 

ciar, care astădi este prea îngălat ; şi pentru acesta, 

se cer reforme radicale, pe cari: Adunarea legisla- 

tivă este datore să le dea în interesul ţări, fiind 

că numai ast-fel înţelegem noi raţiunea de a fi o 

Adunare legislativă. 

Camerele de la 1866 şi 1868, ne-aii virit în nă- 

mol pină în crescet ca nisce camere de poruncâlă; 

Adunarea legislativă de astădi, ca compusă de băr- 

baţi liberi aleşi, este datore să scoță ţâra din no- 

roiul de datorie şi de miserie.



  

Am arătat suma enormă a datoriei flotante. 
Ce este acestă datorie şi cum s'a făcut? 
Datoria flotantă este un împrumut provisorii , 

făcut pentru câte-va dile sait pentru câte-va luni, 
ce contracteză ministrul de Finance pină sa intre 
în casa Vistieriei veniturile alocate în budget, cari 
n'aă intrat la timp, şi după ce ati intrat acele ve- 
nituri, împrumutul se plătesce, și datoria se stinge. 
Prin urmare, datoria flotantă în adevăratul ei în- 
țeles nu e alt-ceva de cât:o înlesnire în operațiu- 
nile de tesaurărie. De exemplu : la finele lui August, 
arendatorii domenielor Statului erati datori să verse 
în casa Vistieriei două milione, pe care din îm- 
prejurări Gre-cari nu le-aii vărsat. La 1 Septembre 
Statul are să plătâscă o poliţă de două miline 
din împrumutul Oppenheim sai altul; fiind însă 
că arendile domenielor nu i-a intrat la timp, gu- 
vernul, ca să plătâscă poliţa irasă de Oppenheim, 
se împrumută în sceotâla arendilor pe trei luni. 
In acest interval, arendile se varsă la tesaur şi 
guvernul plătesce datoria contractată, 

Ast-fel, cu împlinirea veniturilor anuale, se plă- 
tesce şi datoria flotantă contractată peste an în 
socotela veniturilor anuale, și așa la finele fie. căruia 
an budgetar, nu mai rămâne nici-o datorie neli- 
cuidată. 

Eată ce e datoria flotantă, cum se nasce şi cum 
este regulat să se stingă. 

Insă, dacă este numai atât, va întreba cine-va,
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cum s'a făcut că numai în patru ani de regim 

monarchic avem o datorie flotantă de 150 de mi- 

line? 

Budgetul votat la finele anului 1865 de Aduna- 

rea de sub Cuza, pentru serviciul anului 1866, 

lăsa un deficit de 12 milione lei vechi. 

Dar la 11 Februarie, regimul de la 2 Maiii a 

fost răsturnat, sub cuvint că era îmoral şi ma- 

lonest, şi un noi regim numit moral şi onest 

s'a inaugurat de aşa dişii Salvatori. 

Insă lucru de mirare! Unde Gmenii regimului tre- 

cut, nu lăsaseră în şepte ani de cât un deficit de 12 

miliâne, lipitorile, ciacalii, lupii cari veniră în urma 

acelui regim, încărcară budgetul cu un deficit de 

76 mili6ne, numai într'un singur an, ceea ce nu 

se mai văduse pînă aci în România. Și în ce cre- 

deţi că s'a întrebuințat aceste milione? În crea- 

ţiuni productive? în stabilimente de utilitate pu- 

blivă ? — ferescă Dumnedeii! Ele s'aii cheltuit în 

adăogire de lefuri, de la adjutorul de sub-prefec- 

tură pînă la beliduce, şi în crearea de ministere 

noi, de agenţi noi, şi de alte o mulţime de si- 

necure. Ast-fel, ca să plătâscă acest deficit de 76 

miliâne, plus 12 milisne rămase de la guvernul de 

ş&pte ani al lui Cuza, a trebuit să facă împru- 

mutul Oppenheim de 50 mili6ne, pe care le-aii 

cheltuit numai în câte-va luni ale anului 1866, și 

tot a mai rămas un deficit de 38 de milisne sub 

numele improprii de datorie flotantă. 

Aceste 76 miline, ai fost prima bine-facere a 

„egimului r&sturnătorilor. 
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Pe anul 1867, deficitul a fost numai de o ju- 
mătale de milion. 

Pentru ce? 

Peniru că budgetul anului 1867 s'a ecuilibrat 
de Adunarea legislativă de la 1866—1867, iruct al 
alegerilor neinfluințate ; şi acesta arată marea di- 
ferență ce există înlre o adunare națională al6să, 
liber şi între o Cameră trimisă de prefecţi. 

Când o petiţiune care circula prin ţ6ră a. cerut 
de la Adunare ca să iea decisiunea a nu se mai 
vota budgete neecuilibrate, s'a găsit 6meni a o 
combate din prea mult zel pentru guvern, dic&ud 
că ce alt fac Adunările legiuitore de cât a ecuilibra 
budgetele. 

Da; Adunările tot-d'a-una au ecuilibrat budgg& LA 
tele, însă cu venituri fictive și cu cheltuieli reaktf. 
Guvernele și Adunăturile lor, rodul ingerinței în%:+: 
alegeri, în loc să facă mai întâi budgetul venitu-Ă, J 
rilor positive şi apoi numai dupe cât vor fi acele 
venituri să se tindă la cheltuieli, ele ati făcut întâiti 
budgctele de cheltuieli, creându'şi lefe mari și în- 
fințând posturi noi ca să sature pe ioţi 6menii 
din coteriă, şi când cheltuielile covirşiai veni- 
turile reale, ca să nu pună biruri mari de (6mă să 
nu revolte lumea, aii inventat două midlâce : îm- 
prumuturile în străinătate și datoria flotantă în 
ț6ră, dicându-și că aceste două feluri de imprumute, 
plătindu-se mai târdiii şi prin anuităţi de contri- 
buabili, nu se prea resimte greutatea, sai cel puţin 
când se vor plăti peste câți-va ani în urmă, nu 
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vor mai fi la putere cei cari le-aii făcut, ca să cadă 

blestemul pe capul lor. 

Şi dumnâlor ai făcut imprumutul Oppenheim 

de 50 de miliâne, pentru cari s'a pus în vândare 

domenii ale Statului de 75 miline şi datoria îlo- 

tantă de 26 miliâne numai pe 866, afară de 12 

milione rămase din regimul trecut, pentru care d. 

ministru de Finance actual a adus un proiect de 

lege ca să se vândă şi moșiele ce aii mai r&măs 

ale Statului. 

La 869, cheltuielile împreună cu lefile cele mari 

ale dalipilor şi oștirii lor de biurocraţi, era de 112 

miline, iar venitul țărei numai de 60 mili6ne, de 

unde resultă un deficit de 52 mili6ne. 

De unde să se iea? Imprumuturi afară din ţeră 

nu se mai putea face. Dalipii ai alergat la ur- 

mătârea combinaţie factice. 

Veniturile adevărate sunt de 60 milione, şi-ati 

dis ei; pentru restul de 25 mili6ne, haide să dicem 

că 20 de mili6ne sunt rămăşiţă din contribuţiunile 

directe ale anilor trecuţi, cari în anul 1869 ai să 

se împlinâscă, Să mai dicem că 16 milione are 

să se iea pe brobințe de colorit din crângurile 

Statului, şi 16 miliâne pe gogoși de tufă de tă- 

păcit din tufărişurile domenielor, peste tot 52 de 

milione, şi cu 60 milione venitul real, fac 112 mi- 

lisne; adică tocmai cât e și budgetul cheltuielelor, 

şi 6tă budgetul pe 69 ecuilibrat cu rămășițe care 

nu se pot împlini şi cu gogoși. 

Prin ast-fel de budgete s'a aglomerat datoria flo- 

tantă de 150 de milione lei vechi.
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Venim la Codrii Moldovii. 
Cei ce aiă ipotecat pământurile ţărei spre a'şi crea 

lefuri, uşor puleaiă înstrăina pădurile de pe dinsele. 
Cele mai vechi, mai frumâse şi mai nestimate 

păduri, erai acelea de pe moșia Adâmbul din Ro- 
mânia de preste Milcov, şi de pe alte câte-va 
moşii. Lemnele din aceşti codri seculari erati aşa 
de drepte, aşa de 'nalte, în cât se făcea dintrînsele 
catarte de nave. In tâtă România nu eraii păduri 
mai mărețe de cât acestea. Dacă vre-o-dată geniile 
şi nimlele pădurilor, panii, silvanii, driadele, şi- 
ar fi ales nisce locuinţe mai incântătâre, ar fi ales 
fără îndoi€lă acești codri maiestoşi ai Moldovei, 
cari rivalisai cu pădurile fecidre ale Americei, sati 
cu ale Galiei în care Druidii îşi celebra mistetere lor. 
Și fiind că tot ce e frumos este dorit, un speculant 
din Moldova, geniiă grecesc cu educaţiune jidovescă, 
puse ochii pe cle. Dincolo de frumos, el vEdu în- 
trinsele o mină de aur. Rugăciuni, promisiuni, 
intrige, el întrebuinţă tot spre a avea aceste păduri. 
Dar Cuza domnia, Cuza care smulsese aceste pă- 
durei din mânele călugărilor greci şi le rededese 
Moldovei; şi cât domni el, speculantul lacom nu 
putu reuși a avea frumoşii codri ai Bogdaniei; cât 
fu Cuza pe tronul lui Sfefan cel Mare, codrii Mol- 

vîrluri către cerul senin al României. Dâr un 
complot se urdi în contra lui Alexandru I6n [, în 
care intră şi pretendentul pădurilor Adâmbului,
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nu din vre-un sentiment de patriotism sai de li- 

bertate care nu inspira pe nici-unul din conspi- 

ratori, probă deprădările ce le-ai făcut şi teroris- 

mul, torturele şi chiar sângele ce ai vărsat, ci 

spre a 'şi apropria acele păduri ce nu le putuse 

la sub Cuza. Aşa s'a şi făcut. In devastaţiunea 

şi vandalismul general, Februaristii împărţindu'şi 

între dânşii averea ţtrei: pământuri, păduri, arendi 

de moşii, imprumuturi, concesiuni, regii, precum 

cesarii depravaţi ai Romei își împărţiati între denșii 

lumea pe care o cucerise eroii ei, consorţiului 

lor, peţitorului codrilor Moldovei, îi dederă aceşti 

codri, cari de atunci se numiră codri Februaris- 

tilor. Alţii apoi, luară Colibaşul cu fontânele de 

păcură, alţii transformarea armelor, alţii acţiuni 

la căile ferate, alţii vândarea domenielor Statului, 

alţii împrumuturile, și toți ministere, agenţii, jude- 

cătorii, isprăvnicii, municipalități şi zapcialâcuri. 

Aşa se deteră aceste frumâse păduri de 50 de 

milione unui Februarist de către un ministru de 

Finance februarist, fără nici-o formă, după nică 0 

lege, fără să întrebe nici cameră, nici măcar pe 

consiliul de ministri, ci numai dupe o voinţă a sa 

absolută, printr'un ucaz emanat de la sine. 

Ast-fel se comise şi acâstă mare pradă în ace- 

laşi an, întâiul al domnirii Februaristilor ; ast-fel 

România de dincolo de Milcov perdu cele mai 

avute ale ei păduri, sub împeriul aventurierilor. 

Dacă ne întrebăm, care este diferența între 2 

Maiii şi îi Februarie? Aflăm acesta: 

Două Maiii întârse ţerei mai a treia parte din
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moşiele ei usurpate de călugării greci pe cari 
Cuza îi punea în căruțe de postă fără tote obezile, 
şi îi trimitea preste Dunăre, 

Un-spre-dece Februarie, despâie Statul de aceste 
moşii în folosul străinilor şi devastâză maiestosele 
lui păduri. 

+ 

De la devastarea pădurilor trecem la sumele 
asvirlite sub cuvint de prefacerea armelor. 

In ce. scop s'a transformat 56 de mii de pusci? 
Ore în acela de a da oștirii nostre o armă mai 
bună ? 

— Nici de cum. Tâte comisiunile de oficiări 
competinţi întocmite în diferiţi timpi spre a cer- 
ceta și ar&ia dacă se pote face transformarea cu 
folos, aă găsit şi aii supus la cunoscința minisle- 
rului că prefacerea armelor ar fi, nu numai de nici 
o utilitate, dar și păgubitore, că de se vor trans- 
forma puscile, oștirea nu se va mai putea servi 
cu ele; și experiența a dovedit că în adevăr acele 
comisiuni aii avut dreptate. | 

Ore în spiritul de economie, ca să scape vre-o 
câte-va mii de galbeni cari s'ar fi dat mai mult 
pe pusce noi? 

— Nici pentru acesta. Fiind-că a cheltui cu un 
lucru spre a '] face mai netrebnic de cum se află, 
acesta nu va să dică economie, ci risipă. 

Mobilul dar care a mișcat pe guvernul de la 
67 a transforma armele, este tot acela care la 
făcut să dea şi căile ferate cu 270 mii franci ki- 
lometrul,
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Eată ce se găcesce în dosarul minişterului de 

Resbel în afacerea acesta: 

In 1866, guvernul, sub cuvânt de anu r&mânea 

cu armamentul oștirii nâstre mai înapoi de cât 

alte ţări, cere de la o comisiune permanentă să 

cerceteze şi să arate dacă armele n6sire se pot 

transforma. Comisiunea face o încheiere la 8 De- 

cembre 1866, ale căreia conclusiuni sunt că ar- 

mele ce posedă oștirea nostră, fiind de calibru mare, 

transformarea lor în arme cari să se încarce pe 

la fană, este viţissă din tote punctele de vedere. 

In anul 1867, guvernul vădând că comisiunea 

acesta nu se compune, după cum ar fi voit el, de 

creature vile, supuse orbesce ordinelor ministrului, 

ci de bărbaţi cu demnitate şi patrioţi, cari aveail 

mai mult milă de punga ţărei de cât temere de un 

guvern lacom şi decis a slei ţâra sub pretext de 

îmbunătăţiri ilusorie şi amăgitore, o desfiinţeză, şi 

numesee alta de oficieri din artilerie. 

Noua comisiune, graţiă independenţei de caracter 

a, oficiărilor nostri, respinge şi ea ori-ce sistemă a 

transformării armelor, motivând opiniunea sa pe 

consideraţiuni sciinţifice, şi dice: «pe temeiul acestor 

considerante, comisiunea fiind de părere că trans- 

formarea armelor nâstre fiind desavantagi6să din 

tete punctele de vedere, a încheiat presentul pro- 

ces-verbal.» Minoritatea însă, representată prin 

sub-locotenentul colonel Herct, admite transforma- 

rea. Acest oficier era director al stabilimentelor de 

artilerie, şi ministrul îi spusese că transformarea 

are să se facă în aceste stabilimente în regie. Este
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lesne de înţeles dară că d. Herct n'a putut la în- 
ceput să aibă de cât o opiniune în sensul ministe= 
rial. D-sa era pentru transformare, pentru că era 
director, iar nu pentru că convicțiunea sa ar fi 
fost că transformarea e bună; fiind că experiența 
a dovedit că transformarea în adevăr a fost rea, 
şi noi nu putem presupune că un director al sta- 
bilimentelor de artilerie, să nu aibă nici atâtea 
cunoscințe câte aii probat că ati simpli oficieri de 
artilerie, cărora noi le aducem omagiele n6stre 
pentru sciința dumnealor, şi îi lăudăm pentru pa- 
triotismul și pentru independența dumnealor de 
caracter. 

Se înțelege că încheierea acestei a doua comi- 
siuni, nu putea să placă ministerului, precum nui 
plăcuse încheierea comisiunii desființate. 

Ministerul ordonă comisiunii să se mai pronunţe 
o-dată; ca cum ar fi dis: îţi ordon să dici cum 
voiii ei, iar nu cum sunt convicţiunile tale, şi - 
adevărul. 

Bravii oficiări nu voesc să scie de ucasele şi de 
interesele personale ale ministrului, ei r&spund și 
după acest manifest amenințător, ca oșteni demni 
şi ca Români verdi: «Comisiunea şi acum nu 
lipsesce a arăta că transformarea armelor nâstre 
de mare calibru, este defectusă şi contra intere- 
sului unui bun armament.» | 

Dacă și simulacrul de cameră care a votat ca 
servitre plecată drumurile de fer, ar fi ţinut acest 
ferm limbagiii pe care Pai ținut demnii oficieri ro- 
mâni, cel puţin nu s'ar dice astădi că ţera a votat
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acest mare jaf, ce se numesce în limba curtesa- 

nilor drumurile de fer. 

Dar aceia ce 'şi daii numele de cetăţeni, ai do- 

vedit că sunt soldați înregimentaţi, și aceia pe care 

îi numesc soldaţi, aii probat că sunt cetăţeni. 

E! dacă nu s'ar fi votat drumurile la 68; dacă 

representaţiunea naţională de atunci ar fi fost mai 

demnă şi mai mândră, astădi posiţiunea nostră ar 

A lămurită, astădi noi n'am fi fost insultaţi în 

modul cum suntem în epistola ce s'a publicat de 

mai t6te jurnalele străine şi pământene. 

Cu tote declarările categorice ale comisiunilor 

în contra transformării armelor, ministrul de Resbel, 

face un raport către Domn (No. 3445 din 5 Noem- 

bre, anul salvării 1867) şi obţine transformarea 

după sistema d-lui Herct condamnată de oficiării 

români, condamnată de timp, condamnată de expe- 

rienţă, şi încheie contractul cu Anton Hendrich. 

Contractul se face pentru predarea a 50,000 

culate şi înălțătore, cu preţul de lei vechi 29 pen- 

tru fie-care culată. Operaţiunea transformării r&- 

mânea a se face în regie, de către directorul sta- 

bilimentelor de artilerie d. Herct. 

D. locotenent-colonel Herct, un moment misti- 

ficat, în urmă sa arătat brav şi cu durere de 

inimă de punga țărei; d-sa a făcut tot ce'i dicta 

datoria şi consciinţa a se resilia contractul, pre- 

cum se va vedea din referatele şi din procesele 

verbale încheiate de d-sa, de care d. ministru n'a 

ţinut nici-o semă. 

De ce d. ministru n'a pus în licitaţiune opera-
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țiunea transformării armelor, ci a făcut'o în regie ? 
Acesta se înțelege facil. 

O dată cu contractul, se subscrie şi două exem- 
plare de culată pentru modul admis. Între condi- 
țiuni este şi acesta ca, pentru că culata ce servă 
de model d-lui Hendrich să nu se producă şi de 
alți fabricanți, d. Hendrich se obligă să ia un bre- 
vet de la guvernul imperial austriac. 

Insă, abia începuse predarea acestor culate, când 
ele fură confiscate chiar la Viena — undeTse publi- 
case — de către un Petre Mook, sub cuvânt că el 
este posesorul brevetului de invenţiune al culatei. 
Atunci d. Hendrich, face ca Mahomet profetul 
arab: fuge de la Viena, alungat de gigantele Mook, 
în nu sciii care unghii al întinsului imperiă al Hab- 
sburgilor, unde nici poliţia nu putea să mai dea de 
el, şi de acolo începe să plouă culate în România la 
ministerul de Resbel. 

Cu expedierea culatelor, se trămiseră tot din 
imperiul austriac lucrători cu plată grasă pen- 
tru executarea lucrării transformării armelor, ca 
Gmeni de specialitate. Se constată însă, prin refe- 
ratele cu No. 246 și 314, precum și prin procesul- 
verbal, cu No. 27, că acești lucrători nu'și cu- 
noscea meseria lor; că mai toţi aveaii meserie 
străină armurăriei; că între alţii se vedea orologieri, 
musicanți și alţii și mai puţin de cât atât, care 
alergaseră în Romănia, fiind că audiseră că la 
ministerul de Resbel se împart 86 de mii de gal- 
beni Nemţilor pentru funduri de pusci. Cu câsor- 
nicarii şi musicanții se adusese şi câte-va machini 

5.
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necesare acestei operațiuni ; şi cum să se întîmple 

că şi la dânsele lipsiai mai multe bucăţi cari ai 

împedicat întrebuințarea lor. Acâsta, este aseme- 

nea arătat prin raport; dar acele machine s'ail 

plătit şi s'aă aruncat ca netrebnice. 

Culatele veneaii câte puţine, şi operaţiunea trans- 

formării abia s6 începuse, când se primi la mi- 

nister raportul direcţiunii. cu No. 426 cu un proces- 

verbal No. 25 din 4 Martiă, în care se arată că 

culatele sosite sunt defectudse. Insuşi d. Herct, care 

fusese pentru transformare, este indignat v&dând 

că banii contribuabilului se da pe machine, cari 

nu pot servi la nimic, şi pe culate cari nu se pot 

întrebuința ; dar pe acest raport al d-sale se gă- 

sesce scris: «la delă.» Şi un ordin al ministerului 

cu No. 810 prescrie direcţiunii a pune în lucrare 

transformarea cu tote culatele contractate (adică 

şi cele ce nu se puteai servi din causa defectuo- 

sităţii lor). 
Mai turcesce de cât așa nu se putea. 

Direcţiunea referă din noi că culatele sunt de- 

fectudse ; dar d. ministru r&mâne surd, şi culatele 

se plătesc, 

Banii se asvârl după plăcerea ministrului ca sub 

cel mai detestabil şi imoral guvern personal. 

Direcţiunea stabilimentelor de artilerie, prin re- 

feratul cu No. 45%, arătând sosirea încă a unui 

număr de culate, constată că pină acum sunt 332 

culate cari nu se pot întrebuința, fiind forte de- 

fectuose, dar drept răspuns, ministrul dă ordinul 

cu No. 346 să se libereze banii pe culatele pri-
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mite între cari erati Şi acestea ce nu serviau 
la nimic. 

Vădând că numărul culatelor rele cresce și ai 
ajuns la numtrul de 650, direcţiunea face din 
noii cunoscut ministerului; dar onestul ministru 
dă ordinul cu No. 1732 să se plătâscă contracciului 
t6te culatele aduse. | 

Transformarea armelor se continuă cu perso- 
nalul şi cu midiâcele arătate, adică cu ceasorni- 
carii, cu musicanții și cu culatele stricate. Câte-va 
corpuri primesc în servicii din aceste arme; însă, 
consiliile de administraţiune ale acestor corpuri 
fac închiăierea cu No. 96, trimisă cu raportul di- 
visiunii teritoriale No. 5582, şi (închiăierea) No, 32 
înaintată cu referatul circumscripţiunii Bucurescii 
No. 5135 din 7 August 1867, că armele transfor- 
mate ce li s'a dat — și pină atunci nu se irans- 
formase de cât 2000, — sunt defectudse, şi declină 
rEspunderea ce pâte cădea asupră-le. 

D. Ministru, vădând că cu acele arme nu se 
pote servi oștirea, ordonă să se verse în magasie, 
iar în locul lor se dă armatei din cele 15 mii 
de pusci cu ac, 'lepădăture cumpărate din Prussia, 
mai tot aşa de slute ca şi puscile culatate. 

Lucru vrednic de însemnat; ministrul vede că 
nu se pâte servi oştirea cu armele transformate, 
că e silit să verse acele arme în magasie, adică să 
le lepede, şi cu tâte acestea nu se opresce la 
2000 ce transformase pînă aci, nu resiliază con- 
tractul, ci merge înainte cu transformarea cu culate 
defectudse, și drept lăcătuși, cu musicanţi ; ceea
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ce probâză pînă la evidență că transformarea 

armelor era numai un pretext; că în acestă 

afacere scopul a fost despoierea țărei, iar nu 

înarmarea oștirii. 

Direcţiunea stabilimentelor de artileriă cu re- 

feratul No. 1857, înainteză procesul-verbal cu 

No. 140 prin care respinge de a mai primi 

culatele aduse din noi, fiind răi confecţionate ; 

dar fiind-că d. ministru transforma puscile nu 

ca să fie întrebuințate, ci ca să se lepede, dă 

ordinul cu No. 3623 din 13 Septembre 1868 a 

se libera banii pe culatele aduse în număr de 

2000, și ordinile No. 3670, 3671 și 3706 pen- 

tru plata altor 8284 culate sosite. 

Direcţiunea cere din noi prin referatul cu 

No. 1981 a nu se mai urma cu transformarea, 

căci sunt bani perduţi, dar pe acel referat s'a 

pus resoluţiunea: „la dosar.“ 

Veseliţi-vă, domnilor de prin judeţe, cari tri- 

miteaţi adrese de felicitare acestui guvern 

care disolvă Adunări independente ce făceaii 

oposițiune unor asemenea jafuri, spre a aduce 

camere mai mult de cât servile, camere complice. 

La 15 Noembre 1868, d. Vasile Obedenul, 

unul din deputaţii camerii, și d. Rachier, re- 

presentanţii d-lui Hendrich, adresează o peti- 

ţiune ministerului, prin care spun că peste nu- 

mărul de 50,000 culate contractate, ati mai con- 

fecţionat din grăbire 6085 culate, şi cer să li 

se plătescă și acelea. Ministrul, tot cu grăbire
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şi el, dă ordine să li se numere banii și pen- 
tru acest număr de culate. 

Prada acesta era mai nelegiuită de cât prada 
legitimată prin contract; dar când deputaţii 
Camerei legiuitâre sunt contraccii, se pot co- 
mite şi asemenea nelepiuiri. 

Ca să nu se facă confusiune de nume, mă 
socotesc datora arăta că d. Rachieru, amestecat 
în acâstă afacere, nu este d. Cârciumărescu de- 
putatul amestecat în afacerea căiei ferate Ora- 
iova; şi dacă et nu sunt credut, să se întrebe 
d. Mehedinţânu, deputatul de atunci şi aren- 
daș al moșiei Colibași. 

Dacă când-va a fost vre-o epocă de aur în 
România, este fără contradicere epoca regi- 
mului stabilit la 1866. 

Dar asemenea, dacă vre-o-dată sa putut 
aplica în ţâra acâsta următârele vorbe ale lui 
lisus: împărţit-aă hainele mele loru-şă, şi pentru 
cămaşa mea ai aruncat soţ, este iarăși astădi 
sub regimul pradelor celebre făcute de Salvatoriy 
de la 11 Fevruarie. 

Ast-fel, sub cuvânt de transformare, 56,085 
de pusci sai pus în imposibilitate de a se mai 
servi oștirea cu ele, 

Sistema cartușului armelor transformate nu 
era mai puţin defectudsă. Cartuşele, după ce 
în sine-le erai rele, apoi musicanţii şi giuvaergiii 
aduși din Nemţia, făcuseră camerele puscilor 
de mai multe mărimi, ca nisce Gmeni necu-
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noscâtori în măiestria armurăriei, în cât pu- 
nându-se cartuşul în camera armei, se ducea 

în interior aşa cum nu putea să mai iea foc, 
sati dacă lua, lepăda glonţul la 20 paşi, ca 
puscele încărcate cu b6be de grâii pentru vâ- 

natul brabeţilor. 

Comisiunile ostășesci, încărcate cu studiul 

cartușului, prin procesele lor verbale, ai ar&tat 

ministrului că camerile puscilor fiind de dife- 

rite mărimi, cartuşele nu ieaii foc, şi puscele 

nu se pot întrebuința. 

Dar şi după acesta ministrul n'a făcut nimic. 

La 24 Martie 1869, direcţiunea, prin raportul 

săi cu No. 720, dice că trebue să se mai chel- 

tuiâscă încă câte lei nuoi 12, bani 66 de fie- 

care 24 arme ca să se cârpescă cârpiturile. 

Acesta era a doua exploatare. 

Ast-fel s'a perdut 56,085 de pusci. 

Şi sciți cât s'a cheltuit cu aceste arme spre a se 

perde ? Opt-deci şi şese de mii de galbeni, dupe 

tabelul presentat Adunării legiuitâre de d. mi- 

nistru de resbel, afară de încă câte lei 2 hani 

75 de fie-care armă, ce mai cere d. Obedeanu, 

deputatul din 68 și representantul contracciului, 
al căruia nume nemţesc îmi scapă din memoriă, 
precum și afară de solda anuală a lucrătorilor, 
de plata oficiărilor maiestri și a trupei, de 

amortisarea capitalului, de instalațiune, de clă- 

diri, machini și altele, care şi acestea se suie
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la mai mult de dece mii galbeni, ceea ce preste 
tot fac vre-o troi milisne lei vechi. 

e 

Ajungem la punctul prin care ţera se dă tri- 
butară pe un veac şerpilor din Germania. 

Intre jafurile enumerate mai sus, cel mai 
memorabil este cel numit Drumurile de fier 
Strusberg de 324 milione franci, sati 890 milisne 
lei vechi, din care aprâpe jumătate este un dar 
făcut Străinului; pentru că aceste căi ferate 
n'ar fi costat mai mult de 180 mii franci, dacă 
sar fi confecţionat de ţ6ră, dovadă preţurile din 
Serbia și din Grecia, despre cari ati vorbit Jjur- 
nalele, şi ale drumului ferat Bucuresci-Giurgiu, 
ce s'a făcut cu 195 mii franci kilometrul, în care 
intră lucrări de artă colosal de mari. 

Insă, noi nu vom avea în vedere preţurile, 
nici ale drumului Bucuresci-Giurgiu, nici ale 
drumurilor Greciei şi Serbiei, cari fiind con- 
struite pe terenuri de dece ori mai accidentate 
de cât terenurile nostre, și cerându-se lucrări 
de artă de dece ori mai costisitâre, concesio- 
narii le-aii lăsat pe preţuri cu mult mai scă- 
dute de cât ale nâstre, pentru că în Serbia și 
în Grecia nu se fac drumuri spre a se procopsi 
străinii cu desbrăcarea indigenilor, ci spre fo- 
losul celor ce plătesc. Ei nu voii lua dară ca 
termen de comparațiune acele preţuri, căci 
atunci risipa de la căile nsstre ferate ar fi de
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vre-o 400 mili6ne, iar nu de 230 miliâne pre- 
cum am argtat; ci ci voiii lua de termen de 

comparaţiune preţurile cu cari d. Offenheim 

lăsase aceste drumuri, și nu i sau dat, fiind 
că guvernul servil de la 1868 era hotărit cu 
ori-ce preţ a înavuţi pe consorţii lui Strusberg. 

Se afirmă că există o telegramă a lui Offen- 
heim dată din Viena, prin care anuncia guvernul 
de la 1868 că cel primesce concesiunea căilor 
ferate pe 200 mii franci kilometrul, cu ori-ce 

condițiuni ar lăsa Strusberg. Cu tote acestea. 
guvernul nu numai că n'a concedat drumul lui 
Offenheim, dar încă, când se presentă acesta 
ca să ia căile ferate, consilierii tronului, mi- 

nistrii de atunci, ca să-i astupe gura, îi rupe şi 
lui o reţea de drum; şi unde compania Oifen- 
heim, de bună-voia sa lăsase kilometrul pe 200 
mii franci, menţionaţii ministri de treburi, îi dă 
210 mii franci pe kilometru, ca şi lui Strusberg, 
fără ca Offenheim să'i fi cerut, numai ca să'l 

înduplece a se mulțumi cu reţâiia ce'i oferea, 
iar cele-lalte drumuri le lăsase unei companii 
care trebuia să aibe de comisar pe Ambron. 

Prin urmare, guvernul de atunci a făcut lui 
Strusberg cadou câte 70 mii franci de fie-care 
kilometru de drum, care calculați pe 1200 ki- 
lometri numai, fac 239 milisne lei nuoi, daţi 

plocon: companiei Strusberg. 

Acesta nu este numai o spoliaţiune cinică, ci 
chiar și o crimă morală, căci a făcut să piârdă țera
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frumosele ilusiuni ce'şi făcuse de o eră de re- 
generare prin moralitatea guvernanţilor, și a 
fost dureros lovită în speranţele ci când a vădut 
că acâstă cră ce începe, este o u doua edițiune a 
domnirii Fanarioţilor, mai perfecționată în Ja- 
furi, și prin urmare mai imorală, mai umilitâre 
şi mai detestabilă. 

Două sute trei-deci miliâne, pradă de la o 
singură ramură! Acesta nu s'a mai audit; este 
chiar de necredut pentru enormitatea jafului, 
și cu t6te acestea prada există. 

De la 200 pînă la 400 de miliâne și-ati apro- 
priat străinii împreună cu guvernanţii numai de 
la căile ferate! 

Suma acesta e fabuldsă. 
Un popor a fost prădat, fără ca acel popor 

să dică o vorbă; ba chiar aruncând cu buchete 
de flori în prădători. 

Și apoi s'a dis că națiunea nu se lasă a se 
guverna, când ea se lasă chiar a se despoia! 

= 

Dar acest jaf colosal care a avut de prolog 
delapidările arătate la începutul acestui articol, 
trebuia să aibă şi un epilog: o sută cindeci 
Și șese miliâne vechi sustrase din casa Statului 
român de la Berlin de Ambron, regescul supra- 
consilier intim de Finance al Prusiei, şi tot în 
trun timp comisar al guvernului M. S$. Carol 
de Hohenzolern.
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Numirea unui străin în funcțiunea de comi- 

sar român făcută în contra literei Constituţiunii 

de un guvern care, ca să stea la putere câte-va 

luni mai mult, a comsimţit la violarea legilor 

țărei sale și la ruina Statului, a fost causa ace- 

stui al doilea jaf comis, de Streinul pervers şi 

ingrat;, la căile ferate. 

Şi o! mister al Providenţii. 

În diua în care s'a inaugurat acest regim 

spoliator (11 Februarie 1866), tot în aceeaşi di 

(11 Februarie 1871), după un imperiit vandalic 

de cinci ani de umiliaţiuni, comisiunea însărci- 

nată de adunarea legislativă cu examinarea do- 

sarului chestiunii Strussberg-Ambron, după o 

laboridsă investigare, cum gice ea, de 30 de dile, 

depune pe biuroul Adunării raportul ei consta- 

tator de deturnarea celor 156 miline de către 

Gmenii regimului, numai dintr'o ramură a unei 

singure afaceri a Statului. 

Şi însă, cât de mare este cinismul acestui o- 

dios regim! În diua în care comisiunea anunța 

de la tribuna Adunării legislative ţărei întregi 

că națiunea a fost mișelesce despoiată de au- 

torii de la 11 Februarie şi de creaturele lor, orga- 

nul celor ce a dat ţera în jaf străinului, invită 

pe fanaticii și pe stupidii sei adoratori să ser- 

beze acea di ca o di naţională! adică să fes- 

tiveze arbitrariul, spoliațiunea, imbecilitatea, în- 

gratitudinea, imoralitatea. 

Nu vestminte candide, Smenilor de la 11 Fe-



  

  

  

— 75 — 

bruarie, se cuvine să pună națiunea în ditia 
acesta de nâgră aducere aminte, ci doliă şi 
cenușe în cap! Fapta vâstră tâlhărâscă ne-a cos- 
tat pe noi 700 milidne lei dilapidaţi, afară de o 
datorie prodigi6să. Sub malonestul regim trecut. 
cum îl numiţi voi, cel mai dilapidator funeţi- 
onar a fost Olănescu, casierul din Dolj, şi cel 
mai mare abus ce s'a făcut a fost de un milion 
și jumătate, Olănescu a fost condamnat la în- 
chisore. Sub onestul regim de astădi, Ambron 
a deturnat 156 milisne, şi Ambron va rămânea 
nepedepsit, fiind-că moralul şi constituţionalul 
regim al corsarilor de la 11 Februarie, aă în- 
credinţat miliânele ţărei în mâinile unor 6meni 
care nici nu ai de unde să desdaunede Statul, 
nici nu se pot osândi, fiind sudiţi străini. 

Pisoskii și Librihtii lui Alexandru I6n 1 sunt 
nisce borfași ordinari, nisce spoliatori microsco- 
pici pe lângă Strusbergii şi Ambronii M. S. Ca- 
rol 1 care, nemulțumindu-se că ati aservit ț6ra 
pe 90 de ani, făcând'o tributară cu câte 38 
milisne pe fie-care an, pe d'asupra ne-a mai 
spoliat cu 156 mili6ne și. ca colac peste pupăză, 
ne-a mai îndatorat să plătim și cupânele de 
vreo 46 mili6ne la creditorii d-lor, pe care tre- 
buia să le plătescă ei. 

Și dia în care sa organisat acestă bandă 
de despoietori, ei cer să se trâcă între sărbă- 
tovile naţionale ale României! 

După subscrierea actului de concesiunea că-
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ilor ferate concedată principelui de Hohenlohe 

(duce de Ujest), ducelui de Ratibor, comite- 

lui de Lenhdorit și altor principi, ducă și co- 

miţi din Alemania, representaţi prin doctorul 

Strussberg, guvernul Golescu-Brătianu, atunci 

adorator entusiast al Germanilor. luase dispo- 

sițiuni să numâscă comisar la Berlin pentru 

confecţionarea, conservarea și emisiunea obli- 

gaţiunilor, sau mai pe înțeles, pentru facerea 

păstrarea și darea zapiselor nostre, pe Benric 

Vinterhalder,pe care jurnalele de pe atunci (1868) 

îl numia sfântul Vinterhalder ; căci guvernul 

care acordase bănâsa concesiune a căilor ferate 

şi pentru acâsta avea să dea zapise de 323 de 

milisne din partea Statului român, avusese în 

scop ca aceste lucrative operaţiuni să nu trecă 

decât prin mâinile coasociaților săi. 

Dar râta norocului se învârti. 

Ministerul care, ca să potă sta la putere, pro- 

misese darea ţării tributară nemților pe o sută 

de ani, şi care, ca să potă efectua acestă cri- 

mă, îşi făcuse o cameră prin influența morală 

a reteveiului, a pilului dorobanţului și a frau- 

dei (căci a adus în cameră deputaţi pentru care 

nu votase nici un alegător, și care eșiseră din 

urnă ca prin farmec), cădu de la putere toc- 

mai când credea că are să moștenescă Româ- 

nia, și când gândea să culâgă și restul de fructe 

al ostenelilor lui prin aplicarea unei concesiuni 

care, sai din precugetare, sai din imbecilitate,
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era făcută ast-fel cum să lăse un câmp întins jă- 
furilor, o latitudine nemărginită concesionarilor 
duci şi comiţi să ne despsie ori de câte ori 
ar vrea și ori când le-ar plăcea, și guvernul 
Ghica Cogălniceanu îl înlocui. 

Atunci, 6menii guvernului care subscriseseră 
concesiunea și membrii simulacrului d-lor de 
Cameră, vădură în marea lor desconcertare şi 
rușine că nu fuseseră în mâna lui Strusberg 
decât un instrument prin care el îşi făcuse 
trebile şi care acum era aruncat ca o otrepă. 

Ca o recompensă pentru aducerea și înavu- 
țirea lui Strusberg, ei fură păruiţi şi însânge- 
rați în alegeri, asomaţi pe uliţe ca ferăle 
sălbatice și capii lor întemnițați, justă răsplă- 
tirea acelora ce se l€gă cu streini în contra ţ&- 
rei lor. 

Ast-fel, în ședința de la 80 Noembrie 1868, 
consiliul de ministri ce venise după ministerul 
Stefan Golescul, ţinut sub preşedenţia Domnito- 
rului, prin încheierea sa, decide numirea lui 
Ambron de comisar al Statului român la Ber- 
lin, iar pe Vinterhalder îl numesce delegat spe- 
cial al ministerului de Finance însărcinat cu pu- 
nerea peceții Statului pe obligaţiuni și cu sub- 
semnarea lor de el împreună cu Ambron, comi- 
sarul guvernului. 

Decisiunea acesta era şi în contra Consti- 
tuțiunii, care dice că străinii nu pot să fie func: 
ționari români, și în contra concesiunii care
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nu recundsce delegatul special al ministrului 

de Finance. 
Numirea de funcţionar român al unui nero- 

mân, care pe lângă acesta era și funcţionar al 

unui Stat străin, era o flagrantă câlcare a 

Constituţiunii în dauna ţării, şi un precedent 

de eșire dintr'ânsa forte vătămător respectului 

legilor și prestigiului autorității. 

A. G. Golescul, ex-ministru de Finance din 

guvernul Ghica-Cogălniceanul, întrebat fiind 

de comisiune despre numirea inconstituţională 

a lui Ambron, a răspuns că în consiliul de mi- 

nistri de la 30 Noembrie 1868, Vasile Bo- 

erescul, colegul să, ministru de la justiţiă, 

a scris cu precipitare încheierea menţionată, 

prin care se numia Ambron comisar, pe care 

subscriind!o cei-lalți ministri, a subseris'o și el 

de bună-credinţă. 

Vedeţi ministri care subseriii prin supraprin- 

dere decisiuni nedeliberate luate în contra ac- 

tului fundamental al ţării şi aducătore de pa- 

gube Statului, de sute de mili6ne. 

Alţi ministri la întrebarea ce li s'a adresat 

de comisiune aii qis că Camerele aă consimțit 

tacitamente la numirea lui Ambron, fiind-că 

numirea acâsta s'a publicat prin Monitorul Ofi- 

cial, şi în două sesiuni W'a-rândul Camerele n'ată 

rădicat nici un fel de obiecţiune asupra ace- 

stui fapt. 

Cât pentru consilierul de cabinet despre care
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se vorbesce într'o corespondenţă a lui Am- 
bron, Cogălniceanu a gis că e Friedlinder, se- 
cretar intim al M. S. Domnitorului, care, a a- 
daus Cogălniceanu, ca în multe afaceri impor- 
tante ale Statului, tracteză la Berlin, în nume- 
le României. 

Constituţional să fie dre ast-fel. Două mini- 
stere de externe are ţera ? Se pot trage la r&s- 
pundere amândouă aceste ministere? Şi dacă 
unul din ele este neresponsabil, ce devine res- 
ponsabilitatea guvernamentală ? 

Acesta este grav. 
Dar de o gravitate tot așa de mare este și 

fapta următdre: 

Există o epistolă a lui Ambron, de la 4 
Octombrie anul 1868, către Domnitor, prin 
care se dice că conform înaltului ordin al M. 
Sale, din 80 Septembrie, este gata de a primi 
sarcina de comisar, şi că are cunoscință și de- 
spre numirea unui delegat special al guvernului 
român pentru confirmarea garanţiei Statului, pe 
obligaţiuni. D-sa mai gice că a stipulat cu Strus- 
berg forma obligaţiunilor și că va trimite M. 
Sale cele d'intâi probe ce vor eși din tipar. 
Și în dosar se află o traducțiune după o or- 
donanță, care începe ast-fel: În virtutea ordo- 
nanţei mele din 30 Septembrie, din acest an 
(1868), și a declaraţiunii prin care ai r&spuns, 
Îți transmit printr'acâsta supravegherea și con- 
trolul expedierei şi emiterii obligaţiunilor; de
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unde se constată că Ambron a fost intrat în 
funcţiune de la 4 Octombrie, adică cu 42 de 
dile înainte de numirea sa oficială, făcută la 
30 Noembrie 1868. 

Asemenea, autorisarea ce ministrul de Finan- 

ce al Prusiei, acordă subalternului săi Ambron, 

sa făcut după midlocirea Consiliului de cabinet 
al Domnitorului. 

Ce Stat constituţional este acela în caro mi- 

nistrii responsabili nu scitt nimic de cele ce 
s& petrec în relaţiunile din afară care ating 
da dreptul interesele sale? 'Țerile în care mi- 
nistrii titulari nu sciă nimic de numirea agen- 
ţilor cărora li se încredințâdă puterea discre- 
ționară de a face ori-câte zapise din partea lor 
şi a le emite cu ori-ce preţ va socoti, asc- 
menea ţări sunt perdute; și ast-fel ţera nos- 
tră, cu tâtă acea Constituţiune ce sa dis că 
este mai liberală de cât însuşi constituţiunea 
Staturilor-Unite, dar care nu se respectă toc- 
mai de aceia care ar trebui să dea exemplu 
de respect către ea. 

Consiliul ministrilor, prin închieierea de la 
30 Noembrie decisese ca comisarul Statului 
(Ambron), după ce va da lui Strusberg două 
mili6ne franci pentru lucrările preliminarii, res- 
tul de obligaţiuni săl păstreze, conform  arti- 
colului 9 și 10 din concesiune, și să nul libe- 
veze decât după autorisarea specială a ministrului 

Pinangelor din România, și că obligațiunile să
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fie subscrise nu numai de comisarul Statului, 
dar și de un delegat special al ministrului de 
Finance. 

Insă instrucţiuni contrare acestei decisiuni 
a Consiliului de ministri sat dat de Domn 
lui Ambron, ne contra-semnate de nici un mi- 
nistru, prin care se dice că Ambron este ai- 
torisat să libereze concesionarilor obligaţiuni 
sa poliţe ale ndstre în proporţiune cu lucră- 
rile ce vor efectua, pe temeiul certificatelor ce 
va da inginerul-cap (Neamţu, omul lui Strus- 
berg); că Ambron pote să aprobe punerea în 
vândare a obligaţiunilor prin case de bancă. 

Ast-fel, un străin, Ambron, avea voia dis- 
crețională să facă poliţe din partea Statului 
român, de 324 miliâne lei nuoi saă 890 mi- 
lisne vechi, și sigiliul Statului ca să'l pună pe 
aceste poliţe; şi unde putea să confecţioneze 
zapise de 890 mili6ne, cine l-ar fi oprit să nu 
confecţioneze de un miliard, de un miliard și 
jumătate. Apoi instrucţiunile sale dicea că a- 
ceste miline să le pună într'o ladă cu două 
chiei, din care una s'o ţină d-sa, și cea-laltă 
alt străin, Strusberg, şi în fine, după certifica- 
tele date de al treilea străin, Brand, inginerul 
lui Strusberg, să subscrie Ambron poliţele, să 
le pună sigiliul și să le dea lui Strusberg, care 
putea să le vândă pe 70, pe 60 și chiar pe 50 

lei suta. Mai mult de cât acâsta: puteam noi fi 

siguri că cei trei streini, cărora le-am dat; voie 
6
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să emită poliţe din partea Statului român de 324 
miliâne franci, nu vor emite de 500 de miliâne 

când aveai autorisarea discreţională să emită 
și când sigiliul Statului român, era în mâna lor? 

% 

Și când lucrul este aşa, ne întrebăm cu riscul 

de a ne repeti: cum a putut Consiliul de mini- 
stri să mai delege un funcţionar al Statului la 
Berlin pe lângă comisar, care singur este re- 
cunoscut de actul de concesiune? Pentru ce 
a făcut consiliul de ministri acesta de cât ca 
să calce întâiă el actul de concesiune, spre 

a da drept concesionarilor să 1 calce şi ci? 

Cum s'a autorisat comisarul Statului să pună 
semnătura sa pe obligaţiuni, pe polițele nostre 
când în nici un articol din disul act nu s'a pre- 
vădut acesta ? Unde mai e controlul guvernului 
român, şi de unde sciti ministrii și corpurile le- 

giuitâre, ce sumă de obligaţiuni și de câte sute 
de milidne s'a subscris de Ambron, ca din par- 
tea Statului român și s'aii liberat lui Strusberg 
și soţilor sti principi şi duci din Germania, 
pe certificatele inginerului-cap al dișilor prin- 
cipi și duci negustori? 

Acesta semănă ca cum un curator al unor 
minori avuți, Sar lega cu o câtă de coţcari, 
A: B* CE şi le-ar dice: Îţi dai d-tale A* 
autorisaţiunea în scris ca să faci ori câte zapise 
sau polițe vei voi din partea mea pe averea 
epitropisiților mei, să le subsemnedi în locu'mi 

I
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şi să pui pe ele sigiliul meu, spre a le da lui 
B* pentru un palat ce s'a obligat a construi 
pe unul din domeniele pupililor mei; însă să 
nui liberezi aceste poliţe de cât după certifi- 
catul ce'ţi va presenta din partea lui 02 

Vedeţi garanțiă! Un venetic A* face poliţe 
prin care angajază averea minorilor și le sub- 
scrie; alt venetie C* dă certificate să se libe- 
reze acele poliţe; şi al treilea aventurier B* lo 
primesce şi le vinde pe ce pste. 

Dar alt-ceva. 
Aventurierul acesta pâte să facă palatul, de 

va vrea; însă suma banilor ce minorii ati să 
plătescă la deţinătorii polițelor lor este așa de 
mare în cât, de sar vinde nu numai palatul 
construit, dar şi tâte moșiile şi ori-ce altă avere 
a minorilor, nu s'ar putea plăti. 

Dar când s'ar întâmpla ca poliţele să se plă- 
tescă fără ca palatul să se facă? 

Asta e posiţiunea în care ne aflăm noi cu 
drumurile de fer, posițiune pe care ne-a cre- 
at'o 6menii de la 11 Fevruarie, guvernanţii 
nostri, curatorii nostri, cari at făcut causă co- 
mună cu o companie străină ca să ne despdie. 

Acești curatori sunt mai mult de cât culpa- 
bili de delicte ordinare, sunt criminali, fiind-că 
ati comis fraudă, fiind-că ai abusat de buna 
n6stră credință şi aă făcut să fim ucişi ca 
Stat. 

Convenţiunea dicea că la început să se con- 
€
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fecţionede obligaţiuni numai pentru 300 kilo- 
metri, adică numai pentru o sumă corăspun- 
detâre cu 8/7 mili6ne franci. Vinterhalder, la 72 

lanuarie 1869, scrie de la Berlin ministrului de 

Finance, că s'a pus sub tipar obligaţiuni de o 
sumă de 150 mili6ne, adică pentru o lungime 
de 555 kilometri, şi că Ambron îl solicită să le 
subscrie pe tute. 

Guvemul nu iea nici o mâ&sură. 
Vedeţi cum funcţionarii Statului dispun după 

bunul lor plac de averea ţărei și cum guver- 
nul se arată indiferent. 

Printr'altă epistolă de la 8 Fevruarie, Vin- 
terhalder dice că Strusberg s'a decis a desființa 
obligaţiunile confecţionate, subscrise şi nesub- 
scrise, spre a face altele pe care să le dateze, 
ca să ocol6scă prescripţiunile legii prusiene şi 
plata timbrului, și că el în coînţelegere cu Am- 
bron n'a făcut nici o oposițiune. 

Nu scim dacă desființând obligaţiunile nui va 
fi rămas din întâmplare vre-una din cele subscrise 

prin pozunarele vestmintelor; tot ce cunâscem 

este că guvernul .M. S. Carol n'a dis nici o 

vorbă. 

In dosar se află un concept de telegramă de 

la 4 Martie, prin care se autorisă d. Vinter- 

halder să subserie obligaţiuni cor&spundătre de 

530 kilometri, de și:nu se scia dacă sa ter- 

minat saii nu vre-o linie de acestă lungime. 

Acestea tâte sunt călcări de lege și de Con-
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venţiune; dar frauda cea mare sa făcut în 
atestarea garanţiei Statului, ce s'a pus pe obli- 

gațiunile saă poliţele nsstre de comisarul de Ja 

Berlin. 

Atestarea este făcută prin alteraţiunea arti- 

colului 45, şi se află în contradicere cu articolul 

î şi 8 din legea comisiunii, căci iată ce dice 
acea lege: „Articolul 8. Concesionarii (principi, 
duci şi comiţi) vor forma o companie spre a'şi 

procura capitalul necesariui construirii drumului 
de fer prin midiocul de obligaţiuni (sati poliţe), 
confecţionate şi emise în propriul lo» nume, dife- 
rința cursului fiind pe rizicul și pericolul lor. 

„Aceste garanţii vor fi asigurate asupra ca- 

pitalului drumului de fer și asupra dobîndilor 
garantate de Stat. 

„Articolul 45, aliniatul 5, Guvernul garan- 

teză obligaţiunilor dobînda anuală de 1'/, la 9/0. 

Alineatul C. Dobiîndile în tot timpul construc- 

țiunii vo” fi plătite de concesionari. 

„Articolul 7, alineatul 2. In acâstă sumă (270 

mii franci) se va coprinde preţul cumpărătârei 

pământului, cheltuielile generale, dobîndile ca- 
pitaluluă de construcţiune pentru tute liniile în tut 

timpul construcţiuniă lor...“ 

lar atestarea pusă pe obligaţiuni dice: „Gu- 
vernul român garanteză purtătorilor acestui titlu 
o dobîndă anuală de 7, la sută. Acestă ga- 
ranţie începe odată cu emiterea obligaţiunilor şi
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urmâză neschimbată în tot timpul duratei de 
90 de ani a concesiunii...“ 

Ast-fel, unde noi, după concesiune nu sun- 
tem obligaţi de cât către Strusberg „și unde 

dobînda nu începe de cât de la darea unei 

întregi linii în circulaţiune, prin atestarea pusă 
pe obligaţiuni, Ambron și compania ne înda- 
toreză de a dreptul către deţinătorii de obli- 
gaţiuni, şi nu de la darea în circulaţiune a 
drumului, ci din momentul omisiunii obligațiu- 
nilor, ceea ce este o mare daună pentru Stat, 

căci noi am mai plătit dobîndi de 66 mili6ne 
pe an fără să avem căi ferate puse în circu- 
laţiune. 

Şi ce a făcut guvernul M. S. în urma comi- 
terii acestei ne mai pomenite fraude? Protestat-a, 

el? destituit-a pe fraudator? datu-V'a în judecată? 

Nimic din tâte acestea. El a lăsat să se acre- 
diteze că Statul român este dator să plătâscă 
dobîndi detentorilor de obligaţiuni din diua emi- 
terii obligaţiunilor, de sar construi drumul sati 
de nu sar construi. 

Aci e tâlhăria pe faţă, jefuirea cinică, frauda 
nerușinată făcută de comisarul unui regim, în 
coînţelegere și în tovăroșie cu representantul și 
soţul unor principi, duci şi comiţi ce se dic 
civilisați și morală!!! 

Noi suntem victimele şerpilor acestora, şi tot 

n6ă ne dic că nu avem virtuţi civice, 

Repetim:
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Statul nu avea, după concesiune, a da ga- 
ranţii unor terţii persone, adică cumpărătorilor 

de obligaţiuni. El era îndatorat numai către 
concesionari, cari şi ci la rândul lor erai legaţi 

către Stat cu îndatoriri. 

Asemenea comisarul român nu avea să eli- 

bereze obligaţiuni de cât numai pentru suma 
de dout mili6ne franci, şi apoi treptat în pro- 
porțiune cu lucrările terminate. 

Dar guvernul prin tăcerea şi negligenţa sa, 
a devenit complice fraudatorilor, și responsabil 
“de daunele ce va încerca Statul. 

Consiliul de ministri, când a hotărît numirea 

lui Ambron de comisar al Statului, a dis că 
afară de cele dou& miliâne franci ce urma a 
se elibera de îndată pentru lucrări preliminare, 
cele-lalte obligaţiuni să se păstreze de disul co- 
misar şi să nu se dea de cât după autorisarea 
specială a ministrului Finangelor. Dar la 2 De- 

cembrie, Vinterhalder încunoscinţeză guvernu- 
lui că tute obligaţiunile saă vîndut. 

Ambron scrie ministrului de Finanţe la 13 
Octombrie 1869 că a numit inginer-cap pe ar- 
chitectul regal prusian de Brandt, care înainte 
de plecarea sa sa prins prin darea mâinei a 
libera certificate veridice; că Strusberg a vândut 
tute obligaţiunile subscrise (151 milione franci); 

şi că produsul lor s'a pus într'o casă de fer; 
că cl, pe basa certificatelor inginerului-cap, a
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liberat obligaţiuni pentru suma de 98 mii franci, 

mai rămânendu'i în ladă 53 de mii franci. 

Ministrul lucrărilor publice, prin adresa sa 

din 19 Noembrie 1869, dice că articolul 9, ali- 

neatul 5, prescrie că certificatele ingincrului-cap 

trebuiesc liberate sul controlul gurernului, şi 

acest control nu s'a făcut. Dar Ambron r&- 

spunde la 9 Fevruariii 1870 că măsura acdsta 

de control nu este prevădută în actul de conce- 

siune; că Strusberg a protestat formal în con- 

tra acestei măsuri (adică în contra controlului 

guvernului); că ordinul M. S. Carol din 7 la- 

nuariă 1869 contra-semnat de excelența sa mini- 

stru de Pinanţe, îl autorisă a libera bani pe basa 

certificatelor inginerului (lui Strusberg) fără 

controlul guvernului român. 

Este dre constituţional un regim care des- 

fiinţeză arbitrarmente controlul stabilit prin 

legi? Nu este acesta în realitate un regim ab- 

solut, despotic? 

Strusberg, prin protestul săă de la 6 Fevruarie 

1810 adresat lui Ambron, dice că inginerul - 

cap prin darea mânei trebuie să se considere ca 

organul ambelor pănţă, şi că dacă acestă preten- 

țiune (de control) s'ar fi presentat de guvernul 

român înainte, d-sa ar fi refusat chiar însăşi 

întreprinderea. | “ 

Se observă două lucruri: 1€. Jurământul prin 

darea mânei, făcut de inginerul Brandt către 

Ambron că va da certificate adevărate, este
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făcut la 11 Noembrie 1868, înainte de numirea 

lui Ambron ca comisar al guvernului, adică pe 
când acesta nu era funcţionar al Statului ro- 
mân, ci simplu particular prusian, și pe când 
însuşi el nu făcuse nici un jurământ că va fi 
fidel Statului român; 20. Că şi după ordinile 
date de guvernul român lui Ambron de a nu mai 
libera lui Strusberg obligaţiuni pe certificatele 
lui Brandt nevisate de Donici, Ambron a ur- 
mat ca și în trecut a da lui Strusberg obliga- 
țiuni fără a ţine s6mă de ordinile guvernului 
şi fără controlul lui, precum se vede din ra- 
portul s&ă de la 28 Fevruarie 1870; și guver- 
nul nu la destituit. 

Ambron dice că fondurile produse din vîn- 
darea obligaţiunilor sunt depuse la banca aso- 
ciaţiunii caselor din Berlin, Das Berliner Cassen 
verein. Dar și acesta nu era adevărat, căci mai 
pe urmă s'a vâdut că nu fondurile, ci garanţia 
ilusorie pentru fonduri sa pus la un banchier 
necunoscut Jacques, iar banii ati rămas în cascta 
lui Ambron-Strusberg, de 54 milidne. 

. 

Incheieim, 

Domnul român Alexandru lon I, care a făcut 
unirea țărilor surori; care a luat de la călugării 
Greci moșiile mOnăstiresci; care a împroprie- 
tărit trei miliâne de cultivatori fără pământuri ; 
care a întors țărei independenţa de care opri-
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vase tractatul din Paris; sub domnia căruia s'a 

confecţionat legile: civilă, penală și militară; 

Sa organisat Tribunalele, Curțile de Apel și 

Inaltele Curți de Compturi și de Casaţie; Domnul 

în timpul căruia şi de către care sa săvirşit 
tâte aceste măreţe acte, n'a lăsat de cât un 
deficit de 12 milisne lei vechi în şapte ani de gu- 
vernarea cea mai glori6să; când Fevruariștii, 

cu regimul lor monarchic ereditar și cu un 

principe european pe tronul ţărei, în cinci ani de 

stăpînire ne-a îngropat în datorii de un miliard 

şi trei sute de miliâne lei vechi, fără a faceo 

faptă mare. 

Cum a cădut ţera în atâta datorie? 
— Prin lipsă de control; prin o guvernare 

absolută, lacomă şi cinică. 

Controlul se face de Representaţiunile naţio- 

nale, de mandatari liber aleşi de Națiune, şi 

Parlamentele ati fost trimise de prefecți prin 

înfluenţa morală a bitelor și armonia dintre ju- 
decătorul de instrucţie cu poliţia. 

Guvernele fevruariste, în alegerile parlamen- 

tare ati întrebuințat ingerinţa, și în Adunările 

legiuit6re corupţia. 

Unor deputaţi şi senatori li se da în arendă 

moşii de ale Statului pe preţuri scădute; altora 

păduri ; alţii eraii antreprenori; alţii căpătuiți cu 

deosebite însărcinări bănesci. 

Pe lângă așa diși mandatari ai naţiunii con- 

traceii, mai eraă funcţionari ai Statului ca
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Ambron, Brandt, Friedlinder şi zântul Vinter- 
halder, Gmenii lui Strusberg. 

Cu ast-fel de representanţi diși ai națiunii, 
şi ast-fel de funcţionari ai Statului, nu e de 
mirare ca țera care are 200 milione lei nuoi 
venit anual să datorâscă 118 milisne dobîndi şi 
anuităţi. 

Arendașii din Fanar erati mai omenoşi, ei 
luati ce găsiau; contracciii din Germania, nu se 
inulțumese nu mai pe ce găsesc în lădile Sta- 
tului și venitul domeniilor publice, ci după ce 
ne-ai sleit de toţi banii în numerar, at făcut 
ca din partea Statului nostru polițe de 890 mi- 
liâne, la care ne cere să plătim procente pe 
90 de ani, adică să le plătim pe fie-care an 
cel puţin un tribut de 33 miliâne, într'o sută 
de ani, fără să fi pus ei capital de 33 de crăiţari. 

lată jaful care nu se pâie compara de cât cu 
prădile făcute în America martiră şi martirisată 
de cei dintâi europeni, cavaleri tâlhari, care aler- 

gară într'ânsa după căştiguri. Acestea sunt 
bine-facerile civilisaţiunii Gmenilor din Europa 
luminată! 

Răul care ni la făcut Fanarioţii, s'a putut 
repara pe jumătate. Căci când după alungarea 
acestor străini, a venit un Domn român, ca 

Alexandru I6n Î, moşiile răpite de ei ni le-am 
luat înapoi; dar răul făcut de Germani, nu se 
mai repareză. Şi asta e diferinţa între epoca 
fanarioților şi între epoca de astădi. 

lată cum s'a inaugurat monarchia ereditară.



   
Românie! când vei mai avea tu un Michaii, 

un "Ţepeş, un Tudor ca să curețe ţera de ia- E 

niceri, de brigandi și de venetici, care ai făcut 

din tine un hoit spre săturarea lor, și din ale 

tale un bazar în care se vinde cu amănuntul 

şi în total avutul strămoşesc? 

    



  

Recompensa datoriei împlinite 

Omul se nasce în lume cu datoria de a fi folo- 
sitor semenilor să, țărei sale şi umanităţii. Unul e 
cultivator de pământ: datoria lui este de a pune 

munca sa în serviciul societăţii în care altul pune 

industria sa, arta sa, sciinţa sa. Altul e profesor: 

el are datoria de a instrui pe elevii săi şi de a 

le ar&ta calea virtuţii, fără care instrucţia e pu- 

ţin lucru. Altul e ostaş: datoria sa e de a apăra 

Patria şi legile el, chiar cu pericolul vieţei sale. 

Aceste datorii împlinile, îşi găsesc recompensa 
în recunoscinţa 6menilor. 

Ast-fel, vedem studenţi, profesori, publicisti, a- 

ducând acelora ce şi-ai împlinit datoria, omagii 

de gratitudine. 

Spre a învedera cât este de pătruns românul 

de acest simţimânt nobil al recunoscinţei, vom cita 
aci două nume. 

D-nii Valerian Urşianu, profesor vniversitar, 
prin f6ia publică Națiunea din 1890 Martie 7, 
şi A. Lupu-Antonescu, profesor liceal şi director 

al Revistei Scola Modernă, printr'acestă Revistă
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din 1879 Septemvrie 15, își manifestă simţimân- 

tele de recunoscinţă către fostul d-lor profesor 
d-nul I6n A. Riurenu, care, pentru junimea slu- 

dicsă, a fost nu numai înv&țător ci şi educator, 

îndemnând'o la virtute cu cuvântul, cu exeinplul 

şi cu scrisul. 

D-nul Lupu-Antonescu dice: «lieneraţiunea că- 

reia aparţin, a învăţat carte pe bănci schidâle, în 

săli întunecâse, cu păreţii umedi şi goi, în secole 

lipsite de ori ce fărâmă de material de observaţie 

și experienţă. Astădi acestă generaţiune crează cu- 
rente de idei în ţcră şi lucrâză la prefacerea mora- 

vurilor, la îmbunătățirea stării materiale, la îmbo- 
găţirea minţii generaţiunilor de dupe dânsa. .. Sc6- 

lele în care am învăţat noi n'aveaii nici hărți, 

nici instrumente de agrimensură, nici laboratorii 

de chimie, nici musee de sciinţe fisico-naturale, nici 

cărți didactice chiar, în limba ţărei. În așa condițiuni, 
scolarii şi profesorii puteaii deveni martiri ai scâlei; 
din potrivă ei ait ajuns să fie eroii ei. Lucrul se 

explică numai dacă ne aducem aminte de calită- 
ţile sufletesci ale unora din profesorii de atunci. 

Nu erai numai 6meni acei profesori, erai şi Ro- 

mâni. Profesorul era model de activitate în înde- 

plinirea îndatoririlor regulamentare ; omul cerceta 

slăbiciunile şi lipsurile scolarului, şi '1 ajuta să le 

înfrângă. Românul devenia în câsuri neuitate de 
noi, profesor de românism. Când analisez acum 

amintirile despre acei profesori, dintre cari unii
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zac cu ţărina în gură, rămân uimit de cum- 

pănirea lor sufletâscă. Cum găsiaă e midlocul să 
fie clari şi interesanţi, fără pretenţiositate, în expli- 

cările lor, şi cum sciaii e! să strecore în sufletul 

nostru aspiraţiunea spre mai bine, dragostea de 

muncă și iubirea de neam. Un loc deosebit şi 

distins, adaogă d-nul Lupu-Antonescu, ocupă, în 
pleiada ucestor glorioşi muncitori ai seblei, d-nul 

I6n Riureanu.» Și d-nul Antonescu, arătând pe larg 

rarile calităţi ale fostului săi profesor, sfirsesce : 
«Să fii moral, să fii econom şi să muncesci conti- 

nuă, sunt cele irei mari porunci ale raţiunii so- 

ciale din t6te vremurile. 16n Riureanu le-a înţeles, 

le-a practicat şi a stăruit ca fragedele inteligenţe, 

date privighierii lui educative, să se pătrundă de 

dânsele şi să le practice. Acestei necesităţi se da- 
toresc publicaţiunilor d-sale numer6se, care consti- 

tuiesc Bibilioteca de lectură a tinerimii de am- 

bele sexe.“ Şi d-nul Lupu-Antonescu arată pe larg 
folosul moral şi material netăgăduit de mare al 

fie-căreia din scrierile ce compun acâstă bibliotecă. 

* 

D-nul Urşianu se exprimă: «Manifestez profunda 

mea recunoscinţă aceluia căruia dalorez în mare 
parte ceea ce sunt: un cetăţân care a invăţat să 

"Şi iubâscă ţâra cu devotament şi care, recunos- 

cându'şi datoriile de om, caută a şi le îndeplini 

pe cât îi este cu pulinţă.» Şi adaogă... Am mân- 
gâierea şi mândria de a fi fost unul dintre elevii 

Institutului Râureanu, care subt înţelepta şi no-
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bila conducere a celui ce dedese numele săi a 
celui Institut, a dat țărei bărbați capabili, onesti 
şi patrioţi.» Și d-nul Urşianu sfirşesce precum ur- 
MEză.... «Îmi ieai permisiunea ca în numele tine- 
rilor Români de altă dată, şi a bărbaţilor cetățeni 
de astăqi, să aduc gratitudinea n6stră afectuosului 
nostru iniţiator.» *) 

* 

Lucru demn de a ne alrage atenţiunea: aceste 
dovedi de gratitudine se adres6ză mai mult edu- 
catorului de cât profesorului, mai mult celul ce a 
încăldit inima, de cât celui ce a desvoltat spiritul: 
mai mult celui ce formză caractere, de cât celui 
ce face erudiţi. 

D-nul Lupu-Antonescu, constată că din secole cu 
bănci necioplite, cu muri igrasioşi, fără material 
de experiență şi de observaţie, aii eşit buni ad- 
ministratori, buni judecători, buni români, pentru 
că aii avut profesori cu calităţi sufletesci. Și d-nul 
Urşianu mărturesce că în Pensionatul condus de 

Riureanu, a învăţat în mare parte să fie demn ce- 
tăţân şi fervent pairiot, 

Profesorii nostri din timpul trecut, nu erati sori, 
ca la alte naţiuni, dar erai astre conducătore 
printre stâncele vieței; erai pentru elevi sleata 
care a călăuzit pe Magi. 

*) În legătură cu aceste câldurdse manifestaţiuni de re-unoscință, 
a se vede în diarul Poporul (din 29—3) Iuniv, 1983) și discursul ele- 
vitor „Internatului Matheiă-Basarab: ținut d-lui Riurânv, cu ocasiu- 
nea rotragerii d-sale de la direcțiunoa acestui Internat.
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Am mai dis şi repet: instrucţia dă învăţaţi, dar 
numai educaţiunea face men. 

Şi prin Omeni înţeleg, nu pe omul pe care la 
definit Platon: «Un dobitoc cu două picidre şi fără 
pene,> ci pe omul cu simţimînte nobile, cunoscă- 
tor de Dumnedei şi împlinitor al voinței lui, res- 
pectuos către părinţi, iubitor de patrie şi de uma- 
nitate, recunoscător către făcătorii de bine al sti, 
ai patriei sale; folositori societăţii în care trăiesc 
prin munca lor materială şi intelectuală, prin con- 
siliele lor, prin sacrificiile lor, simţimînte şi fapte, 
care pun pe om mai presus de brută. 

Instrucţia ca să fie tot d'a-una bine-făcătâre, tre- 
bue să fie însoţită de educaţie. 

Scola lui Lazăr, unde împreună cu spiritul se 
cultiva sufletul, a dat Heliadi; şi scâla lui Heliade 
de muncă şi de sacrificii, a dat Capuţineni la în- 
ceput, Riureni mai pe urmă, ai căror elevi sunt 
fl6rea de lotus a ţărei lor. 

Ciceron, în literatură era un s6re strălucitor, 
dar acest sore al antichităţii romane avea o pată: 
ii lipsia caracterul. Ca advocat, el a acusat pe Verres 
şi a apărat pe Fonleiit pentru aceleași crime. Ca 
om politic, a respins legea agrară când a fost pro- 
pusă de Rullu, şi a susţinut'o când a venit de la 
Flaviu, o creatură a lui Pompeii. Constantin Bo- 
zianu al nostru n'avea nici sciința vastă, nici ta- 
lentul oratoric incomparabil al lui Ciceron, dar el 
nu sar fi însărcinat să apere un proces nedrept 
de i-sar fi dat comorile lui Cresu. 

Autorul cărţii: Marile lecţiuni ale Antichității 
7
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clasice, vorbina ae acest neajuns ai marelui orâ- 
tor roman, dice: «Ceea ce e mai instructiv, pâle 
în viața lui Ciceron, este că ea dovedesce cât de 

puţin lucru e spiritul fără caracter, şi cum fineţa 

şi subtilitatea chiar a raţionamentului sunt arme 
ce se întrec în conlra cuventătorului, căruia îl lip- 

sesce statornicia principielor și soliditatea convic- 
ţiunilor.» 

Caractere; 6tă marea trebuinţă a societăţilor. 
Cu drept cuvânt, dar, datorim recunoscință ace- 

lora cari, prin conducerea lor, dacă sunt directori 

de institute culturale; prin sfaturile lor, dacă sunt 
profesori; prin operele lor, dacă sunt scriitori, con- 

tribuiesc la formarea caracterelor, la înălțarea sim- 
țimintelor. 

Il 

În sensul simţimântelor manifestate de d-nii An- 

tonescu şi Urşianu, am primit la 1 Ianuarie 1898, 

de la d-nul George Nicolaescu, institutor şi direc- 

tor al sedlei de băieți No. 1 din Caracal, următbrea 
scris6re : 

„Onorale domn, 

«De şi n'am ondrea a vă cunâsce personal, totuşi 

auqind că faceți parte din acea pleiadă de bărbaţi 
de la 48, care ne-aă dat acâstă Românie liberă şi 

independentă, îmi permit ca cu ocasia anului noii 

care începe, să unesc slaba'mi vove cu a celor 

mulţi, spre a vă ura încă mulţi ani de viaţă şi
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deplină sânătate, ca ast-fel şi not tineretul să avem 

drept pildă vie în d-vâstră, cei puţini rămași, şi să 

ne serviţi drept călăuză pe drumul faptelor măreţe 
și glori6se. 

«Sunt fiul unui răzeș, care în limita puterilor lui 

a contribuit şi el cu ceva la realisarea visului de 
care toţi Românii de bine eraii conduşi în timpu- 

rile acelea, şi o dată cu viaţa mi-a sădit în inimă 

şi iubirea împreunată cu respectul, pe care noi 
vlăstarele tinere trebue să le avem către bătrânii 
stejari. 

«Sunt de câte-va luni institutor în Caracal şi 

odată cu păşirea mea în străvechiul oraş, afară de 

datoria ce am de a căuta să întreţin nestins focul 

sacru al naționalismului în elevii a căror luminare 
mi s'a încredințat, apoi mi-am pus în gând ca să 

întreb şi despre 6menii nostri distinși în care atât 

de avut este judeţul Romanați şi, ca o isvorire 

a faptului acesta, a eşit acestă scrisore pe care 
îmi permit a v'o adresa, rugându-vă să bine-voiţi 

a primi deosebila stimă și prolundul respect pe 

care un tânăr le nutresce faţă de un mare bătrân.» 

La care am răspuns: 

Amatul meă Domn, 

Nu am putut să r&spund îndată la amabila 

d-tale scrisore de la 1 Ianuarie, neaflându-mă încă 
bine după o b6lă, care m'a ţinut mai multe luni în 

pat. Astădi permițându'mi sănătatea de a mă plăti 

de o plăcută datorie, vin aţi mulţumi de căldu-
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r6sele” simţimente ce'mi exprimi, simțimente a cărot 
valâre e cu atât mai mare, cu cât personal nu mă 

cunosci şi nu am alt titlu la simpatiile cu care 

m& onorezi de cât că sunt unul dinire acei 6meni, 

care ai pus şi ei partea lor de muncă la mărirea 

Patriei. 

A'şi arăta cine-va recunoscinţa către un om, nu- 

mai pentru că acel om şi-a servit ţera, e o virtute 

rară în timpul nostru, şi cu atât mai preţi6să cu 

cât puţini sunt 6menii ce o posed, şi d-ta ești 

dintre aceşti puţini ce nu uită pe cei ce s'ail uitat 

pe dânşii pentru patrie, pentru drepturile ei, pentru 

libertăţile ei în qiia pericolului. 

Neuitarea facerilor de bine pentru ţeră fiind 

un sentiment nobil, înnobileză pe cel ce cultivă 
acest sentiment. 

Sunt 6meni, amatul meii domn, cari, când vin din- 

tr'o parte a ţărei într'un ţinut pe care nu L'aii mai 

locuit, cel dintâi lucru la care se gândesc este 

de a se informa ce personagiii din acel ţinut face 
plâie şi s6re, vreme bună și vreme rea, spre a'i 

atrage buna-voinţă. 
D-ia viind în Romanați, pe care pînă aci nul 

cunosci de cât de pe charta ţărei, ai căutat să 

cunosci pe cei ce mai sunt în viaţă din luptătorii 

de la 1848, spre a'i încredința despre sentimentele 

tinerimii. 

Aceasta te onoră, 

Ești fiii de răzeș, sai, cum se dice dincâce de 
Milcov, de moştean, adică de acei ce aii mai rămas 
români în România, căci orașele, mai ales cele din
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Moldova, sunt copleşite de străinii. Şi eii, dupe mama 
mea, sunt nepot de moşnean. Acâsta face nobili- 
tatea nostră. In Mihaida bardul naţional dice : Nobil 

e tot Românul, ca coboritor din cetațenii Romei; 

şi răzeşii, moşnenii, sunt descendenţi a! legionarilor 

care aii cucerit Dacia prin braţul lor neînvins şi 

ne-ai lăsat'o nouă în moştenire împreună cu vir- 

tuţile lor. 

Mi-a părut bine că pe lângă instrucţie deştepţi 
în inima elevilor iubirea de patrie. Un profesor 

care'şi cunâsve înalla sa misiune, trebue să fie 
creator. 

Omul este ceea ce'l face educaţia, exemplele 

părinţilor, învățătura institutorilor lor. Agripina, 

femeia unchiului ei şi ucidătârea bărbatului ei, nu 

putea să aibă de fiii de cât un monstru ca Neron. 
Grachii muriră jertfă simţimentelor lor umane in- 
spirate de mama lor Cornelia. 

Ce semeni aceea răsare, şi cum semeni aşa culegi. 

Tatăl mei, urmând exemplul antenaţilor săi, a 

luat parte la revoluţia de la 1821, şi tatăl d-tale 

a sprijinit principiile mişcarii politice şi sociale 

de la 1848; noi dar nu suntem de cât fii părinţilor 

nostri, oglindirea românismului lor; ceea ce am 

vădut făcând născttorii nostri, am făcut şi facem 

şi noi, pentru că așa ne trage aţa. Neron a vădut 

pe mumă-sa omorând pe bărbatul ei ca să'l suie 

pe el pe iron şi, după ce s'a suit pe acel tron 

pătat de sângele tatălui s&ă adoptiv, a uciso şiel 

pe ea. Aşa mamă, aşa copil; așa preceptor, aşa 
elev.
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Ca copii ai părinţilor nostri, partea cea bună 

ne-am ales: eă am intrat în mișcarea de la 1848, 

în care am avut distinsa ondre să fii cel dintâiă 

trimis în foc, unde am mers să înfrunt mârtea cum 

merge cine-va la o petrecere; atât de imens era 

entusiasmul în vremea aceea de acte memorabile 
încât făcea din tot românul un eroi; și, după că- 

derea Revoluţiei, am fost cel din urmă care am 

părăsit postul ce mi se încredințase de ea. Frate- 

meii sa dat la agricultură, căci Românul a fost 

în tot-d'a-una ostaş şi agricultor. D-ia ai îmbrățișat 

profesoratul. Profesoratul e apostolat, şi profesorul, 

institutorul, învățătorul, apostol. Sc6la e instituţie 

divină, şi ca ast-fel ea nu trebue să se adreseze 

numai spiritului ci şi inimei ; ea trebue să lumineze 

şi să încăldescă,; în capul elevului să se pună şeiință 

și în sufletul lui iubirea bunului şi frumosului. Cât 

m'am întristat, când am audit pe unii profesori di- 

când că datoria lor nu e de a educa, ci numai de 
a instrui, adică de a face să scie elevii că pă- 

mântul nu e aşedat pe un stâlp de fer, pe care 

rode joimărica în fie-care an în joia cea mare de 

lângă pasci; că pe lună nu o mănâncă vircolacii; 

că Bucurescii nu sunt în Bucaria, cum credeati fran- 

cesii înainte de 1848, şi în materii judiciare să se 

pricâpă unde se pune mănuşa când vor fi advo- 

caţi, sai să interpreteze legea după plac, când vor 
deveni judecători. . 

Crescerea primită în scâlă a dat pe Gmenii de 

la 1848. Acestei cresceri îi datorăm ceea ce avem 

astădi. Nu talentele distinse, ci patriotismul fervent
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a făcut marea mișcare. Talentele sta d'oparte sai 
treceaii frontiera. 

De aceea, când te aud că cauţi a întreține în 
elevi focul sacru al naţionalismului, nu pot de cât 
se "ți fac laude. 

Care era ruga către Dumnedeii a nâsiră, elevi- 
lor sc6lelor vechiei generaţiun! ? În scra şi în dimi- 
nâţa ne adresam creatorului cerându'i: 

Din gloria străbună, 
De am căgut ne 'nalţă; 
De am aultat unirea, 
Ce" întărea 'ntra tote, 
Acum ne fă uniţi 
Să scim c'avem un Tată 
Să scim ca cine suntem 
Şi-aga să nu se aite 
O nație mărită 
Ce am fost şi ce-am fi noi. 

lată ce ne învăța profesorii nostri: ne învăţa să 
credem în Dumneqei, să scim ce am fost o dată 
şi ce am putea fi prin unirea pe care am uitato, 
care făcea puterea străbunilor nostri. Astădi elevii 
unor sc6le trag pe profesori pe sforă şi pun 
existența lui Dumnedeii la vot: efecte ale instruc- 
țiunii fără educaţie. 

Primesce, amatul mei domn, salutările mele cor- 
diale. 

Leu de sus. (899, Ianuarie 10. 

IN 

Agricultori, dascăli, preoți, judecători, publicisti, 
noi toți de ori ce profesiune vom fi, să ne facem 

datoria, şi recompensa cea neperitore care înso-
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țesce pe om şi dincolo de mormint, o vom găsi 
în bine-cuvintarea şi recunoscința posterităţii. 

Sunt însă şi ingraţi care nu numai nesocotesc, 

ci şi caulă a micşora tot ce face fala neamului. 

Acestia serii şi publică că Mihaiii Bravul a fost 

un aventurier; Tudor Vladimirescu un r&svrătitor 

ordinar; promotorii mişcării de la 48, nisce pig- 

mei ; celebrităţile nâstre istorice și literare o şi6htă 
de agramaţi. 

Dar istoria nepărtinitâre compară pe eroul de 

la Călugăreni cu Alexandru cel Mare şi cu Cesar. 

Dar martirul de la 21 se pte privi ca un alt Jason 

care, în fruntea pandurilor săi, recuceresce Tunsura 

de Aur, ce se numesce Tronul României usurpat 

de străini. Dar atleţii de la 49 luptă, fără armate, 

fără bani, fără aliaţi, în contra a dou& mari. şi 
puternice imperiuri şi triumfă prin puterea morală. 
De tote acestea ingratitudinea nu vrea să scie. In- 

graţii falsifică adevărul. Duşmani ai meritului, des- 

pre dânşii nemuritorul Heliade în cântarea sa la 
Schiller a dis: 

„Avuşi de adversar pe Om, ş'atât ajunge; 

Te iartă să faci rtul, iar binele nici mort: 

ÎN iartă pe Baraba, pe Christ îl crucifică; 
Insultă'], te ondră; strivesce'], te addră; 

Dă'1 glorie, ondre, te 'mpilă de ultragiii; 

Dă'1 Patrie, dă'! nume, exilul te-aşteptă; 

Dă'i Adevăr, Dreptate; Calumnia ţi-e parte; 

E orb şi "1 dai lomină; el vede câte n'ai; 

E mut, şi '] faci cu limbă; te muşcă ca Vipera; 

Dă'i viitor, viaţă, că '(X ia el şi trecutul; 

Realţă'l pin' la ceruri: de vii te-aruncă "n iad. 

Aceşta e Păcatul sai Omul cel căgul.“
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Dar ingraţii, chiar în societăţile neculte, nu sunt 
decât nisce accidente. 

«Dacă omul este ingrat, umanitatea e recunos- 
căl6re» dice un eminent scriitor frances. 

Ingratul are sufletul atât de ordinar, incât nici 
un simţimânt înalt nu'l mişcă. 

«Recunoscinţa, qice J. Sandeau, semănă cu acele 
licoruri din Orient, care nu s% conservă de cât 
în vase de aur; ea profumeză sufletele mari şi se 
acresce în cele mici.» 

Ne resumăm: 

tecunoscinţa e apanagiul sufletelor nobile. 

Recompensa datoriei împlinite, este recunoscința 

Gmenilor şi mulțumirea sufletului nostru; ast-fel 

că, chiar când recunoscinţa ar pieri de pe pământ, 

mulţumirea sufletului rămâne, pentru că Prove- 
dința, lângă faptă a pus şi răsplata, în cât îndată 

ce o faptă se săvirşesce, curând sai mai târdii, 

este urmată de răsplată: pe lumea acâsta în car- 
nea sa, şi în cea-l-altă în memoria sa. 

Să facem binele şi! vom găsi aici şi dincolo 
de mormânt.
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Dreptul și necesitatea de îulzaniri și de peliţionare 

Cereţi şi vi se va da, 

(isus) 

Puterile Statului, ca delegațiuni ale naţiei, ai 

datoria de a da ţărei legi drepte şi instituţiuni fo- 

lositâre, şi de a veghia la stricta lor pază pentru 
binele societăţii. Dar rar ele îşi împlinesc acestă 

datorie cu religiositate; cele mai de multe ori, 

uitându'şi menirea, tind, din servitâre ale naţiunii, 

a deveni stăpîne, violând legile şi călcând dreplu- 
rile puterii supreme de la care țin mandatul. Prin- 

tr'aceste fapte, ordinea este turburată chiar de 

către cei însărcinaţi cu menținerea ei, fiind-că fără 
ordine nu pâte să existe libertate, locul legilor îl 

iea despotismul aducător de rescsle. 

In asemenea împrejurări, când autorităţile pu- 

blice, care sunt era legală, din apărătâre ale 

societăţii devin ap&sătâre, cetățenii; care sunt 7era 

reală, ait dreptul a interveni prin întruniri, prin 
petiţiuni, prin presă, şi a chiema la datoriile lor 

pe cei abătuţi, cerându-le, în cas când sar arăta
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neascultători, a se demite din însărcinările date lor 
de naţiune. 

In starea acesta de nesocotinţă a legilor din par- 
tea puterilor statului se alla ţâra, doi ani după 
fondarea monarchiei ereditare, când, la 11 Decem- 
vrie 1870, se citia în f6ia gălăţena «Informaţiu- 
nile» sub titlu: O sdee laudabilă, cele ce urmeză: 

« Dilele acestea vădurăm circulând prin mă- 
mile celățenilor nostri un proiect de petiţiune la 
adresa onor. Adunări legislative. 

«Regretăm că spaţiul nu ne permite spre a in- 
sera în colnele nâstre tot cuprinsul acestei plân- 
geri alât de bine simţilă și atât de bine expri- 
mată. — Ori-cine ar [i autorii, îi salulăm cu re- 
cunoscință. — Invităm dar pe concetățenii nostri 
a se întruni, a o citi şi a o îmbrăţişa cu semnă- 
turile lor, căci într'ânsa vedem una din radele ce 
ne-ar putea lumina în situaţiunea de astădi. 

«lată prolegomenul ce însoţesce petiţiunea : 

«D-le Preşedinte, D-lor Deputaţi, 

«De 12 ani ţâra se sbuciumă prin necontenite 
schimbări de constituţiuni, de regime, de ministere, 
de corpuri legiuitore. Regulamentul Organic s'a 
înlocuit prin convenţiune, Convenţiunea prin Statut 
şi Statutul prin Constituţiune. Guvernul ereditar 
sa substituit guvernului electiv. Un-spre-qece Fe- 
vruariii a luat locul lui 2 Maii. S'a făcut lovituri 
de Stat, răsturnări ; și când ne întrebăm pentru 
ce sai urmat tâte acestea? vedem cu o adâncă 

-
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întristare că nu în scopul de a stabili imperiul 
justiţiei, al legilor, al echităţii, nu spre a uşura 

țera şi a o face prosperă, nu spre a readuce 

virtuțile străbune, care o făcea să fie puternică şi 

respectată, ci pentru interese personale ale ace- 
lora ce s'aii succedat la putere, dintre cari, dacă 

unii și în unele casuri ai făcut bine, cei mai mulţi 

şi mai în tot-d'a-una n'a făcut decât răi. 

«Convențiunea a desființat aristocrația de 
nascere, instiluită de Regulamentul Organic, şi în 

locul eI a adus aristocrația mai funestă a ba- 
nilor. Lovirea de Slat sa făcul ca să scape 
națiunea de Camerele oligarchice de sub Con- 

vențiune, care n'o lăsa să progreseze, şi în locul 

lor sa adus Camere guvernamentale tot atât de 

pernicidse ţărei. 

«S'a dis că resturnarea de la 11 Fevruariăi 
se face spre a substitui voinței unuia voința 

naţiunii, şi a salva țâra de împrumuturi şi de con- 

cesiuni ; şi sub regimul pe care et Paă adus, tero- 

rismul, arbilrariul şi eaclusivismul ai devenil 

anai îngrozităre; s'aii contraciat împrumuturi îm- 

povă&rătâre şi mai ruşinâse, şi sai dat concesiuny 

mai ruinătâre și mai neomendse. Camerile guver- 

namentale de sub Statut s'aii înlocuit prin Camere 
ministeriale ; lurpitudinile, violarea legilor, s'ati 

urmat pe o scară mai mare. Nenumăratele guverne, 

prin midlocul unor camere, sai privilegiate saii 

trimise de prefecţi, care nu eraă expresiunea ţărei, 

ati legitimat acte ca cele.... «Aci petiţiunea nu- 

m$ră mai bine de 10 puncte, cuprinqătore de legi
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şi acte ce ai fost cu totul în paguba ţărei; apoi 
venind la o conelusiune, cere ca remedii la îndrep- 
tarea acestei stări chaotice, următârele chestiuni 
pe care le reproducem în prescurtare: 

I. O lege de responsabilitatea ministrilor și a 
tuturor funcţionarilor publici, spre a nu se mai 
încredința averea ţărei şi libertăţile și drepturile 
individuale în mâinile 6menilor fără nici o r&spun- 
dere. 

II. O lege prin care să se facă magistratura sati 
eligibilă dintre 6menii titraţi, saă inamovibilă, spre 
a nu mai fi supuși judecătorii eapriciului și arbi- 
trarului ministrului Justiţiei. 

III. O lege de descentralisarea administrativă şi 
financiară, spre a se da comunelor şi judeţelor in- 
dependența şi viaţa politică care le lipsesce. 

IV. Să se modifice actuala lege de percepţie care 
face din primari perceptori şi pune comunelor ne- 
dr6pta îndatorire de a plăti delapidările acestui 
soi de agenţi fiscali instituiți fără scirea contri- 
buabililor. 

V. O lege de înființarea vechiei Eforii a sedlelor 
cu atribuţiunile ei descentralisătâre, spre a scâte 
învățământul public din părăsirea în care se află. 

VI. O lege prin care să se decrete că de astădi 
în 21 de ani, acei care nu vor sci carte, să nu 
potă lua nici o funcţiune publică, în comună, în 
judeţ sai în Stat. . 

VII. O lege prin care să se abroge vîndarea 
moșiilor Statului în corpuri mari. 

VIII, Să se iea decisiunea fermă ca nici o dată
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budgetul chieltuelilor să nu covirşască pe al veni- 
turilor reale. 

IX. Să se numescă o comisie de 6meni compe- 

tenți şi cunosc&tori de limba ţ&re!, ca să revqă 

codicile n6stre civile. 

X. Să se abrâge legea constringerii corporale, 
întrodusă la noi, pe când în ţările în care eaa 
existat s'a desfinţat, ca barbară. 

XI. Să se voteze o lege prin care să se oprâscă 

năvălirea Ebreilor în ţeră goniţi din Statele vecine 

ca o otravă socială, şi interdicerea lor de a se 

stabili în comunele rurale.» 

* 

Acestă petiţiune, imprimată în sute de exemplare 

de un comitet, a fost expediată din Bucuresci ce- 

tăţenilor celor mal cunoscuţi din fie-care oraș, cu 
învitare că dacă şi ei cred necesare legile recla- 

mate, să o acopere cu semnături şi să o adreseze 

membrilor Parlamentului, cari, dacă în adevăr sunt 

aleşii naţiunii, vor r&spunde la dorinţele ei legitime. 

Cine erai iniţiatorii petiţiunii ale căror nume 

ati r&mas necunoscute pină în momentul în care 

scriem aceste rânduri? 

Erai patru fraţi Riurenii: Iancu, George, Radu 

şi l6n; Marin Mihăiescu, N. B. Lăcusteanu, şi N. |. 

Maxenţian, elevi ai scâlei Aceluia care la 1848 a 

strigat: Bună (eră, rea tlocmălă, şi s'a sculat 
împreună cu poporul să schimbe tocmela, făcând 

resbel tiraniei şi ferindu-se de anarchie. Oamenii
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cu posiţia lor socială stabilită şi neavând a soli- 
cita de la putere nimic pentru dânşii, elevii ace- 
stei scâle de orâine şi de libertate, provocând o 
petiție din partea ţărei scopul lor era, nu de a aţiţa 
ura în conira autorităţilor Statului, ci, din potrivă, 
de a înlătura prin reforme bine chibzuite şi la 
timp nemulțumirile aducătâre de r&scâle. 

Isus a dis: «Căutaţi şi veţi afla ; bateţi şi vi-se 
va deschide; cereți și vi-se va da. Că tot cel ce 
caulă, află ; celui ce bate i-se deschide ; celui ce 
cere, i-să dă» 

Criminale şi nebune sunt puterile Statului care, 
când se bate la pârta lor, nu deschid, și când li-se 
cer îmbunătățiri, nu daă; când din istorie vedem 
că porţile, care nu se deschid la glasul naţiunii, 
se sparg, și ceea ce se cere în marginile echităţii 
nu se dă, se iea. 

* 

Puţine sunt guvernele care sciii să iea învăţă- 
mintele de la istorie. Să nu aşteptăm prea mult 
de la dânsele. Reformele cele mari ai venit tot 
d'a-una de la 6menii providenţiali, ca Moisi la Ebrei, 
Solon la Greci, Numa. la Romani ; saii de la ple- 
iade de bărbaţi cu simțimânte înalte, rare-ori de 
la guvernanți din iniţiativa lor, neimboldiți de 
naţiune. 

Progresul e în naţiune nu în guverne, Guver- 
nele nu merg de cât împinse de la spate. 

Mai tot ce s'a făcut bun în Statul român de o 
jumătate de secol încoace, s'a făcut de țra reală.
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N'a fost o faptă mare la care ea să nu fi luat 

parte. 

Să ţinem în naţiune focul sacru al interesăril 

el de lucrul public. 

Să ne folosim de dreptul de întruniri, de drep- 
tul de presă spre a sili pe guvernanţi să vină cu 

legi cerute de trebuințele neapărate ale societăţii. 

Oamenii trecutului strigă la fie-ce pas înainte, pe 

care'l face națiunea: Catilina e la porțile cetății. 

Pe noi să nu ne sperie reformele reclamate de 
progresul timpului. 

La 1848, cei ce aveai robi erai îngrijuraţi că, 

dacă se va desființa robia, nu vor mai găsi servi- 

tori. Sclavia s'a desființat şi servitorii nu lipsesc. 

Cei ce posedaii moşii se temeai că dacă se vor 

da pământuri clăcaşilor ai să le rămâie moşiile 

necultivate. Clăcaşii s'aă împroprietărit pe porţiu- 
nile de pământ recunoscute lor de vechile legi, şi 

venitul moșiilor nu numai n'a scădut, dar chiar a 
mers crescând. 

Se credea că desființându-se pedâpsa cu mârtea 
se vor îmmulţi tâlharii de drumuri mari. Pedepsa 

cu mortea nu mai există în creşiina Românie, şi 

tâlharii sunt cu mult mai puțini de cât în timpul 
când se spânquraii și li-se tăiaii mâinile. Cine a 
operat acâstă minune? 

— Schimbarea locmelei ; îmbunătăţirea sârtel 
muncitorilor; legile umane decretate de noua stare 

de lucruri. 
Imblândirea instituţiilor a adus îmblândirea mo- 

ravurilor. 
8
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* 

Fondarea monarchiei ereditare cu un principe 
european pe tronul ţărei — pe care linguşitorii ai 
numito Fra virtuții — s'a inaugurat: cu falsifica- 
rea Representaţiunii naţionale prin alegeri făcute 
de guvern cu bande de bătăuşi puse sub comanda 
poliţiei, în cât legile votate de aceste Adunături, 
numai venea de la naţiune, ci de la trimiși şi 
obligaţii prefecţilor ; cu Concesiunea drumurilor de 
fier plătite de Stat cu preţuri fabul6se, prin care 
țera se da tributară străinilor pe nouă-deci de ani; 
cu incercarea de a se deschide porţile țărei in- 
vasiunii Evreilor şi a tot felul de lifte prin înscri- 
erea articolului 6 în proiectul de constituţie, a că- 
rui consecuință fatală era trecerea pământului ro- 
mânesc în mâinile celor de alt neam, și cu trece- 
rea pământului, trecerea dreptului suveran la streini 
care e legat de pământ. 

Când cugetăm la tote aceste erori, la tâte ace- 
ste abominaţiuni, vedem cât de mare era trebu- 
inţa de a se îngrădi interesele naţiunii cu legi ca 
cele enumerate în petiția de la 1870, şi câtă nevoie 
se simţia de a se pune un rii arbitrariului şi 
destrăbălării guvernanților. 

Să veghieze dar, tot cetăţenul la destinele ţărel. 
Un popor care nu se interesâză însuşi de sorta 

lui; care aşteptă de la guverne săti pice mură ?n 
gură; care se lasă a fi condus ca o turmă, mul- 
țumindu-se cu pâine și cu petreceri, cum ajunsese
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poporul roman sub Cesar, nu merită numele de 

popor. 
Dreptul de întruniri şi de petiţionare, nu e nu- 

maj un drept, ci şi o datorie. Să ne folosim de drept 

şi să ne facem datoria. 

Anul 1900, Ianuarie 10. 

 



  

DECORAȚII 

Domnilor: G. Protopopescu, Elie Prejbenu, 

R. Pârvulescu, Dr. Iaberi, B. Argeşenu, C. 1. 
Nanu, Î. Marineanu....... 

Scumpii mei Qomni și amici, 

De o dată cu comunicarea oficială ce mi se face 

că sunt numit oficer al ordinului Seaca Roma- 

miei, am primit şi măgulilârea d-v. epistolă de la 
11 ale acesteia prin care "mi adresaţi căldurâse fe- 

licitără şi, sciind cât de puţin ţii la titluri, mă 

îndemnați să accept acest semn de distincţiune care 

pârtă numele de Steatia Romaniei, fiind-că pen- 

tru Steaiia Romaniei am luptat—qiceţi d-v.—în tâtă 

viața mea. 

- Mulţumindu-vă cu recunoscință de iubirea şi de 
interesul ce'mi purtaţi, mărturisesc că dacă sunt 

nesimţitor la etichete, nu e pentru că nu aşi fi 
vanitos: tot omul are partea sa de vanitate şi am 

şi eii pe a mea. Insă sunt două feluri de vanităţi: 

una care stă în străluciri exteridre, în titluri so-
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nore, în posițiuni înalte; şi alta care dispreţuiesce 
t6te acestea, găsindu'și mulţumirea in splendârea 

inimei, în distincţiuni intrînsice, în împlinirea da- 

toriilor cu religiositate. Și pe acesta o prefer ei. 

Care muritor nu iubesce mărirea şi nu o caută? 
Dar într'un chip a înţeles'o Napoleon şi într'altul 

Washington. Unul a credut că ea constă în a de- 

veni stăpînul lumii, şi a murit internat la Santa- 
Elena ; cel-alt în a rămânea servitorul ţărei sale, 

şi a părăsit viața acesta dupe ce a fondat marea 

republică americană. Cine s'a înşelat ? Mărirea pe 
care o fac titlurile fără fapte meritorii, este o mă- 
rire factice, efemeră. Numai mărirea dobiîndită prin 
acte laudabile e adevărată şi durabilă. 

Câţi cavaleri, oficeri, comandori, mari cruci de 

astăqi nu vor fi mâine daţi uitării! Şi erăşi, câte 
nume ale atâtor lucrători necunoscuţi în momentul 
acesta nu vor plana într'o di peste numele nume- 

roşilor vanitoşi ce se consideră mai presus de con- 

cetăţenii lor, pentru că ai pe piept o bucăţică 

de metal ce de multe ori e semnul servilismului 
saii al trădării! 

Ceea ce distinge pe om, nu:sunt cordelele ob- 
ţinute la prasnice monarchice, ci virtuțile sociale. 
Nu titluri vane dar să căutăm a cuceri, chiar când 
ele nu se obțin prin platituaini, prin capitulări 

de consciință, ci amârea și stima lumii prin dis- 

preţul a tot ce e vătămător, a tot ce e nefolositor, 

însuşi când e nevătămător ţărei n6stre. 
O decorație este o recompensă, şi recompensele 

ce nu vin de la Națiune prin representanţii ei, nu 
intră în principiile mele. Cu tâte acestea, nu voiii
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căula a face paradă de sentimentele mele refu- 

sând cu sgomot ondrea ce mi sa făcut, căci mi 

Sar părea o necuviință. ME voiii abţine dar de la 

orl-ce manifestare ostentativă, însă nu voiii pune 

nici-o-dată pe pieptul meă o decorație, în ori-ce 

grad ar fi, ca şi a ori cărui ordin. 

Am şi eii modesta mea parte “în Mişcarea re- 

generaţiunii de la 1848, şi scopul acelei Mişcără 
n'a fost înlocuirea vechilor titluri cu alte titluri 

no, ci schimbarea sistemei de guvernare, împu- 

ținarea prerogativelor Capului Statului, lărgirea 

atribuţiilor Representaţiunii Naţionale. Omenii de 

la 1848 n'a înnoit nimic, ci numai ati voit să des- 
grâpe şi să conserve ceea ce aii avut de bun părinții 

lor. Cei de la 1866 încoace ai fost innoitori, şi s'a 

vădut că înnoirile ne-aii fost fatale. 

Aceste inovaţiuni ne-aii costat scump, şi asupra 

următorilor nostri vor apăsa şi mai mult. Dacă 
(era va pulea duce consecințele maniei celor de 

astădi d'a inova, acesta se va datora vitalităţii 

sale. 

Un lucru ne consâlă: speranţa că tot cenu sa 

aflat în bătrânele nâsire datini, în deprinderile 

nosire democratice, nu va prinde rădăcină, nu va 

avea durată. Străinii cu moravurile lor, cn obi- 

ceiurile ţărei lor, ai trecut pe acest pământ, şi 

poporul român a r&mas cu obiceiurile sale nealte- 

rate, cu tradiţiile sale intacte, cu datinile sale ega- 

litare. Tot ast-fel vor trece tot ce nu e românesc, 

tot ce e importaţiune străină, tot ce aduce preju-
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diții egalităţii, tot ce e mai de multe ori recom- 
pensa viţiului de cât remunerarea virtuţii. 

Instituţiunile sociale, la tâte naţiunile şi în 

toți timpii s'a creat pentru un scop 6re-care, în 

folosul unui om sait a unei caste sait a poporului. 

La noi, unde decoraţiuni n'a existat, în ce scop 

Sail creat şi iatral cui folos ? Creatu-s'ai ele pen- 

tru a recompensa demnitatea sai plalitudinea, in- 

dependenţa de caracter sai servilismul, serviciile 
aduse patriei sait trebile făcute unor Gmeni sai 

unei facţiuni? Sai şi pentru unii şi peniru alţii? 
Şi atunci în ce măsură? 

S'aii vEqut cameleoni politică fără nici o cre- 
dință, servitori ai tuturor principiilor de la care 
pot să tragă vre-un folos personal, parlisani ai 

tuturor guvernelor care le dă spre exploatare ave- 

rea Statului, 6meni fără nici un merit: cavaleri, 

oficeri, comandori, numai pentru că sai făcut 

uneltele puterii. Voiţi d-v. amicii mei, ca cei me- 

ritoşi să se afle într'o asemenea companie? 

ŞI chiar dacă scopul instituirii acestui semn de 

distincţiune ar fi din cele mai laudabile, o cor- 
delă, o cruce, pentru că ar fi conferite de un om 

saii de un popol, fac ele pe acela căruia i se dă 
mai bun patriot, cetăţân mai virtuos, luptător al 
drepturilor ţărei mai curagios, atlet mai devotat al 
libertăților, apostol mai fervent al adevărului? 
Acâstă panglică, acâstă bucată de metal aii ele 
virtutea de a transforma pe acela căruia i-se 
acordă, de a face onest pe omul improb, eru- 
dit pe ignorant, echitabil pe inic? sai un om



  

_ BL — 

care se bucură de stima concetățenilor să căş- 
tigă el în acestă stimă atârnându-i-se la pept acest 
semn, care mal adesea este obţinul de cel ce | 

are pe preţul unei părţi din independenţa sa? 

Eă nu sunt de opinia d-lui Maurice Block, care 

a dis că decoraţiunile sunt podâba meritului. După 

mine, un merit nu e mai puţin strălucit pentru că 

acela care '] are nu este decorat. 

Odilon Barrot şi Raspail nicl-o-dată n'a voit a 
lua decoraţii, ca contrare principiilor lor, şi cu tote 

acestea n'aii perdut nimic din celebritatea lor. 

Când senatul rus voi să dea lui Alexandru 

|, dupe terminarea resbelului cu Franţa, titlul de 

Bine-cuventat (Beni), el îl respinse, dicând: «Tot 

da-una m'am silit dea da naţiunii exemplul sim- 

plicităţii; nu pot să accept titlul ce mi se oferă, 

fără a m& depărta de Ia principiile mele.» 

Cuvine-se ca un democrat să ţină mai puţin la 

ale sale? Ar fi trist ca el să nu aibă nici atâta 

virtute cât un autocrat, 
Peptul lui Spontini era plin de decoraţiuni. Cu 

ocasiunea unei serbători muzicale, un musicant 

bătrân qise către un colegal săii: «uite câte decora- 
țiuni pârtă Spontini; Mozart n'are nici una». Spon- 

tini scia destulă nemţâscă pentru a înțelege acea 

expresiune şi dise: «Dragă amice, lui Mozart nici 
nui trebue.» 

Se dice că decorația este un semn de distine- 
țiune. Ei nu înţeleg cum cine-va printr'un edict 

sar pulea face distins, când natura nu Pa creat 

distins, şi cum omul superior nu ar fi distins
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pentru că nu ar avea o linichea saii o teşchierea 

de distineţiune. 

«.,... EX, dicea Pascal către regina Christina, 

am o venerație mult mai mare pentru persânele 

de un merit sublim, de cât pentru acelea care n'ai 
de cât titluri pompâse, un nume celebru, strămoşi 

ilustri şi o fortună briliantă » 

Titlurile nu sunt decât fum şi umbră; €lă pen- 

iru ce, cei ce le ai să nu să mândrâscă, şi pen- 
iru ce, cei ce nu le aii să nu caute a le obţine 

cu prețul demnităţii lor; €tă pentru ce distincțiu- 

nea se cuvine să o căutăm în virtute, singura care 

nu confundă pe pervers cu omul de bine. 

Să punem vanitatea n6stră în a fi folositori fa- 

miliei n6stre, neamului nostru și umanităţii. In 

acest sens să fin vanitoşi pînă în pânzele albe 

şi mândri de o asemenea vanitate, care edifică iar 
nu dărâmă. 

Primiţi, scumpii mei domni şi amici, asigurarea 

iubirii şi devotamentului mei. 

Leu de sus. 1880, Mantie 16. 

 



  

TRA-DEM 

In diarul Adevărul de la 29 Decemvrie 1893, 

sub rubrica: Porhrele din Senat, pseudonimul 

Tra-dem, scrie despre senatorul N. B: Lăcusteanu : 

«In tot-da'una vine cel maide vreme la Senat. 

Urcă scările încet şi meditativ, trece pe lângă che- 

stor dându'i o «bună diiia» prieten6să, apoi se 

duce la locul săi, îşi pune ochelarii şi scâte din 

pozunar un teanc de jurnale. 

«Cileşce neintrerupt aprâpe două ore, pînă când 

se deschide şedinţa. 

«Ascultă pe toți oratorii cu luare-aminte, şi din 

când în când noteză câte o frază întrun carnet 

mic şi vechii. 

aRar părăseşce şedinţele mai 'nainte de a se 

termina, contrariii celor-l-alți diurnofagi. N'a votat 

nici-odată pentru închiderea discuţiunii şi pentru 

vacanțele luate fără noimă. Nimic nui posomo- 

răşce figura sa, senină de obiceiii, de cât întreru- 

perile lui Lerescu şi discursurile lui Paciurea. Apla- 

udă numai pe Dimitrie Sturza şi pe Gh. Panu ; câte 

odată și pe Mârzescu.
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* + * 

«Nu sărută nici-o-dată mâna episcopilor și mi- 
tropoliţilor. Ba une-ori le j6că farse. 

«Aşa, în ditia când se discuta Regulamentul 
înterior al Senatului, un prea-sfânt nu prea în- 
țelesese discuţiunile ce urmaseră asupra unul arti- 
col, pe care oposiţia îl da de reacţionar. 

«Art. se pusese la vot. Venerabilii se îndreptaii 
sgomotoşi către urnă. 

«Prea-sfântul nedumerit, se apropie de Lăcu- 
steanu. 

— «Ascultă, creştine, cum ar veni, adicătelea 
să votăm pentru guvern? 

— «Cu bila nâgră, răspunde senatorul, 
— «Nu cu cea albă? 
— «Ascultă-mă pe mine, insistă şiretul senator. 
«Prea-sfântul pune bila nâgră; preşedintele îl 

observă și comunică lui Carp. 
— «Care va să dică e trădare!.... esclamă şeful 

porumbeilor. | 
«Bietul representant al lui D-deii vrea să se Iă- 

__ murâscă, .. Senatorii guvernamentali sunt înfuriați. 
Toţi strigă: Trădare! Trădare!... 

Lăcusteanu fugise... Era pentru întâia ră când 
plecase inainte de închiderea şedinţei.» 

Tradem. 
* * 

* 

Cine este pseudonimul TZradem care, în organul 
de publicitate republican al neaitatului Beldiman,
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scria în rubrica portretelor membrilor din Par- 
lament? 

— Era în etern regretatul Traian Demetrescu, 

poet şi publicist mult guslat, pe care mârtea ne- 
îndurată Va răpit ţ&rei lui mai nainte de timp, ca 

şi pe Nicoleanu şi Depărăţeanu. 

Un om talentat şi virtuos e o avere preţi6să a 
naţiunii sale, şi dispariţiunea unul asemenea om 

e 0 perdere imensă peniru societatea în care lră- 

iesce. Traian Demetrescu e una din aceste per- 

deri. Instruit, blând, nepărtinitor, iubit de tstă lu- 
mea, el era modelul tinerilor. 

Traian Demetrescu e fiul Craiovei, şi cu un 
simţiment de neexprimabilă plăcere auqim că ve- 

chia reşedinţă a Banilor Olteniei îi va rădica un 
bust, care va fi cel mal drag al ei ornament. 

Fericită comuna, urbea, care pâte să dică la ve- 

derea unui bust, unei statui: «Talentul acesta, glo- 
ria acâsta, este a mea.» 

 



    

  

CULTUL MEU 

D-lui Redactor al diarului Romania Liberă 

Domnule Redactor, 

Preţisa d-iale fâie de la 8 ale corentei, vor- 

bind despre Intrunirea politică de la Senat, 

între altele qice: «Domnii Aurelian, Cernătescu, Gră- 
diştenu, Lăcust6nu.... aă luat cuvintul, exprimând 

cultul lor cel mai înalt... pentru ambii conducători 
politici (Brătianu şi Rosetti), etc.» 

Permite'mi, domnule Redactor aţi spune că in- 

formațiunile Romaniei Libere, întru cât mă pri- 
vesce pe mine, sunt eronate. La Senat, ca şi în 

t6te cele-lalte întruniri, n'am exprimat cultul mei 

pentru nimeni. Am dis numai că fără preşedenţia 

d-lui Brătianu, fiitorul cabinet n'ar putea să aibă 

o lungă durată, şi m'am adresat adunării să lase 

preşedintului consiliului latitudinea a lua în noita 
combinaţiune bărbaţi din t6te nuanțele liberale, în 
interesul concordiei şi pentru consideraţiuni de or- 

dine politică exteri6ră, 
Guvernul d-lui Brătianu, este guvernul pe care
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îl prefer, nu pentru că este cel mai bun, dar pen- 

tru că e cel mai puţin r&ă, şi fiind-că singur are 
mai mulţi sorţi de durată. Bine saă răi d. Bră- 

tianu e unicul nostru om de Stat, în care marea 
majoritate a ţ&rei are încredere; cu cuvint saii 

fără cuvint, se bucură de o imensă popularitate. 

Ca unul ce n'am solicitat favoruri personale, n'am 
avut nevoie să'l adulez nici-o-dată, și însuşi ca- 

racterul mei nu e făcut să aduleze; ba pâte de 

multe ori am fost nu numai puţin benevol, dar 

chiar prea aspru către d-sa. Am pentru acest 
distins bărbat politic, pentru acest Veniamin al 

poporului român, — care pâte a făcut pentru acest 

popor mai puţin de cât s'ar fi cuvenit să facă 

în comparație cu marea lui iubire —am pentru 
acestă ilustrațiune a ţ&rei, o profundă amore şi o 

nemărginită slimă, dar nu un cult; închinarea o 

conserv numai pentru Dumnedeii şi pentru ț6ra mea. 

M'am socotit dator să restabilesc adevărul, pen- 

tru că am scris asupra epocei, şi pentru că am 

să mal scriă, şi nu voiit să se dică că sunt ne- 

consecuent cu mine. 
Bine-voiesce, domnule Redactor, a primi expre- 

siunea simţimântelor mele de înaltă stimă. 

1886. Iumie 8.



  

    

BAILE DE LA VICHY 

Domnului D. B. Lăcusteanu 

Vichy. 1892, Iulie 2213 August, 

Oiel Beau Site. 

mate frate, 

De la Paris ţi-am scris, printr'o carte postală, din 

Turnul Aifel, şi aici ajungând, ţi-am scris iară mai 

pe larg, dându'ți adresa mea, ca să scii unde să'mi 
r&spundi. 

Ei sunt în plină cură; totă diita — cât e ea de 
mare — nu fac de cât acesta. Intre 7 şi 8 ore di- 
min6ţa fac dușe la stabilimentul numit Hamam de 
vapori. La 8 ore, 8'/, şi 9, beaii apă minerală la 
isvorul Grand-grile, câte 90 grame la fie-care ju- 
mătate de oră. De la 10 pînă la 11 ore iaă dejunul; 
La 11'/, beaă apă de la isvorul Lardry, 100 
grame. Apoi după prând, dela 3'/, ore pinăla 4 
fac baie la stabilimentul numit Opitale; La 4 ore, 
4! şi 5 beaii apă la isvorul Rosalia, câte 90 
grame, din 30 în 30 minute. La 5! ore pină la 

9
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6 iaii cina; şi la 6 ore beaii iar apă minerală 

de la Lardry, ceea ce face 540 grame de apă mi- 

nerală din isvârele termale pe di. 

Apa de la sorgintea Rosalia, e cea mai guslosă 

la băut. E acriş6ră şi are tărie. 

Sâra sunt concerie şi theatru. Peste di alte pe- 

treceri. Alaltă-ieri am fost la o cursă de lauri. 

Diminsţa citese Le Pelit Journal parisian, şi 

sera Figaro. Diia sunt plimbări [vum6se prin par- 

curi umbrâse cu alee şi partere de flori, şi sera pe 

aleiul ce e pe marginea rîului Alier (o apă inai mare 

de cât Oltul nostru, cu o scurgere saă curgere 

Jivă livă). Tolul aici e vrednic de vădut; dar pe 

mine nu mă mulţumesce nimic. Aceluia care 

place mai mult străinătatea de cât ţâra lui, aibă 

parte de străinătate şi de străini. E bine să vedi 

sirăinătatea în sborul pasărei ; căci multe înveţi, 

dar să nu şedi în ea. 

i-am scris să "mi trimiteţi trei sute lei la adresa : 

a Monsieur N. B. Locusleanu, hotel Deau Sile, rue 

du Pont, & Vichy (en France); căci mă tem că 

banii cu care am ajuns în Vichy nu o să'mi ajungă 

Vichy este un Paris în miniatură. 

Străinii veniţi: unii pentru băi, alţii ca turisti, 

sunt ca runda şi ca ierba. 'Tote ospelurile şi ca- 

sele mobilate sunt pline de lume. 

Vichy are îl isvâre termale, fie-care cu virtu- 

țile ei tămăduitore deosebite. Oraşul e de 10,500 

locuitori. Fondaţia lui se atribuie lui luliu Cesar. 

Demi vor veni bani, staii pînă la 10 August 

să'mi termin cura ; şi la întorcere voiii sta o di în
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Lion să văd lucrurile cele mai demne de vădut 

ale acestui oraş al mătăsăriilor frumose, şi două 

dile în Geneva, să v&d lacul Genevei. Alt-fel voit 

scurta șederea mea aici. 

Sănătatea mea n'a mat căştigat nimic din ceea 

ce o aveam în ţ6ră, şi nu sunt mai mulțumit. La 

băile din ţeră pote că aşi fi avut mai multă di- 
stracţie. Aici sunt Români, dar cu care neavând eii 

cunoșcinţă, nu pot să disting din francesi fiind-că 

nu vorbesc de cât limba franceză N'am schimbat 

dar vorbe românesci de cât cu nepotul Iancu Do- 
brescu şi cu nepâta, aşa întreacăt unde ne-am în- 

tâlnit de vre-o două ori, căci şi d-lor sunt tot atât 

de ocupați cu băile ca şi mine, în cât nu ne mai 

rămâne ore de cască-gură prin restauraţiuni cari 

aici ţia loc de cafenele. 

Ce ai lucrat? Ai avut de treerat grâi mult? Fă- 

cut-ai vre-o vândare ? Câte chile credi că vom face 
şi ce preţuri sunt? Cum merge porumbul? Dar 

mai întâii scrie'mi de sunteţi toți sănătoşi. Ce face 
Eugenia? O să se ducă la băi, şi unde? 

Dacă întâlnesci pe d-nul Antonini spune'i că m'a 

trimis aici numai pentru cură de apă, şi aici mi-am 

găsit beleaia : nu numai apă beaii cât un cal de 

Normandia, dar fac şi băi, şi duşe. Băile și duşele 

nu m& costă marea cu sarea, dar mă strapaţeză 
şi mă preocupă; slaă tâtă diiia cu câsornicul în 

mână să beaii la minut, să fac baie la minut, să 
iati duşă la minut, să dejun şi să cinez la minut;
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la casino, la teatru şi la orchestră, la minut la 

minut.. Mai monotonie în variaţiune saă variaţiune 

în monotonie, n'am vădul. 

Fratele d-tale devoiat. 
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GENERAȚIUNEA VECHIE 
Zragmeni 

Ca o scumpă amintire despre literaţii şi artistii 

nostri din generaţiunea vechie, reproduc cu un 

simţiment de venerație, pentru aceia ce ai fost 

o dată fala ţărei, unul din mărgăritarele talenta- 

tului scriitor, d-nul D. 'Teleor, întitulat Unchiul, 
care începe: 

— >Vedi bine. că am dat indărăt! zise unchiul 

sorbind din cafea; lot ce se scrie acum sunt ni- 

micură, dar şcii nimicuri. Ne-a mai dal cine-va 

un al doilea Sburător? Ne-a' mai dat cine-va 

o a doia Serafită? Se mai aud acum versuri ca: 

Un păstor tîncr, 
Frumos la față. .. 

«Cinea maicules fabule, după Alexandrescu?» 

Dar Sila lui Bolliac? Acum face silă criticilor! 

Săracii! In locul acelor poesii dulci ca mierea 

şi mişcătore, avem adi versurile atâtor prelinşi 

poeți, pe cari versuri, dacă le citeşci în gând, 
îți pricânuiesc durere de cap; dacă le cileşci 

cu voce, te dor gingiile şi limba, ca şi cum Gă 

mânca nucă costelive.
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«D'aia nici lumea nu mai citesce cărţi. O dată 

era o furie de cilire.- Nici n'apuca să se lipă- 

râscă o carte şi era şi vindută. Am prieteni bă- 
lrână, cari ai zidil case din venitul cărților.... 

— «Lasă cărțile unchiule, şi spune'mi ceva de- 

spre teatru, îi diseiă ei. 
— «Inainte de 48, şi chiar după 48, am avul 

ceă maă bună aclori. Ce e Manolescu al d-vostră?... 
Să fi văzul pe Pascali în tinereţe jucând pe 
amorezul! Sa fi vădut pe Costache Caragiale 

a cărui nevastă şi-a vîndut cerceii din urechi 

pentru tealru; să fi audit pe Drăgulici, comic 

nu glumă, când dicea: «La mâne acum, hir 

drace!» Astuia îi copiaii rolurile cu slove sârbeşci, 
fiind-că nu șcia să cilescă româneşce Să fi vădut pe 

Marița Conslandineasca ... Blonda, pe d-na Po- 

pescu, pe Ratiţa Mihăileanu, pe Nini Valery. 
A dintâi care a deschis gura pe scena românescă 

şi a cântat a fost Nini Valery Era frumâsă şi 

avea glas. 
— «Dar ce piese se jucati pe vremea aia? 
— «Ce piese? Mai t6te care se jocă şi adi. 

— «Se juca Noptea furtunâsă? 
— «Se juca Numai avea alt nume piesa. [i zi- 

cea: Fantasma sati greşit dar bine nemerit! 

«Se mai representaii piesele: Don Ranudo 

de Colibrados. Căpitanul Negru, Jerifa 

lui Abraham, I6n Cucierul, Cristof Co- 
lumb sai descoperivea Americei, şi altele 

şi altele. Afişele erai [rumose; aveait câte o gra- 

vură mare ce represinta scena a mai dramatică
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din piesă. Acum saă prostit şi afişele. Să fi 

vădut pe Mali Cronibace .. 

— «Ce roluri juca? 
— «Ile! he! Audi ce roluri! Ile! he! Juca ro- 

lurile principale. Pe Dama cu Camelii na 

jucato nimeni ca ea! Plângea sala. Dar în alte 

roluri! “Trebuia s'o vedi ca săță faci o idee. 
«S'a mărilat cu un om bogat care n'a mai lă- 

sat'o să jâce. Şi din actriţă s'a făcut damă mare. 

Eşia în cupei, îmbrăcată în mălăsuri, îinpodo- 

bită cu aur şi cu brilianturi. Nu'i lipsia nimic. 

Dar gândul şi înima ei remăseseră pe scenă. In 

fie-care dimneaţă cilia afişul de teatru, lipit pe 

zidul casei vecine, din colţul stradei. Cine juca pe 

Margareta din Dama cu camelii? Matilda 

Pascali. Cine juca pe Tisbe din Angelo? Ma- 

tilda Pascali. Cine juca pe Maria, pe Leonora, 

pe Dalila? Matilda Pascal; A pus la înâmă, şi 
adi nilel, mâine milel, a începul să tuşăscă şi 

să verse sânge. A murit de oftică...» 

D. Teleor. 

Alţii ai uitat pe giganţii cugetării şi ai artei, 

cari aii presidat la renascerea României; alţii nu 

şi-aii adus aminte de dânşii de cât spre ai mic- 

şora, reducendu'i la talia lor; d-nul Teleor este 
dintre acei scriitori de elită care 'şi ondră țera, 

onorând memoria gloriilor ei. 

 



  

  

      

WHIGIL ȘI TORY NOSTRI 

Santităţii Sule părintelui C. M* 

Leu de sus. 1468, lunie 20, 

Venerabile părinte, 

Am primit cu deosibită plăcere epistola sânţiei 
tale de la 22 Maiii, prin care, cerendu'mi consim- 
țimântul de a reimprima articolul mei întitulat: 
heligiune şi Athee publicat în Trompela Cav- 
paților, exprimi, cu acâstă ocasie, părerea de 
rău vădându-mă alături cu aceia ce ai fost ina- 
micii implacabili ai marelui patriot Heliade, ilus- 
trul mei învățător. 

Sânţia ta dici: 
„Te canosc paţia, pentra că nu te-am vădut decât o sin- 

gură dată, dar te cunosc dupe ideile d-tale, ca cel ma! demn 
discipol al nemaritoralui Heliade şi cel may apropiat de din- 
sul cât a trăi.“ 

Și adaogi: 
„Dic cât a trăit, pentru că după trecerea lut din viaţa acesta, 

te-am vtdat, spre marea mea mirare şi nedomerire trecat în 
câmpul acelor ale căror ider şi apucătari cl le-a combătut 
din tote puterile cât a avut viaţă. De inalte ori mi-a venit 
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în gând ca, în puterea mice mele cunoscii.țe. să "4! serii a 

mă seste din acestă nedumerire, dar răsgândindu-mă, am lă- 

sat lucral tot aşa. Une-or! îmi diceam în sine'mY: Ce ar răs- 

punde d. Lăcusteanu când ar învia Heliade şi când Var ved$ şi 

întreba ce caută acolo ? În fine sant ani la mid:oc de când 

sunt posedat de acestă nedumerire, pe care n'am putut şi 

nu pot să mi-o explic Dar nu acâstă nedomerire este moti- 

val acestei epistole. Na; căc! nedumeriri ca acestea mal am 

ei, ca tot omul, mnlte, şi unde staii acelea, pâte sta şi acâ- 

sta; motivul epistolei mele este. . . . ete.“ 

Intrebarea, sait mai bine împutarea acâsta, ve- 

nerabile părinte, mi-ai mai făcuto şi alți amici, 

cărora le-am r&spuns prin Românul unora, iar al- 

tora prin Răsboiul al cărui director d-nul Gran- 

dea — blând mai târdiii în privinţa apologistilor de 

la 1850 ai Democraţiei radicale, iar la 1866 apo- 

stol monarchiei ereditare, ca unul ce se afla în 

vremea aceea în starea sufletescă a lui Pavel, mai 

"nainte de a lua drumul Damascului ; — dar se vede 

că sânţia ta n'aă citit acele răspunsuri sait nu le-ai 

găsit îndestulătâre. 

Silit sunt dar să mă explic către un coreligionar 

politic stimat, cum eşti sânţia ta. 

Toţi Gmenii, venerabile părinte, scii că munca 

este folositore, dar nu toți 6menii sunt muncitori, 

şi din cei ce muncesc, puţini sciii să muncâscă cu 

folos. Unul muncesce cu propriile sale puteri şi 

produsul îi este minim ; altul își asociază o ma- 

chină, şi produsul devine îndecit, însutit. 

Tot aşa e şi în politică. 

Partidul e o machină. 

Singur, omul luptă dar fără folos imediat. Ală-
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tură cu un partit, puterile lui se îmulţese, şi când 

partidul Ja care se asociază csle un mare câmp, 

luptătorul este sigur de a-'și realisa idealul în parte, 
dacă nu în tot. 

În țera n6stră, ca în tote Statele cu regim re- 
presentativ, se află grupuri polilice, dar numai 

două câmpuri mari sunt în care cine-va pole să 

lupte cu succes neîntârdiat pentru triumful cel 

puţin parţial a! ideilor sale, inaintate saă retro- 

grade, umanitare sai antiumane: este câmpul li- 

beralilor opurlunişti, democrați sub republică, di- 
nastici sub monarehie, lătrând cu câinii şi urlâna cu 

lupii, nescrupuloşi în materie de principil şi de 

alegerea midiâcelor de luptă, neparcimonioşi cu 

averea Statului, când e vorba să ajungă un scop 

pe care îl cred folositor, dar care aii o virlute: 
iubesc poporul şi '] omenesc ; şi este câmpul con- 

servatorilor ai cărui membri, fără a fi sub nici un 

raport mai buni, fără a poseda nici o virtute, urăsc 

clasele muncitâre, şi dispreţuiese numele de român 

şi de neamul românesc, ca adunătură şi ameste- 

cătură ce sunt din t6le invasiunile ce ai trecut 

peste străbunul nostru pământ. 

Al treilea câmp al liberalilor de principii, nu 

există. Sunt individualităţi, dar nu e o tabără; căci 

liberalismul de principii cere sacrificii. Sunt libe- 
ralii de scola idealistă a Christilor, a Heliadilor, a 

Hugilor, dar ei lrăiesc necunoscuţi ca acele flori 

profumătâre ce cresc nesciute în desertele Ameri- 

cei. Ei se perd în mulţime ca câte-va picături de 
apă în ocean.
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Și atunci ce aţi fi voit d-v. să fac? 
Să fi mers cu conservatorii? — Asta nu o cred. 

Să fi r&mas indiferent? — Pentru care folos ? 

A se lăsa câmpul luptei libere partitei trecutului, 

căstigă poporul din acâsta? Se măresc libertăţile ? 
Să întăresc drepturile ? 

Nu eii mă voiii face apărătorul acelora ce ai 

desonorat numele de liberal prin faptele lor ne- 

trebnice. 
Au fost şi sunt încă în partidul liberal 6meni 

care aii deturnat dinarii publici, care ai prevari- 

cat, care aiă transgresat legea, care ai interdis li- 
berlăţile constituţionale, care aii nesocoltit imuni- 

tăţile parlamentului şi lait înjosit. Aceia însă nu 

sunt liberali, ci transfugi din partidul conservator 

care, neputându'şi găsi norocul acolo, ai usurpat 
numele de liberal, ca să facă avere şi să ajungă la 

măriri. Pe acestia, adevărații liberali îi renâgă şi” 

repudiază ca pe o calamilate. 
Dar dacă sai găsit mişei stigmatisaţi de opinia 

publică, care ai batjocorit numele de libera! şi 

Vaii făcut odios, uitat-am noi saturnalele din timpul 

guvernului conservator? Uitat-am că Gmenii aces- 
tui partit de la guvern aă suprimat libertăţile pu- 

blice şi aii risipit averea ţărei ca să aducă nu 

Senat şi o Adunare de mameluci? Uitat-am că acești 

mameluci aii făcut din Adunarea legiuit6re un Sul- 

tan-Mezat? Perdut-am memoria că aceşti 6meni aii 

cerut înființarea pedepsei cu mârtea, adică asasi- 

natul oficial, asasinatul pus în lege, asasinatul ră- 

dicat în instituţie de Stat? Pedâpsa cu morte este
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întârcerea României în timpi! de îristă aducere- 
aminte a guvernărei oligarchice. Cererea înfinţării 

acestei pedepse barbare trădeză instinctele sânge- 
r6se ale seniorului medieval. Acâsta nu ne înfio- 

r6ză ? S'aii ucis bivolarii, s'a împușcat alegătorii ; 
se înlemniţ6ză, se tortureză. Ast-fel e starea ţărei 
sub conservatori. 

Şi când toleratorii borfaşilor se găsesc în față 

cu parlisanii asasinilor, putem rămânea reci spec- 
tatori ? 

Borfaşii ciupesc ; asasinii distrug. 

Borfaşul te pradă, dar îţi lasă viaţa; omul sân- 

giurilor te despâie şi te desfiinţeză. 

Victoria 6menilor trecutului este învingerea nu 

a unui parlit, ci a unui popor. 

O! dacă învingerea ar fi numai a 6menilor re- 

probați pentru potlogăriile lor! Dacă căderea tole- 
ratorilor borfaşilor n'ar fi ridicarea partisanilor asa- 

sinalelor, am sia d'o parte privind cu indiferență 

cum cei răi se întresfăşie. 

Dar aci nu e vorba de un partit, ci de o ţâră. 

Sati făcut multe pungășii, s'ati comis multe fără- 

de-legi, am plătit scump libertăţile ce le posedăm; 

dar aceste libertăți nu !e avem de la casta care 

strigă că constituţia nu e făcută pe talia nostră, 

uitând că instituţiile n6stre sunt democratice de 
la Radu şi de la Mircea. 

Ca liberal, locul meti nefiind în partidul conser- 

vator, ci în câmpul acelora ce represintă o nuanţă 

liberală, nu spre a da concursul mei Strusbergilor, 

Ambronilor, Anghelescilor, Maicanilor; nu spre a
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1 
da adesiunea mea la transgresarea vre-unui drept, 

la ştirbirea vre-unel libertăţi, ci spre a spune 6me- 

nilor din guvernul liberal: la 1877, că Convenţia cu 

Rusia este legitimarea invasiunil hordelor ei cu- 

ceritâre ; la 1879 că naturalisarea Evreilor pe ca- 
tigorii admisă de guvern, este transformarea Ro- 

mânici în Palestină şi trecerea pământului românesc 

în mâinile Jidanilor; la 1881, că comisia dunărenă 

în care Austro-Ungaria să aibă preşedenţia cu 

vot preponderant, și poliţia fluvială, este robirea 

Dunării române Austro-Ungurilor şi înstrăinarea 

suveranităţii nostre teritoriale asupra (&rmurilor 
Dunării ; la 1884, că domeniile date în aparenţă co- 

rânci române, iar în realitate dinastiei străine, care 
va preface imensele păduri seculare în mărci ger- 

mane, nu ca fond al Cornei, ci ca avere personală 

aceluia ce pâriă Corona, este alienarea, cu vio- 

larea constituţiei, a averii imobiliare publice, de- 
stinată prin legile ţărei acelora ai căror străbuni 

ati apărat cu sângele lor moşia românescă; în fine, 

la 1887, că Convenţia consulară cu Germania 

este înfeudarea țărei la imperiul teuton. Ruşii, ca 

să ne cucerâscă, ne promitea o împărăție Daco- 

Romană de la mare pînă la Tisa; Germanii, ca 

să facă din România o prefectură prusacă, ne-ai 

dat un pretor, pe care Linguşirea şi Prostia la 

numit marele Căpitan. 
In contra curselor de mai sus întinse Românilor, 

am protestat cu cuvintul şi cu pâna; nu ca un 

ambițios doritor de glorie, ci din datoria de hRo- 

mân şi de representant al Națiunii.
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Și, când lucrul este aşa; când am arătat verde 

opiniunile inele amicilor şi inamicilor, adversarilor 

şi coreligionarilor mei politici; când m'am opus 
pe faţă şi cu tărie actelor ce mi s'aii părut pre- 

judiciabile intereselor Națiunii, fără consideraţiune 

de persâne şi de parlid, să numesce acesta 6re 

a declina de la principii, a șovăi în credinţă, a 
da mâna cu neconsecuinţii, a transige cu datoria ? 

M& întrebi că ce ar qice Heliade când sar scula 

din mormint? Am convingerea că s'ar felicita că 

discipolul săi s'a arătat demn de scâla sa şi de 

Patrie. 
Sc6la lui Ieliade nu a produs luceferi, dar a 

dat 6meni oneșşti şi ardenţi patrioți. Și acesta nu 

e puţin într'o epocă în care de 22 ani totul e pus 

la mezat, totul se vinde la licitaţie; întrun timp 
în care puţine consciinţe n'aii capitulat şi puţine 

frunţi aii rămas sus, 
Victor lJugo ne spune că sub primul imperiă 

frances, ş6se cugetători rămăseseră în picidre în 

universul îngenunchiat, şi aceşti cugetători erai: 

Decis, Delille, dâmna de Stael, Benjamin Constant, 

Chateaubriand, l.emercier. 
Câţi Gmeni politici, câţi scriitori, câţi legislatori 

ai r&mas cu capul rădicat sub primul regat ro- 
mân? Câţi nu s'aă prosternat inaintea măririi şi 

aurului? Câţi n'a abjurat credinţa lor pentru o 

funcţiune, pentru un minister, pentru o cruce, pen- 

iru un căștig? 
Puţini sunt cari au răspuns ca Christ: ad retro 

Satana ! şi dintre acestia mă fălesc a fi şi ei.
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Și scii pentru ce? 
Pentru că n'am cerut nimic. 
Omenii din seâla lui Heliade nu cer nimic, şi 

nu cedeză la nimic. ” 
Ceea ce ei cer, este domnirea legilor, iar nu a 

persânelor. Ceea ce vor ei, este tronarea justiţiei 

iar nu voința unui om. Lucru pentru care se 

luptă ei este suveranitatea Națiunii, reală, eficace, 

pusă mai presus de ori-care altă suveranitate. 

Ai şi ei ambiţiune; 

Sunt şi ei stăpâniți de mândrie. 
Dar ambiția loc e să fie şi să rămâie corecţi în 

purtarea lor, fideli principiilor lor. 
Mândria lor e să'şi vâdă ţera mare, prosperă 

şi fericită ; căci mărirea unui om stă în mărirea 

țărei sale. 
Orgoliul lor e ca numele de român să fie legat 

de acela de onestitate şi de ecuitate; 
Să fie sinonim cu acela de prob, de just, de uman, 

de patriot. 
Nu vorbesc de sciință şi de talente, căci talente 

şi sciinţă nu lipsese Românilor; ceea ce le lipsesce 

astădi, după patru lustri de monarchie ereditară, 

sunt caracterele, e simţimentul datoriei, pud6rea 
politică, demnitatea de om. Dou&-deci şi doi de ani 

de regim monarchic, aii pervetit tot, a corupt tot. 

M& aflu în tabăra liberalilor, care aii admis mo- 

narchia, adică corupţia, dar nu sunt înregimen- 
tat. Ca şi Englesul ce se bătea în rândurile Gari- 

baldienilor în reshbelul peniru unitatea Italiei, mă 

găsesc în câmpul Bujorilor, de capul meii, cu echi-



  

  

— 145 — 

pâmântul şi cu merindea mea; lupt cu armele 

mele, după taclica mea, pentru libertăţile poporu- 

lui amenințate de partida trecutului, fără a asculta 

de nici un comandament, de nicI un -ordin. 

Printracâsta, țera n'a fost păgubită în nimic; 
căci eă n'am susţinut abusurile, ci m'am opus la 
întârcerea oligarchiei, care astăqi a ridicat capul 

săi de Medusă. 
Dacă aşi fi intrat în tabăra liberală de la pu- 

tere peniru vre-un fir de cepă saii de mărar, ca 

Danciu din poveste, aşi răspunde celor ce mă în- 
trebă, ce caut acolo: «vântul m'a aruncat ;> și dacă 

aşi fi pus ceva în disagă, şi ași fi cestionat: dar 

în borfe ce al? m'ași scărpina în cap şi aşi mor- 

măi: <veqi asta e asta.» 
Dar ei nu m'am ales nici cu bani puşi la banca 

Giermaniei, sai a Angliei, saii a Francei, nici cu 

vre-un domenii, nici cu vre-o moşie cât de mică, 

nici cu 0 casă cât de modestă ; n'am avut nici o 

pădure în tăiere de la Stat şi nică o moşie în arendă. 

Şi atunci, de ce amicii mei mă întrebă: ce caut 
acolo ? 

Mai bine m'ar întreba pentru ce stati acolo? 

Dar acestă întrebare ar put6-o face numai cei 

ce nu ai în vedere de cât interesele materiale. 
Interesul celor din scâla clasică este altul: este 

interesul moral ; averea după care umblă ei este 
alla: posedarea unui nume bun; mărirea la care 

aspiră nu e mărirea care stă în titluri. 
Am vădut ministri condamnaţi şi generali de- 

gradați. . - : 
10
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Mărirea, dar, care există în titluri e efemeră; 

ea e o frunqă pe care mâine pote s'o iea vintul ; 

astăqi chiar să o smulgă un uragan. 
Este însă o altă mărire, mărirea care stă în 

fapte laudabile. 

O ast-fel de mărire, timpul care disiruge totul, 

nu pâte s'o distrugă. 

Ea supravieţuiesce omului. Omul m6re, dar ea 

rămâne ca săl nemurescă. 

Şi cine ambiţioneză asemenea mărire, pote să 

se alle şi în societatea Canibalilor: el rămâne omul 

săi, cu idealul şi cu credinţa sa. 

Dacă o tempestă m'ar arunca, ca pe unalt Ro- 

binson, într'o insulă din Oceania locuită de ido- 

latri adoratori ai vre-unui măimuţoiă, saii vre-unui 

boii, saii vre-unei pisici, credi 6re că aşi renunţa 

la credinţa mea, chiar când în schimb mi s'ar oferi 

diamantele şi mărgăritarele acelei Insule, ce ar 

preţui mai mult de cât câile ferate, şi apana- 

gele. .... tutulor cesarilor din vechiul şi noul 

continent? 

Şi de ce să căutăm exemple la antipod:? 

Să ne uilăm în țâra n6stră. Națiunea e de re- 

ligiunea chreştină a Răsăritului şi regele de a 

Apusului; principiile Națiunii sunt democratice, 

ale regelui monarhice; Națiunea are de străbun 

pe Romulu, regele pe Arminiu; şi cu lote acestea 

Națiunea şi rege sunt în comunitatea de interese 

morale, de şi sunt în oposiţiunea de credinţe şi 

de aspiraţiuni, de şi tendinţele le sunt diametral- 

mente opuse şi se învoiesc ca focul cu apa.



  

  
      

   
Negreşit că, în politică, mesalianțe e bine să nu 

se facă. 

Dar, 

Este un dar de care omul cel mai corect trebue 

să ţină compt, tocmai în folosul intereselor morale 
şi politice pe care le apără. 

Ce? 

Ai nu scii sânţia-ta că monarchia ereditară e 

o anomalie în instituţiunile şi datinele nâstre de- 

mocratice, şi un anachronism în vecul al XIX-lea 
al luminilor? Și cu tote acestea sciă că n'ai voi 

desfiinţarea ei, nu de dragul monarchiei pe care 

apocalipsul o numesce Bestia cu capul de om şi 

cu corpul de fiară, ci din causa slării în care se 

află astădi Europa. Pentru acâsta ei nu întreb că 

ce ar dice acela ce a combătut pină când sa 

coborât în mormânt principele strein şi guvernul 

ereditar, când te-ar vedea pe sânţia-ta, amic al 
stii venerat, tolerând o asemenea formă de guvern 

şi o dinastie străină; pentru că sciii că vin îm- 
prejurări şi timpi când, 

Omul face 

Și ce vrea şi ce nu'i place. 

Sânţia-ta, făcut-ai tot-d'a-una ce ai vrut? N'ai 

fost silit nici o dată să faci ce nu ţi-a plăcut? 

Sunt interese generale şi raţiuni politice cărora 
cinc-va nu pote să nu le dea ascultare, dacă este 
om politie şi are un mandat de executat, o mi- 
siune de împlinit, care trage după sine răspunderea. 

   



    

— 148 — 

Doresc mult să nu mar fii mirat, şi m'aşi stima 

ferice să te fi putut scâte din nedumerire. 

Sunt al sânţiei-tale 

Respectos fiu spiritual. 

    
“ 

j 
: 
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Responsabilitatea ministrilor și a 

tuturor funcționarilor publici.” 

Responsabilitatea ministrilor şi a orl-cărui func- 

ționar public, nu e ceva noii în ţ6ra acesta; ea 
a exislal chiar în timpii când Domnii nosiri eraii 

aprâpe absoluţi; şi ce e mai demn de luare-aminte 

şi care face mai mult lauda Românilor este că 

însuşi aceşti Domni sancţiona legi de responsa- 

bilitatea funcţionarilor, de opunerea chiar a dre- 

gătorilor la ordinile arbitrare ale Domnului. Eată 

ce dice condicile lui Vasilie Lupul, Domnul Mol- 

daviei, promulgat la 1654. «Un judecător de la 

„un târg, ce se dice un diregător, su este dator 

„să asculle pe Domnul țărei să muncâscă, să 

„tortureze sai să spândure pe nescine cunoscând 
„el că nu e vinovat şi este lucru cu asuprelă acea 

„muncă sai acea mârle. Ci mai bine este lui să 
„şi lase scaunul cel de județii ce ţine, de cât 

„să se plece învăţăturei Domnului sei: cea cu asu- 
pr6lă“. Ast-fel răspunderea dregătorilor este în tra- 

*) Publicat în România Liberă din 1883, lanuarie.
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diţiunile nâstre, în instituţiunile n6stre antice. Res- 

ponsabilitatea ministrilor este una din principiile 

garanţiei libertăţii cetățenilor strictei custodiri a 

legilor, ordinii şi moralității întrun Stat. O lege 

de responsabilitate a ministrilor şi a tuturor func- 

ționarilor publici, este o panacee destinată a nu 

lăsa să se mai .producă relele pe care ţâra le a 

suferit, a face neputincios în viitor guvernul per- 

sonal, şi a asigura domnia legii şi moralității. 

«Responsabilitatea pentru actele sale, este pentru 

ori-ce om o lege morală, dice unul din colegii 

nostri, şi când acel om este un .depositar al forţei 

publice, ea este în, același timp unicul scut al. ce- 

tățenilor faţă cu dânsul. Ce neconsecinţă şi ce 

injustiţie mai mare de cât de a găsi într'o ţ6ră 

răspunderea la t6te treptele ierarchiei administra- 

tive şi de a constata absenţa ei faţă tocmai cu. 

aceia care dait impulsiunea“. Ă 

Din lipsa unui asemenea instrument, vedem în- 

temnițându-se cei ce fură o găină, și bucurându-se. 

de nepedepsire cei ce-pradă un popor, un Stat cu 

milisne, arestându-se cei ce dai o palmă, şi lă- 

sându-se liberi cei ce ord6nă sânţii-Bartelemy, nu 

spre a salva societatea, ci din trebuința de a se 

ține la putere în contra voinţei naţiunii şi în con- 

tra legii. 

Acestea le diceam înainte de votarea legii res- 

ponsabilităţii ministrilor. 

După legea votată de corpurile legiuitore: 

Tete disposiţiunile. legilor penale relative la in-   
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fracţiunile comise, atât de funcţionarii publici cât 
şi de particulari, se aplică şi la ministri. 

Nu se face distincţiune între dol şi culpă gravă 

pentru i6te casurile de responsabilitate penală ce 
cad subt aplicarea acestei legi. 

Ministrii unui cabinet sunt solidari, răspundelori 

pentru faptele săvirşite în comun. 
Este complice al ministrului dat în judecată, şi 

se pedepsesce conform principiilor stabilite func- 
ţionarul, care va fi executat ordinile sait ori-ce 

disposițiuni a cărora ilegalitate era evidentă. 

Conservatorii, al căror unic midloc de guvernare 

este forța brutală şi corupţia, nici-o-dată n'ar fi 

consimţit a vota o asemenea lege. 

 



| 
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DESPRE INCOMPATIBILITATE” 

Intre articolele supuse revisuirii, adunarea elec- 
tivă a admis şi modificarea art. 42, căruia noi am 

fi preferat să i se dea redacţiunea următore: M/em- 

brii puterii legiuitore în tot limpul mandatu- 

lui lor şi şcse lună după expirarea acestui 

mandat nu pol fi numiți de guvern în mici o 

funcțiune salariată. Mandatul de senalor şi de 
depulat e încompatibil cu ori-ce funcțiune re- 

tribuită de Slul, de jude! saă de comună. 

Este necompatibilă independența unui membru 
al parlamentului cu posiţiunea ce i se face, dân- 

du-i-se o funcţiune salarială, care '] pune sub as- 

cultarea puterii execulive. Membrul Legislativei, 

devenit agent administrativ sai judiciar, perde cea 
mai însemnată din calităţile sale: independenţa. 

Rolurile celor dou& puteri ale Statului se inter- 

vertesc: puterea execulivă devine controlătâre ; 
puterea legislativă, controlată şi prin urmare de- 

pendentă. In stat nu mai e de cât o singură voinţă. 

Și acestă voință nu e a Națiunii. 

2) Publicat în Ronuinia Liberă din 18%, lannarie 25.
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Dar cu independența, deputatul sait senatorul 

perde şi prestigiul: demnitatea lui este terfelită, 

tirită la picidrele execulivei. 

Lăsând la o parte Statele in cari, în unele epocc, 

funcţionarii aă fost excluşi din Parlament, chiar 

țările care întroduceaii pe impiegaţi în corpurile 

legiuitore, admit compatibilitatea numai fiind-că 

acolo funcțiunile sunt inamovibile, ceea ce relaliv 

le garantâză independenţa 

Independenţa derivă din putinţa de a face ceea 

ce cinc-va voiesce să facă, şi unui membru al le- 

gislativei îi lipsesce acestă putinţă, când ocupă un 

serviciă ce i sa dat în schimbul liberului sti 

arbitru. 

De câte ori, sub guvernele de ori-ce col6re, nu 

s'au vădut membri ai Parlamentului votând o con- 

cesiune, o răscumpărare, pe care guvernul a cre- 

duto bună din punctul săi de vedere, după ce li 

sa promis o funcţiune; răscumpărare sait conce- 

siune, pe care pină aci o combătuse din tâtă pu- 

terea ce dă convingerea şi cu argumente perem- 

torii. De câte ori nu s'aii audit jurisconsulţi însem- 

naţi, oratori eminenţi, membri ai Legislativei măr- 

turisina că afacerea cutare, pentru motive anume 

arătate de ei, este ruinătore pentru Stat ; dar fiind- 

că guvernul o voiesce, i, funcționarii publici, o 

votsză. 

Vede-se, dar, că prin acceptarea unui servicii, 

prin ocuparea unei funcțiuni, independenţa, voia 

liberă a membrului Parlamentului care ocupă acea 

funcţiune, se anihileză, resistența la actele arbi- 
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trare şi vătămătâre ale puterii, ca o consecuinţă 
fatală, dispare; sistema .de guvernământ despolic 

succede guvernământului rcpresentaliv, precum în- 

tunerecul succede luminei. In formă, țera fie ori-care 

va fi, are un principe constituţional cu. ministrii 

responsabili; în fapt, un rege asiatic, având drept 
lege voinţa sa absolută. 

lată unde duce compatibilitatea mandatului de 

membru al Legislativei cu o funcţiune salariată ; 

iată funesta conclusie a latitudinii lăsată membri- 

lor representaţiunii naţionale de a putea cumula. 

* 

Concederea unei funcțiuni membrului unui corp 
legiuitor, ca recompensă a abjurării la credinţele 

sale politice, la opiniile sale, la voinţa sa, este 
imorală: imimorală din partea celui ce cumpără 

cu munca poporului consciințele venale, ca să efec- 

tueze lucruri în dauna poporului; immorală din 

parlea celui ce 'şi face un venit din emolumente 

pentru care n'a asudat, n'a muncit, na oslenit; 

ba lăcend mai r&ii de cât atât: ţinând în paralisie 

serviciile ce le ocupă, din lipsa de limp sai prin 
lipsa de capacilate. 

Un membru al Parlamentului este tot de odală 

şi primar al urbei; president al unei societăţi de 

credit; director al unei bănci. Și acâsta nu e o 
presupunere, sunt lucruri care s'ai văEdut în tot- 

da-una. Cine dintre noi n'a citit dări de semă 

despre întruniri electorale, in care sait vădut re- 

latări ca ceea ce urmedă: «Domnul X se urcă la 
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tribună şi citesce lista de numele candidaţilor de 

consilieri comunali sai judeţeni; când ajunge 

la numele medicului, inginerului, advocatului, Z. 

începe un scandal infernal, care ţine 20 de minute, 

se aude în sală strigătele şi protestările următore: 

«Nu e bun. — Are şâpte slujbe. — E deputat. — E 

un gheşeftar.» Şi t6te acusările şi epitetele enu- 

m&rate, de multe ori n'a fost de cât adevărul 

adevărat. Şi cu tote acestea, omul în contra că- 

ruia s'a ridicat cu atâta dreptate protestări, a 

fost ales consilier sai primar: sub verdi, sub albastri, 

sub galbeni, sub portocalii, pentru că făcea parte 

din Parlament. 

Când un membru ca acelu al Legislativei ocupă 

atâtea funcțiuni, mai are timp să vadă şi de afa- 

cerile Parlamentului? 

Lucrările Legislativei se pot urni de colegii săi; 

de multe ori însă corpurile legiuitore nu se pot 

complecta din lipsa membrilor să funcţionari. 

Dar osebit de descomplectarea Parlamentului, 

absența membrilor impiegaţi presintă un inconve- 

nient de o însemnătate şi mai mare, care une-ori 

pâte să aibă urmări funeste. 

Domnul Victor Hugo spune că intr'o di, înainte 

cu câți-va ani, fiind chiemat de la Parlament de 

judele instructor ca să dea o mărturire, impaci- 

enţa ce arăta de a se întorce neîntârdiat la adu- 

nare, părându-se judecătorului neînţelesă, căci Par- 

lamentul se află în complect, d. Victor Hugo, îi 

observă că o adunare descomplectată astăqi se pote 

complecta mâine, dar ceea ce nu se mai pote re-
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para este lipsa unul vot. O bilă adesea decide 
despre o cestiune de o importanță capitală, şi din 

lipsa acestuia ce trebuia să pună acâstă bilă, une- 

ori aă trecut decisiuni rele, ori s'aii respins legi 

bine-făcătore. 

Când, dar, din absenţa unui mandatar al ţăre) 

se pote causa un r&ă societăţii, acel mandatar a co- 

mis un abus de încredere către aceia ce l-ai în- 

credinţat interesele lor; şi dacă fapta nu e pedep- 

sită de legile sociale, e reprobată' de legile morale. 

* 

Cu ocasia săpăturilor ce s'ai făcut la Pom- 
peia, s'a găsit un oștean petrificat, ce se crede 
că a fost o veghie (o sentinelă) uitată de co- 
mandantul s&i, în spaima causată de teribila 

catastrofă, care oștean a preferit să m6ră aco- 
perit de lavă, de cât să părăsească postul săi. 

Implinirea datoriei pînă la sacrificiul vieței ; 
iată virtutea: care a făcut dintr'o mână de 
&meni poporul cel mai mare din antichitate. 

Cum am practicat noi, urmașii săi, acestă 

virtute ? — Părăsind postul ce națiunea ne-a 
încredințat, ca să dăm iama în funcțiuni, ca 
bașibuzucii orientali care nu ati nici o disci- . 
plină, nu cunosc nici o regulă. 

Din legiuitori ai ţărei, ne-am făcut agenţi at 
puterii executive. De la înălţimea unde ne-a pus 
națiunea, ne-am coborit spre a disputa pâinea de la 
gura copiilor celor debili, celor ce ne-ati ales, apro-
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priindu-ne funcțiunile care sar fi ocupat de ei, 

dacă noi am fi rămas la locul pe care ţera ni Va în- 

semnat ; custodi infideli, am desertat de la postul 

ce ne-a fost încredințat, lăsând inamicul să 

pătrundă în cetatea pusă sub apărarea nostră. 

Acesta probeză lipsă de moravuri. Şi un 

Stat fără moravuri este un Stat mai d'inainte 

condamnat. 

Sub rubrica: Deputatul lucrător, diarul 

„Secolo: din Milan, ne aduce următorea naraţiu- 

ne, reprodusă de „Frăția româno-italiană“: „De- 

putatul lucrător Mafli a venit de sărbători la 

Milan. Şi șciți cum își petrece timpul? Pote 

veţi crede că se tolănesce în plăcută neluerare. 

Nici de cum. Când și-a luat diia-bună pentru 

a se duce la adunarea națională, dise: „Plec 

lucrător şi mă întore lucrător.“ Și menţinân- 

du'şi cu scrupulositate cuvântul, s'a întors în 

laboratoriul s&i printre soţii săi de laborare: 

simplu, modest, fără supărare. El topesce pe 

fie-care di caracterele sale de plumb, suspinând 

pâte, că nu pâte topi în metal resistent carac- 

terele multor deputaţi, care se mlădie ca o pa- 

stă mâle în mâinile fermecătorului Depretis. 

Sâra, după ce și-a terminat obositârea muncă, 

se întârce în alba sa căsuță, și acolo, lângă so- 

ţia sa, între cărţi şi publicațiuni şciinţifice, pe- 

trece studiând câte-va ore. Onorurile şi laudele
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nu Vai ameţit: are un cap solid, care nu se 
mişcă și nu variază după evenimente. [ vesel 
munai când se pâte găsi printre vechii și cer- 

caţii amici, cu care'și schimbă cu dragă inimă 

afecțiunile. Intr'o seră, aflându-se în comitetul 

electoral al lucrătorilor, nară asistenţilor curidsele 
scene ce i-s'at întâmplat în Roma. Printre al- 
tele, într'o di sosi la el o deputaţiune din Ne- 
apole, care 7] întrebă: „Aveţi bunătate a ne 

arăta cum a făcut la Milan să reușescă ca de- 
putat un lucrător? — Intr'un mod fârte simplu, 
răspunse Mafli: „cu o lucrare continuă şi ordi- 

nată şi cu unirea tuturor voințelor într una singură.i 

Avut-am și noi Mafti, cari să se întârcă cum 
s'a dus şi să se apuce de ceca ce ati profesat? 

Câţi din noi, în diferiţi timpi, nu ne-am dus 
în representaţiunea ţării proletari și ne-am în- 

tors mari proprietari; neavuţi, şi am venit mi- 

lionari; lucrători de pământ, şi ne-am întors 

comercianţi ; advocaţi fără procese, și am venit 

înalţi funcţionari cu emolumente de deci de 
napoleoni pe lună; mici comercianţi aleși de-o 
partidă, și ne-am întors arendași (posesori) mari 

de domeniuri, partisani ai celei-l-alte partide! 

Aceste adevăruri crude şcim că vor atinge 
multe susceptibilităţi; știm că ne vom face 

numeroși inamici ; șcim că acesta nu este în folo- 

sul nostru personal; dar șcim asemenea că 

nu în folosul nostru propriii se cuvine să lu- 

crăm, ci într'al țărei, dacă ne iubim ţera, dacă 
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voim înălţarea ei, care nu se pote face de cât 

prin regenerarea moravurilor, astădi forte decă- 

dute, pentru care sunt culpabili și aleşii no- 

stri, și guvernele cară ai dat exemplu de dis- 

preţul legilor, care aii recompensat turpitudinea, 

perversitatea, și ati persecutat probilatea, onc- 

stitatea. 

Prin metamorfosele, prin transfigurările ar&- 

tate mai sus, sati transfigurat, sati metamor- 

fosat și Parlamentele, însă în sens invers, adică 

cu cât membrii lor ai devenit avuţi material- 

mente, Parlamentele aă sărăcit moralmente : 

deputatul, senatorul, devenind selavul stoma- 

eului, luxului, înavuţirii, distincţiunilor copilă- 

resci de panglice şi de tinichele, ce în copilăria 

nâstră se da în sedle la monitori şi monitori- 

generali. Puterea legiuitore a devenit sclava 

puterii executive. Corpurile legiuitore aii deve- 

nit un simulacru fără autoritate, fără prestigiii, 

o instituţiune neutilă, ba chiar vătămătore, pen- 

tru că acoper răspunderea guvernelor. 

Ca să remediăm la tâte aceste rele, revisuim 

constituţia ; însă păstrăm cumulul, păstrăm com- 

patibilitatea între mandatul de deputat sait se- 

nator și serviciile salariate ; conservăm cele câte 

şâse și şepte funcțiuni de fie-care mandatar; 

conservăm în constituţiune acest virus de la 

care ati decurs multe rele, și care a făcut să 

mavem de cât în rare intervale o adevărată 

representaţiune naţională. Și atunci, ce revisu-
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im, ce modificăm? — Colegiurile electorale. 
Serios credem că voim să facem o reformă, 

conservând în pactul fundamental tote elc- 
mentele stricăcidse, tote midlocele de corupţie? 

Se pot înşela mulţi, noi însă nu ne amăgim 

Și voim ca și ţâra să nu se amăgâscă. 

Fără desfiinţarea cumulului şi fără ridicarea 
din mâna guvernului a tuturor midlâcelor de 
corupţiune; fără o reformă în magistratură, 

ca judecătorul să nu mai fie numit și destituit 

de ministru; fără o disposiţiune constituţională, 
care să decreteze edificarea și întreţinerea de 
stabilimente de învățătură în fie-care comună 
rurală cu spesele Statului și ale comunei; fără 
tote aceste mari şi radicale reforme, neînsem- 
natele modificări adoptate de senat, care n'a 
acceptat amendamentele adunării elective pri- 

vitore la incompatibilităţi şi la cumul, ne dă 
dreptul să bănuim că în revisuirea constituţiu- 
nii pare că sar căuta alt-ceva de cât indepen- 
denţa colegiurilor, independența alegătorilor, in- 
dependența aleşilor, independenţa Corpurilor le- 
giuitâre. Şi noi suntem datori să atragem aten- 
țiunea guvernului şi a ţării. 

Avem simpatie şi recunoșcință pentru unii, 
stimă şi iubire pentru alții, consideraţiune şi 

respect către toți. Dar d'asupra tuturor acestor 
simţimânte, este un simțimânt mai înalt: sim- 
țimântul datoriei către țeră, care face pe bu- 

nul patriot să 'şi sacrifice amicii, coreligionarii 
11
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săi politici, posiţia sa socială, averea sa și în- 

suşi vița sa; căci fără ţâră sau cu o t6ră mi- 

seră, prada nesăţioşilor din întru şi a invidio- 

şilor din afară, în van am avea tote bunurile 

personale. Avem datorii către ţeră. și trebuie 

ca datoriile să facă a tăcea simpatiile, trebuie 

ca iubirea de patrie, de prosperitatea ei, de 

independența ci efectivă să primeze ori-ce alt 

sentiment. 

Numai făcând ast-fel de sacrificii, societăţile 

antice sai ridicat la gradul de mărire care a 

făcut admiraţiunea secolilor ; și numai prin ast- 

fel de sacrificii ne-am ridica şi noi. 
Nu pretindem de la concetățenii nostri vir- 

tuţile lui Scevola. lui Regulu, lui Caton; nu 

pretindem de la dânșii marile sacrificii ale ace- 

stor mari figuri; dar le cerem să pună înain- 

tea micilor lor interese, marile interese ale pa- 

trică; să sacrifice simpatiile lor datoriilor lor de 

cetăţeni. 

Avem amici și se cuvine săi cultivăm; dar 

cei mai buni amici sunt amicii binelui general. 

Avem amici, dar să nui lăsăm să mănânce 

prea mult, ca să nu se înbolnăvescă de îindi- 

gestiune. 

Mandatul de representanţi ai națiunii şi de câte 
alte cinci sai șese funcțiuni pe lângă acesta, 
este o sarcină prea mare pentru un om, chiar 
când acest om ar fi amicul şi coreligionarul nostru; 
să facem, dar, ca o asemenea stare să înceteze, 
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înlăturând pe cei răă-nărăviţi şi cerând garanţii 
de la aceia pe care i-am onora cu mandatul 
nostru de representanţi ai comunei, ai județu- 
lui, ai ţării. 
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MONARHIA EREDITARĂ ” 

Il 

„Domnia ereditară, întemeiată pe instituțiuni 
democratice, e o ideie a timpului,“ a dis un 
eminent membru al Parlamentului român, acum 
decedat, ale cărui sentimente liberale crai cu- 
noscute. 

Dar într'o ţeră ca a ndstră, în care a existat 
dreptul naţiunii de a'şi alege pe Domnul stii, 
când creăm o instituţie feudală, precum este 

creditatea la tron, acesta se face nu în folosul 

poporului, ci în al monarhului, pe care dispen- 
sându'l de datoria de a fi ales de Națiune, 
prin firea lucrului îl punem mai presus de dânsa, 
când drept cugetând el nu e de cât cel mai 
înalt funcţionar al Statului. Iată ideia cea ade- 
vărată şi cea mântuitore practicată în ţările 

care sunt stăpâne pe destinele lor. 
Sunt însă momente de eclipse în naţiuni şi, 

aberaţie sai fatalitate, de acestă eclipsă n'a 
putut să scape nici ţera ndstră. 

*) Publicată în Nafionalul din 19 Martie, 18%.
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Liberalii — nu vorbese de liberalii clasici r&- 
mași fideli străvechiului principii de eligibilitate, 
ci de liberalii oportuniștă cari, pînă la 1853, aveai 
seris pe drapelul lor că libertate efectivă nu 

va putea să existe pînă când cel din urmă rege 

nu ta fi spânzurat cu maţele celui din urmă că- 

lugăr, — liberalii, oportuniști, dice, la 1866 ai 

admis monarhia ereditară, nu ca pe cea mai 
bună formă de guvern, ci ca o necesitate. Ai 
voit însă ca autoritatea ei să fie ţărmurită de 

legi şi să nu depăștscă limitele ce i se vor de- 
termina prin contractul dintre monarhi cu Na- 

țiunea. 

Un organ de publicitate dinastic, România, 

ce acum nu mai apare, dicea: „Domnia eredi- 

tară este o inovaţiune în visţa publică a po- 

porului român şi, ea ori-ce inovațiune, cu greti 

este primită de popor dacă guvernanţii nu în- 

trebuinţeză totă prevederea, prudența și abili- 

tatea în susținerea ei; dacă ei nu se feresc de 

a face acte care să revolte poporul în contra 

inovaţiunii introdusă, și să'l îndemne a reveni 

la tradiţiunile sale.“ 

Urmat-aă așa guvernanţii care s'aii succedat 
la putere? Pus-au tâtă înţelepciunea lor spre 

a face monarhia ereditară, dacă nu iubită, cel 

puţin suferită? Şi ca să nu facă monarhia odi- 

6să, respectat-ati ei legile? Lăsat-ati neatinse 

drepturile și libertăţile naţiunii, libertăţi şi drep- 

turi recuperate prin două mari revoluţii în cari 
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sângele poporului, iar nu al feudalilor şi al ve- 
neticilor, a curs? — Nu. Aceste sfinte drepturi 

ati fost călcate în picidre de lacheii monarhiei, 
prin voinţa și din ordinul monareului, care a 
pervertit tâte caracterele şi a compronmis, ter- 

felit si discreditat pe toţi bărbaţii de Stat cari 
lati servit; care a impus liberalilor să facă 
acte de conservatori, dând apanage corânti în 
domenii publice prin despoierea Statului, iar con- 
servatorilor să vină cu legi democratice, insti- 

tuind case de ajutâre și pensiuni pentru lucră- 

torii de miue streini, ce vor avea să inundeze 

țera; care ne-a făcut să asistăm la acest spec- 

tacol străin: să vedi pe despoticul antedilu- 
vian de lă Golășei, socialist, iar pe presidentul 

din autoritatea sa al republicei ploieştene de 
0 di, cerberul palatului regal; să vedi pe ma- 

tadorul radicalilor, condemnat acum câți-va avi 

pentru atace contra faptelor pernicidse ale re- 
gelui, să'l vedi ajungând susţiitor al actelor şi 
mai vătămătore ale aceluiași rege, și pe veni- 
nosul ministru de la Externe, acela cu frasa: 

„vilitraliaţi acăstă canale“, frasă r&masă celebră 
pentru că caracteriză pe reacţionarul sanghinar, 
să vedi devenit umanitar; așa, că Gmenii po- 

litici nu se mai cunosc ei chiar pe dânşii ce 

sunt, ce principii profesâză, căror credinţe apar- 
țin, şi “ţi vine să plângi cu Heraclit de deca- 
denţa acestor 6meni, și să ridi cu Democrit 
de rolurile caraghidse ce. regele îi face să joce.
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Ismeniţi ast-fel de Domesticitorul de pe tron, 
guvernanţii ai zăpăcit opinia publică, ati făcut 
ca ţâra să nu şeie ce să mai crâdă despre 6meni 
şi despre partide, să nu'şi mai pună speranţa 

în nimeni şi, cu drept cuvînt, să nu mai aştepte 

nici o înbunătăţire de la clasa dirigentă, pînă 
când Egeria de la care 'şi vor primi inspirați: 
nile guvernanţii nu va fi Națiunea. Și vai de 
societatea care perde credința în bine, care 

devine sceptică, care disperă de Gmeni. Acest 
scepticism și acestă confusie în principii este 
una din relele cele mai mari ce ni le-a adus 
monarhia ereditară: pentru că Națiunea, neşei- 

ind în care din conducătorii ei să mai nădăj- 

duiască, ajunge să se lase în voia întîmplări, 
să nu se mai lupte, şi lipsa de luptă pentru 
drept, este mârtea politică a unui popor. 

Eni înțeleg că se pote ca Națiunea să nu 
mai vadă deosebire între partide, divergență de 

principii între 6menii clasei conducătsre, să nu 
mai distingă între cei ce critică cu asprime pe 

rînd faptele regelui când nu sunt la guvern. 
şi le servesc când sunt chiemaţi la cârma ţărei, 

albi, roşii sau pestriță, și să dică: Ce'mi folo- 
seșce că vor fi la putere ministri liberali sat 
ministri conservatori, şi în Parlament demo- 

crață sat radicali, când și unii și alţi nu fac 
de cât ceca-ce li se cere de străin să se facă, 

când și unii și alţii naii bărbăția să se opună 
lăcomiei lui nemă&surate și tendinţelor lui ho- 
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rende de a aservi ţera politiceşce la străini. 
Ceea-ce însă nu admit este că dacă guvernan- 
ţii nu posedă virtuțile ce se cer de la condu- 
cătorii popbrelor, noi poporul, noi cetăţenii, noi 
cari suntem ţera, trebue 6re să ne culcăm să 
murim? Nu se cuvine să căutăm a ne salva 
noi prin noi însuși? Nu trebue să cercetăm care 
e răul şi să căutăm a înlătura causele lui? 

Râul este regalitatea egoistă și corumpă- 
tere. Răul e regele care voiește să guverneze 
ca un monarch absolut, care urăşce ţera și ov 
dă în exploatare străinilor. 

Ca să facem rul neputincios, să punem t9tă 
energia nstră, tot devotamentul nostru, a dex- 
fiinţa causele lui. 

Aceste cause sunt dou: 

|. Poporului i sa răpit, prin violență şi co- 
rupţie, dreptul sâtu cel mai mare, dreptul sacru 
de alegere în care residă suveranitatea, lui. 

De aci, puterile Statului ne mai emanând de 
la densul, ci de la Răpitor, ţera a fost jefuită 
ca în Pădurile-Negre, şi pământul ci înstrăinat 
fără voia sa celor de alt nem pe termene lungi 
şi cu putinţa d'a se prelungi, ca posesia să de- 
vie perpetuă. 

Să redăm Națiunii dreptul ei suveran. opu- 
nând violenţei puterii disprețul nostru, iar co- 

„Tupțiunii, desgustul nostru suprem.



  

II. Regele, posedând prea mari prerogative, 

a abusat de puterea cei daă ele, înăbuşind drep- 

turile Națiunii. 

Să căutăm a modera dârjănia, cum ar dice 

d-nul Tocilescu în gergul săit scârbos, sati mai 

vine înțestarea „monarhului în apucăturile sale 

asiatice. 

Şi acesta o pote face numai un Parlament 

eşit din alegeri neinfluențate de guvern, saii 

din lupta victoridsă a Poporului cu Puterea. 

Dar nu numai abusul ce face regele cu pre- 

rogativele sale, sar înlătura fără comoţiuni, ci 

şi din aceste prerogative exorbitante sar mai 

putea împuţina la o revisuire a Constituţiunii, 

luând exemplu de la Norvegia. 

Constituţia, sati Grundlov a Norvegiei, ba- 

sată esenţial pe principiul representativ, pune 

tâte puterile Statului în mâna Parlamentului 

sati Storlingului. Acesta emanat de la naţiune, 

propune. discuţia și voteză legile, le amendeză 

sau le abrâgă, stabileşce impositele, priveghiază 

finanţele, şi prin cele două camere Lagthing și 

Odelthing, exerciteză în realitate autoritatea în 

țeră. Ministrii regelui nau dreptul de a lua 

parte la şedinţele Parlamentului. şi suveranul 

însuși nu pote opune decisiunilor Parlamentu- 

lui de cât un vot de suspendare, şi chiar acest 

vot nu se pste prelungi în infinit; căci, ori-ce 

resoluțiune adoptată prin trei votări succesive, 

dobândeşce putere de lege definitivă, și voința 
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regelui, din acel moment, nu mai are nici o 
putere asupra voinței ţărei. 

De ce regele României ar avea mai mari 
prerogative de cât regele Norvegiei? Norvegia 
nu e republică ca să nu o putem lua de model, 
ca să nu adoptăm disposiţii din Charta ci. 

Pînă când vom putea avea o asemenea înțe- 
Ieptă Chartă, să stabilim echilibrul între pute- 
rile regelui și drepturile Națiunii, echilibrul 
sdruncinat de nesaţiul de putere al acestui stă-: 
pânitor cu gusturi de satrap. 

Echilibrul e desemnat prin Pactul fundamen- 
tal al ţării. 

După acest Pact, regele dumnesce și Naţia 
gpitcerneză. 

Aşa fiind, să lăsăm regelui ce se cuvine re- 
gelui: domnirea, şi să redăm Națiunii ce apar- 
ține Națiunii: gucernarea răpită de brigandii 
oficiali tâlhăresce, cu cuțitul în mână, cu chi- 

norosul și cu bâta bandelor de sbiri coman- 
dați de prefecţi. 

Insă, prin ce midisce să repunem Națiunea 
în drepturile ci? 

— Eşind din indiferentism, din nepăsarea în 
care ne aflăm, deschidând ochii la pericolul ce 

ne ameninţă, unindu-ne întrun cuget toţi câţi 

ne iubim ţâra, şi prin lupta dată în faţa urnei, 
smulgend din mâinile trădătore puterea răă în- 
trebuințată de guvernele palatiste, de cabinetele 
complice Străinului.



  

Acesta o putem, numai să vrem. 

Stăm în momentul acesta în genunchi, ca 
nisce sclavi. Să ne sculăm în picidre ca 6meni 
liberi, şi puterea factice a Usurpatorului se va 
svapora la contactul cu puterea reală a Națiunii. - 

Dilele trecute, un amic din Caracal îmi seria : 
„Aici am admirat cu toți luptele omerice din . 
Parlament şi din presă ale Liei de resistenţă 
în contra înstrăinătorilor moșiei românesci; dar 

"ce folos! Ce pot să facă strigătele unei mâini 
de patrioți, când apasă asupra ţărei greutatea 
unei puteri fără scrupul?2* Şi eă i-am răspuns: 

„Da, suntem puţini, în momentul acesta, cari 

vedem peirea și luptăm să o abatem, dar în 

ora supremă ne vom face mulţi, căci Românii 
nu sunt morţi, ci numai adormiţi; și apoi, o 
forță, ori cât de mică ar fi, nu trebuie nesoco- 

tită în calculele de luptă: Incendiul care devoră 
păduri seculare și mistuiesce edificii superbe, 
n'a fost la început de cât o scânteie debilă. 

Un cărbune a fost de ajuns să iea foc templul 
Dianei din Efes, care era una din cele șepte 

minuni ale lumii antice.“ 

Cine ar fi gândit, la 1821, că un proprietă- 

raş de la ţeră, Tudor Vladimirescu, va trânti 
la pământ stăpânirea de mai mult de un vâc 
a străinilor din Fanar și va reda tronul român, 
Românilor? 

Cine ar fi credut, la 1848, că vre-o căți-va patri- 
oţi, sculându-se în contra vechici oligarchii, care



  

    

avea puterea şi era sprijinită de Colosul de 
la Nord, vor schimba faţa ţărei, creând o soci- 
ctate noiiă ? 

Insă, cum ai isbutit aceste mişcări regenerat6- 
re? Ducându-se cu jalba la Vodă să câră să 
'şi facă milă cu ţera? — Nu. Românii de atunci 
erai mai puţin politicoşi cu palatul; ei când 
vorbiai cu Domnul, aveati mâna pe spadă ; și 
capul Statului îi asculta sati se ducea să iea aer 
la Golăşei, la 'Pibănoști, sai la spaţir pe mar- 
ginea Rinului. 

La 1821 'Tudor, sciind că „dreptul se iea,“ 
nu se cere, a desprins din cui sabia ruginită 
ce sta suspendată din timpii Domnilor români, 
și încingând-o în contra asupritorilor țărei, a 
dis împreună cu poetul român: „De cât o vicţă 
mortă, mai bine o mârte vie“, Şi a murit ca 
să trăi6scă România, precum Christ şi-a dat 
sufletul, ca să salveze umanitatea. 

Oamenii de la 1848 s'au ridicat, nu ca să 
secole de la masă pe cei ce se aflati în capul 
bucatelor, spre a se așeza ei, ci în așteptarea 
de a fi împușcați în luptă sati trimiși la ocnă, 
dacă Mișcarea n'ar isbuti. Când la popasul de 
la Albota din Romanați al armatei Regenera- 
țiunii, în mersul ei contra Craiovei, am între- 
bat pe nemuritorul Heliade, ce crede el despre 
reușita Mişcării ? — El mi-a răspuns: „Principiile 
ei vor triumfa mai târdiii. Cât pentru noi, mi- 
siunea nostră este de a semăna, și alții vor
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secera și se vor bucura de fruct; noi numai 

ne. împlinim o sântă datorie către ţcră, sciind 
bine că revoluțiile sunt ca Saturn: ele își mă- 
nîncă copiii.“ 

Iată secretele insbăndilor Revoluţiei Naţionale 
de la 21, şi ale Mişcării politice şi sociale de la 
48. Aceste secrete stai în hotărîrea de a face 
cine-va sacrificiul averii sale, posițiunii sale so- 
ciale, libertăței sale și chiar vieţei sale, dacă 
trebuința cere, fără care hotărîre nimic mare 
nu se pte întreprinde. 

Oamenii de astădi aşteptă să secere fără să 
fi semănat. — Și prin aceștia înţeleg pe indi- 
ferenţi. 

Mi se va, dice însă că țera nu se găsesce în 
starea în care se afla la 21 și la 48. 

Dar stă ea mai bine când e jumulită, ca o 

găină, prin concesiuni ruinătâre tesaurului țărei 
şi prin convenţiuni ucigătâre născândei nostre 
industrii? când e datâre la străini mai mult 
de cât un miliard? când pământul ci se dă 

străinilor? când porţile ţărei sati deschis colo- 

nisărei cu tot felul de lifte? O asemenea stare 

nu e mai îngrijitâre de cât cea de la 21 şi 

48? 
Şi ce fac Românii? Ce fac alegătorii? Ce 

face inteligența țărei? 
Junii de la Gazeta Poporului, necutezând a 

inculpa pe stăpân de fără-de-legile comise, în- 

vinovăţese pe slugi. 
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Regele! Iată rtul, domnilor, cari nu îndrăsniţi 

“a apuca taurul de cârne şi credeţi că veţi în- 
vinge. 

La 1866, Românii iubiati pe Domnul străin. 

Astădi, după o tristă experienţă, îl urăsc. 
»Omul, dice Ignotus, are une-ori amoruri si- 

nistre; alte-ori, uri sânte și patriotice.“



  

  

    

Doscentealisarea Aministealivă 

Mai înainte de a vorbi despre Descentralisa- 
rea administrativă, vom arăta ce este Centra- 
lisaţiunea şi de câte feluri e. 

„Pretutindeni, dice d. Batbie, unde se stabi- 
lesce o putere preponderantă căreia i se încre- 
dințeză forţele necesare pentru conservarea uni- 
tății Statului, este Centralisaţiune politică. 

„Apoi când acestă putere, trecând marginile 
dreptului săi, în loc de a lăsa centrele cele 
mici să'şi administreze înse-le afacerile lor, se 
substituie autorităţilor lor naturale prin dele- 
gații ei şi atrage către centru tâtă activitatea 
ce se produce la extremităţi, nelăsând comu- 
nelor și districtelor decât inerția, acesta e Cen- 
tralisaţiune administratică,“ 

Din Centralisaţiunea politică unită cu Cen- 
tralisațiunea administrativă, nasce apoi un al 
treilea fel de centralisaţiune: Centralisagiunea 
antelectuală. D. Batbie o numesce Centralisaţiune 
morală și dice: „Totă visța fiind în capitala 
țărei (prin centralisaţiunea administrativă), 6me- 

12 

 



— 18 —. 

nii avuţă se transportă înti'6nsa, atrași de plă- 
ceri; Gmenii intelectuali alrgă acolo spre a 
căuta un theatru mai demn de ambiţiunea lor, 
și lucrătorii cei mai buni spre a căuta căşti- 
guri mai mari.“ Noi îi dicem Centralisaţiunea 
intelectuală ; căci sa vădut că nu numai singuri 
Omenii avuți şi intelectuali. care 'și părăsese 
comunele și districtele lor spre a căuta fortună 
Şi glorie în altă parte, sunt morali; ci morali- 
tatea mai adesea-ori se găsesce în aceia cari 
rămân în locurile lor spre a fi folositori comu- 
nei sat districtului în care sai născut, și pe 
care le înfrumuseţeză cu avuţia lor, şi le înalță 
prin inteligenţa lor. 

Centralisaţiunea politică nu sa atacat nici- 
o-dată de sedla liberală. Omenii bine-cugetători 
o aprobă, întru cât centralisaţiune însemneză 
confederațiune dintre comună cu comună, ca să 
facă district; district cu district, ca să facă ţinut; 
ținut cu ţinut ca să facă Stat, spre folosul tu- 
turor şi fără prejudiţiul nimenui, pentru că cen- 
tralisaţiunea politică ast-fel înţelesă a făcut să 
înceteze vechile neînțelegeri, şi prin urmare ve- 
chile resbele dintre district cu district, pro- 

vincie cu provincie, și noi suntem dintre par- 
tisanii ei, pentru că experiența ne-a făcut să 
vedenr că descentralisațiunea politică nu e de 
cât slăbiciune, sfârșire, și de multe ori pei- 
rea Statelor. 

Dar dacă Centralisaţiunea politică este un bine
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imens, Centralisaţiunea administrativă, din con: 
tra, este un rii nemărginit; resultatele ci fu- 
neste sunt spăimântătâre. Centralisaţiunea ad- 
ministrativă aduce acele dese şi multe nemul- 
țumită, şi dă nascere la acele comoţiuni populare, 
care de multe ori pun în pericol existența tro- 
nurilor celor mai bine întemeiate şi a Statelor 
celor mai puternice. „Ea este puterea absorbi- 
tore, dice d. Batbie, care slăbănogesce extre- 
mităţile şi pune pe un corp lânged o capitală 
exuberantă, cu riscul mai tot-d'a-una neapărat 
de a expune ţâra la acele atacuri apoplectice 
ce se numesc revoluţiuni.« 

Centralisaţiunea administrativă este mama 
servilităţii, ignoranței şi indigenței. Cei ce o 
apără se fac campionii servituţii sociale, insti- 
gatorii şi provocatorii revoltelor. 

De aceea noi o desaprobăm şi o combatem 
ca pe o stare maladivă a societăţii, și ca per- 
nici6să ţărei şi thronului. 

Puterea ce se readimă pe centralisare, e o 
putere factice. D. de 'Tocqueville dice că cen- 
tralisațiunea administrativă pote să concurgă 
întrun mod strălucit la mărirea pasageră a 
unui om, nu însă la prosperitatea durabilă a 
unui popor. 

Acesta e un adevăr necontestabil. Francia 
de la 1814 și de la 1870, ne-a dat tristul dar 
fârte instructivul exemplu de funestele conse- 
cuinţe ale centralisațiunii administrative. Na-
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poleon 11 și Napoleon III, prin centralisarea lor 
absorbantă ai putut să brileze un monient, şi 

apoi ai dispărut ca acei comeţi, cari spăimântă 
lumea prin apariţiunea lor, și apoi apun de o 
dată fără a mai rămânea din trecerea lor de 
cât pomenirea. Fericirea Franciei făcută de ei 

nu fu decât efemeră. Centralisaţiunea admi- 
nistrativă debilită acestă mare și glori6să na- 
ţiune. 

O eră, pe al căruia tron şâde un Cap ales 
de popor, fie chiar ereditar, nu pote să pros- 
pere fără descentralisare ; pentru că într'o asc- 

menea ţsră, unde principiul electivităţii este 
forte adânc înrădăcinat în obiceiurile ci și în- 

scris în tote vechile ei instituţiuni, vița e pre- 
tutindeni. şi a o concentra, este a o sugruma, 

Descentralisareu administrativă este ceea ce 
la Englezi se numesce self-government, adică 
guvernământ prin sine sait guvernământ direct 
prin cetățeni, iar nu prin delegaţii guvernului, 
nu prin tutela administrativă a guvernanţilor. 
La noi ea nu e un ce noii; noi nu suntem un 
popor de barbari ca să nu ne putem administra 

de sine-ne; la noi viţa municipală este anti- 
cisimă. 

Centralisaţiunea este făcută spre a ţine po- 
pulaţiunile într'a nevîrstnicie perpetuă, ca să 
ciupescă epitropii din averile epitropisiţilor. 

„Acestă stare este rușindsă și păgubitore; ea e 
demoralisătâre pentru epitropii nostri din dreptul 
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divin, şi revoltătore pentru noi; căci nu sun- 

tem nici copii, nici alienaţi să ni se administreze 
bunurile de tutori şi de curatori, cari se fac să 

fie plătiţi prea scump pentru bătaia do joc de 
a ne ţine sub tutelă. 

Prin descentralisare, Capul Statului nu se 
desbracă de nici o prerogativă, şi guvernului 
îi român o mulţime de atribuţiuni de Stat, de 
care astădi uu se pote ocupa, fiind ocupat în 

afaceri cari ţintesc Ja împedicarea exerciţiului 

drepturilor nostre. 
Şi apoi descentralisarea e prevădută prin 

Constituţiune. 

Nu vom enumăra aici afacerile ce incumbă 

iniţiativei private — individuală sati colectivă — 
şi cele care intră în atribuţțiunile naturale ale 

Statului. Un proiect de lege este a se depune 
în curând pe biuroul Adunării pentru desceu- 
tralisare, confecţionat de un număr de deputaţi 

după dreptul de iniţiativă ce le dă Constitu- 
țiunea, în care se va vedea ce se dă comunei 
şi ce se lasă guvernului. E destul a menţiona 
numai că funcționarii comunali și judeţeni — 
administrativi şi fiscali — sunt exclusiv numiţi 

de comună și de județ, şi (cra are a scăpa de 

acei zapcit proverbiali. cari nu aveait altă înda- 
torire decât aceea de falsificatori ai alegerilor. 

Self-government, este principiul constituțional 
aplicat afacerilor locale. 

Legea de descentralisare se pâte numi Con- 
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stituţiunea comunelor, carta magna a judeţelor 
autonome și libere. 

Acestă lege va fi cel mai mare act al dom- 
niei M. S. Carol 1. Ea va fi menită a seste 
România din letargie, a'i da o vicţă noăă,ao 
descurca din mrejele în care o ţin guvernanţii 
Şi a o deprinde la vița publică. 

Prin descentralisare, vor înceta animosităţile 
dintre representaţiunea naţională şi guvern, care 
astădi provin mai numai din causa amestecului 
guvernului în alegeri; și acâsta va fi un bine 
nemărginit, fiind-că astădi ceea ce ține Adu- 
narea în loc şi nu o lasă să lucreze, sunt in- 
terpelările şi invectivele care plouă cu fulgere 
ŞI cu tunete asupra ministrilor pentru violațiuni 
fățişe sai piedișe în alegeri, prin co monia exis- 
tentă între prefecţi și judecătorii de instrue- 
țiune. 

Un guvern, precum este a tot-potent, ar tre- 
bui să fie şi a tot-bun; dar pentru că nu e, 
se cuvine să punem o margine puterii lui ca 
să nu ne strivescă, adică săl punem în nepu- 
tinţă de a ne face răă, și să'i lăsăm totă ac- 
țiunea de a face bine. Marginile trebuie să le 
tragem noi; căci el — guvern — war pute să 
existe fără noi — popor. 

„Chiar atunci, dice d. Maurice Block, când 
guvernul ar fi cel mai bun, binele moral nu 
Sar cuveni re să trecă înaintea binelui ma- 
terial ? Nu e 6re de demnitatea nâstră să fa- 
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cem tot spre a scăpa de o tutelă fără sfârşit? 
E mai bine să cădem câte-o-dată, decât să r&- 

mânem etern în fașă; când mai ales fașa nu 
ne garantâză tot-d'a-una în contra căderii, ci 
ne împedică adesea când vrem să ne sculăm.“ 

Centralisaţiunea este o instituţiune despotică; 

jugul ci nu pote fi simţit de popolii barbari şi 
în guvernele absolute. Pentru noi însă, popor 

democrat, e prea grei de purtat și cu nepu- 
tinţă de a fi suferit mai mult. Sângele vărsat 
în atâtea urbe din amestecul guvernului în afa- 
cerile nâstre, probză că acest jug ne este așa 
de odios, în cât mortea ni se pare mai puţin 
oribilă de cât astă epitropie desonorantă și bru- 
tală. Şi am ferma convicţiune că dacă des- 
centralisarea nu se va face, cetăţenii se vor 

coalisa ca să resiste puterii brutale a guver- 
nului. 

Ast-fel centralisațiunea va fi resbelul perma- 
nent și învierșunat: în capitalele judeţelor, între 
cetățeni cu delegaţii guvernului; în capitala 
țării, între Representaţiunea naţională cu gu- 
vernul central, cum se vede astădi. Acest resbel 
pu va înceta de cât atunci când, sai noi vom 
cădea cu desăvirşire striviţi sub puterea des- 
potică a acelora ce i-am ridicat în capul nostru, 
sat ei se vor stinge ca acele troiene de nive. 
care repedindu-se din munţi desrădăcineză totul 
în mersul lor, și apoi se topesc şi dispar la 
s6rele primăverei. Căci popolii, dacă trec prin
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ierne horende, care fac să le amorţeecă sângele în 
vine, în mersul lor ajung și primăveri vivi- 
ficătâre, ale căror vânturi purifică acrul de 
miasme. 

Când cer, dar, descentralisarea, sunt amic al 

guvernului şi inamic al revoluţiunilor; sunt: 
omul păcii şi al ordinii. Căci centralisarea este 
dușmănia și desordinea. 

 



  

  
  

A DOUA EXPATRIARE 

In urma evacuării pământului românesc de ar- 
mata rusă, la 1854, şi repalriarea emigraţilor, din- 

tre toţi Românii cari aă luat parte la evenimentele 

din 1848, numai Heliade n'a fost suferit de au- 

striaci a rămâne în ţ6ră. După cererea cabinetului 

de la Viena, el a fost chiemat la Constantinopole, 

sub pretext de o misiune ce în realilale era o 

nouă expatriare, de unde nu sa mai întors în pa- 

triă cât timp sai aflat în Principate soldaţii Cai- 

serului, ce luaseră locul cazacilor Czarulni. Sărmană 

Româniă! şi încă mai s&rmană Turciă! Calmucii 

şi Teutonii îşi disputau ţările puse de bună voie 

sub supremaţia imperiului otoman, o dată puternic, 

iar acum în decădere! la 1848, Muscalii pros- 

criseseră pe leliade ; la 1854, Nemţii îl reexpalriaii. 

Am însoţit pe apostolul şi martirul român în acest 

al s8ii al doilea exil, care a durat pină la 1859. 

De ce Muscalii şi Nemţii păstrai alăta inverşunare 
în contra unui bărbat, care, la 1848 şi în totă 

vremea emigrării sale, rămăsese în legalitate, când 

suferiaii pe acei Români care, în timpul Mişcării,
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puseseră să ucidă pe Domnul ţărei şi care, afară 
din ţ6ră, se amestecati în comitetele socialiste şi 
propagai o lomâniă-Mare, de la Nistru pină la 
Tisa ? Dovadă că stâncele de granit de care se 
lovesc imperiurile cotropitâre, sunt numai 6menii 
legalităţii. 'Pudor a fost fatal Fanarioţilor şi Heliade 
protectoratului rus, peniru că în loc dea se scula 
înpolriva 'Tureilor, ai cerut ajutorul lor în contra 
sirăinilor. Domnirea Fanarioţilor şi protectoratul 
nelast al Rusiei ati fost spulberate, nu prin pute- 
rea armelor, ci prin a tractatelor. Românii aă fă- 
cut două mari revoluţiuni, r&ămâind în legalitate. 
Revoluţiuni de acestea paccfice nu sunt pe gustul 
Puterilor cuceritâre. Oamenii care se pun în capul 
Mișcărilor de principii şi le conduc, sunt adversa- 
rii cei mai periculoşi ai unor asemenea Puteri, Etă 
de ce t6tă vrășmăşia Nemţilor și Muscalilor se 
concentrase numai asupra capului unui om, cel 
mai neofensiv, ca rămas în legalitate, dar printr'- 
acesta tocmai cel mai redutabil. Tudor a fost ucis 
de Fanarioţi, Heliade de două ori exilat de Nemţi 
şi de Muscali. Acestea sunt titlurile gloridse ale 
acestor doi Români. Fie ca alţii să imiteze exem- 
plul lor! 

NO
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INSTRUCȚIE 
SI 

MORALITATE” 

Insteucţia și Moralitatea sunt cele două elemcute 

indispensabile măririi unui popor, puterii unui Stat, 

Pentru că fără instrucţie, nu pote să existe adc- 

vărata liberlate care face mărirea, şi fără mora- 

lilate, nu pâte să lie justiţie care dă puterea. 

Ignoranţa a făcut în toţi limpii slăbiciunea na- 

ţiunilor ; imoralitatea le-a adus ruina şi de multe 
ori stingerea. 

Puterea şi trăinicia unui neam, nu le fac nu- 

mărul ci sciința. Titlul de mare al unor 6meni, nu'l 
dă instrucţia ci, moralitatea. 

Pote să fie un popor cât de numeros, dacă este 

ignorant e nepulincios, debil. Pote să fie un om 

cât de învăţat, să fie dotat cu cele mai strălucite 

talente, dacă'i lipsesce moralitatea, e tirâtor, iubi- 
tor de mărire cu preţul demnităţii lui, linguşitor, 

venal, sclav al pasiunilor lui degradanie; şi când 

*) Publicat în Românul de la 12 Ianuarie, 187%,
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un asemenea om, instruit dar co:upt, se află în 
capul unui Stat, acel Stat merge spre pcire. 

Saă vădut Gmeni cu puţină sciință, dar cu multă 
moralitate conducând bine statele. — Și prin morali- 
tate înţelegem ferirea de tot ce e nedrept, respectul le- 
gilor, simţimntul uman cultul adevărului. — Și sau 
vEdut 6meni geniali, dar puindu-se pe ei mai presus 
de legi, dispreţuind poporul, desființândui'i libertăţile 
şi drepturile, tratându'! ca pe o turmă de măcelărie, 
formând imperiuri întinse, și apoi prăbușindu-le în 
neant şi dispărând pentru tot-d'a-una. Pentru că 
geniul, sciința, nu pâte să creeze nimic durabil fără 
moralitate. Pentru că fără justiţie, fără respectul 
libertăţilor şi drepturilor poporului, tot ce se edi- 
fică de o sciință 6rbă, tiranică, se edifică pe nisip. 

lgnoranţa, nu e numai deboleţea şi sclavia unui 
popor, ci de multe ori e și mortea lui. Sciinţa e tăria, 
care când e însoţită de moralitate, se numesce şi 
este putere. 

Să sprijinim disele n6stre pe exemple. 
In Asia, în timpii antici, vedem ua spectacol 

surprinqător: o oştire de mai mult de o jumătate 
de milion de soldaţi și comandată de cel mai mare 
monarch al Asiei, e învinsă la Maratone, la Sala- 
mina, la Plateca, sfărîmată la isus, distrusă la Ar- 
bela de o mână de 6meni superiori prin instrucţie, 
luptându-se în pământul lor pentru libertate, şi 
afară dintr'6nsul, pentru glorie; două idei neprice- 
pute de poporele Asiei abrutite prin sclavie şi prin 
nesciință, 

In America priveliștea eşte şi mai uimitâre. In- 

I
P
P
D
 

TF
 
P
R
I
 

PU
 

AR
E 
P
O
E
 

O 
E
 

C
I



  

n
 
e
 

A 
I
O
 

A 
N 

m
 

i
p
 

  

— Î89 — 

digenii une! emisfere întregi, cad subt armele per- 
fecționate ale câtor-va sute de Spanioli Sciinţa a 
învins numărul. Câţi-va aventurieri europeni, aii 

cucerit l.umea-Nouă şi aii devaslat'o. 

În Indii, o companie de neguţători englezi, at 
redus în servagiii o sută ş6sedeci de mili6ne de lo- 

cuilori al uneia din cele mai mari, mai frumâse, 
inal avule şi mai clasice ţ&ri ale Asiei. 

Vedeţi nenorocirile în care duce ignoranţa, lipsa 

de instrucţiune! 
America despopulată de aborigenii ei; India 

sclavă ; China neputinei6să 
Acestea sunt adevărate calamităţi, care sar fi 

puiut conjura prin instrucţie. 

Daţi Indiei învăţătură, şi locuitorii ei îşi vor 

recupera vechia lor îndependenţă Instruiţi China, 
şi poporul ei va eşi din starea de înjosire şi de 

slăbiciune în care se află astări. 
Noi, descendenţii unui popor care a dominat 

lumea ; nai, fiii cavalerilor Crucii care aii smerit de 

atâtea ori Semi-luna, coboritorii eroilor de la Ro- 
vine, de la Dumbrava roşie, de la Călugăreni, am 

ajuns în starea Indienilor: Nemţii ne-aii făcut tri- 

butarii lor pe calea economică. 

Noi suntem tot acei 6meni care am fost sub 

Mircea, sub Stefan, sub Mihaii, sub atâţia Domni 

ilustri *), dar conducătorii nu mai sunt aceiaşi. 

Noi, care numărăm peste patru mili6ne de suflete, 

” % Acâsta am dovelit'o la 1838 pe câmpurile Bolgariei, după ștse 

ani de la pub.icarea ace tui articol.



—- 190 — 

am put da cel puţin şese sute de mii de apărători 
ai căminelor şi drepturilor n6stre. Dar cine să or- 
ganiseze acestă forţă respectabilă de apărare? unde 
sunt Ștefanii? unde sunt Mihail? unde sunt Bu- 
zescii, T&uţii, Calomfirescii, Farcaşii ? 

Poporului îi lipsesce instrucția, iar capilor lui, 
moralitatea ; le lipsesce acestora iubirea de neam, 
respectul legilur, simţimentul de onestitate politică. 

Cu asemenea conducători: 
Jos avem inimi fără instrucţie, 
Sus 6meni instruiți fără inimă ; 
Jos, ignoranță 
Sus, imoralitate ; 

Jos, inerție, 
Sus, hoțomănie. 
Acâstă stare e de plâns. 
Ce să facem ca să eșim din umilinţa şi din miscria 

în care 0 guvernare vitregă ne-a făcut să cădem? 
Să disperăm ? 

Ar fi o laşitate. 
«Poporul roman, cel mai brav din lume, adesea 

a cedat forţei, dice Luciliu, şi a perdut multe bă- 
tălii, dar nici-o-dată resbelul pentru el nu s'a ter- 
minat prin disfată, și acâsta fu secretul măririi lui » 

Noi suntem descendenții acestui popor: să re- 
mânem fermi în adversităţi. 

In cestiunea Bleichrider, am avut învingerea de 
la Cane a Romanilor, fie. Să perseverăm, şi mâine 
vom ave victoria decisivă de la Zama. O facțiune 
nu e mai puternică de cât un popor, când poporul 
uu €e o turmă.
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Națiunea a luat opium; 
Dârmă dacă place. 

Dar aceia, cari ai misiunea să veghieze asupra 
ei, să'și facă datoria. 

Hestriştile naţiunii şi triumtul celor răi, să nu 
ne obosâscă, nici să ne descurageze. 

Ne pare r&i că națiunea n'a sciut să facă us 
de dreptul ei de votare, dar sperăm că acâstă pă- 

țire îi va fi o lecţiune pe care no va uita: cu 

alât mai mult că a plătito cu 83 mili6ne şi cu 
viilorul economic al ţării. 

Am fost de două ori jefuiţi de brigandii de la 

Hhin: o dată de concesionari, de 56 mili6ne; a 

doua oră de detentori, de 27 milisne; pentru că 

poporul n'a fost îndestul de instruit ca să aldgă o 

Cameră independentă cu simţiminte de ţeră spre a 

nu 0 vinde străinului pe slujbe lucrative, şi pentru 

că ţera n'a fost înarmată spre a r&spunde ame- 
ninţărilor nemţesci cu ameninţări. 

Voim să nu se mai repete asemenea piraterii, 
asemenea ameninţări umilitore? 

Să înfiinţăm scâle în tote comunele şi să punem 
într'ensele învăţământul integral: fisie, intelectual 

şi moral Să facem din legea de obligativitute o rea- 

litate, amendând fără cruțare pe cei ce nu şi-ar 
da copiii la scâlă şi adunând aceste amendi într'o 

casă specială a sc6lei, împreună cu veniturile din 

donaţiunile ce ar face particularii, ca din aceste 
fonduri să se cumpere obiecte de aplicaţiune, în cât 

înv&ţămentul să fie teoretic şi practic tot de o dată. 

Să punem în scdle exerciţiul militar, gimnastica
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şi musica, în cât fiii nostri să iese din scâle oșteni, 

să scie nu numai cum să mănuiescă o armă, dar 

şi cum so înlrebuințeze, să potă ridica greulăţi 

mai presus de puterea omului a cărui forță muscu- 

lară nu e desvoltată, spre a fi în stare să suporte 

viâţa aspră a castrelor. Căci cată să împărţim a 

n6stră vi€ţă între plug şi între castru ca străbunii 

nosiri, pînă când va plăce Europei să mai r&mâie 

barbară, pînă când nu se va institui pe glob un 

areopag al lumii, care să decidă despre deferen- 

dele dinire popor cu popor; pînă când nu se va 

mai urma actualele usuri barbare de a se resdlve 

prin arme neînțelegerile dintre naţiuni. 

Să înarmăm milițiile, care de doi ani nu lac de 

cât să galopeze, din lipsă de arme și de patriotism 

al guvernanților, a cărora t6tă preocupaţia este 

cum să înavuţâscă pe străin, iar pentru acestă 

țâră nu daii nici un moment de cugetare. 

Să facem în t6te județele arsenale de diferitele 

arme trebuincidse la exerciţiile cele mari, în care 

milițienii să se deprindă a manopera cu tunul, a 

viza şi a nemeri în ţintă. 

Să. instituim un corp separat, un'fel de eforie a 

se6lelor, independent de guvern, care să nu aibă 

allă însărcinare de cât a inv&țământului public, a 
priveghierei lui, a îmbunătăţirilor lui, a desvoltării 

lui. Căci s'a observat că guvernul nu e bun ad- 

ministrator, că el nu servă în Siat de cât pentru 

a ține unitatea politică; că, afară de acâsta, ac- 

țiunea lui directă, fie în justiţie, fie în învăţământ, 

este prejudiciabilă, paralisătâre, demoralisătore.
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Să facem un tesaur al oștirii, care să crâscă pe 
fie-care an din procente ca, într'o qi de apărare a 

țărei, să avem în mână cel mai puternice mobil al 
mişcării unei oștiri, ban. 

In resumat, să intrăm într'o fasă în care toți 

Românii, bărbaţi şi femel, juni şi bătrâni, să scie 

carte, să cun6scă geografia şi istoria, să scie fap- 
tele de arme ale străbunilor lor, instituţiile lor 
egalitare, resbelele de independenţă, de ce cam- 

peduci s'aii dat, când, unde, în contra cui, cu ce 
midl6ce, cu ce tactică. 

Deşteptarea nâstră să ne facă unirea. Să scie 
tot Românul că, atunci când eram uniţi, Domn şi 

Națiune, conducători şi popor, cu midl6ce mici fă- 

ceam lucruri mari, cu puţini apărători, însă în- 

chinaţi morţii, sfărîmam oştiri formidabile, pentru 

că Michaiă sati Stefan, saă Mircea comanda. Să 

scie ltomânul acesta, fiind-că cunoscând ce ai 
făcut străbunii sti, începe a se gândi ce irebuie 
se facă el. , 

O dată Românul, cunoscând trecutul seit şi fiind 

înarmat de la mic pină la mare, Prusia nu ne va 

mai despuia tâlhăresce; noi nu vom mai plăti mi- 

li6ne barbarilor de la Rhin, autonomia nâstră nu va 

mai fi ameninţată, şi demnitatea română insuliată 

de Goţii moderni, ale căror invenţiuni satanice 

sunt spre distrugerea, iar nu spre civilisarea 
Gmenilor. 

Noi suntem pe clinul peirii, în urma posiţiunii 
ce ne-aii făcut guvernul şi Camera. Numai instruc- 
țiunea neîntârdiată şi completă a poporului şi înar- 

13
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marea generală a naţiunii, având un guvern de 
Gmeni onești, ne pote salva. 

Ce vedem astădi? 

Desorganisare în t6te ramurile de activitate ale 

țărei, demoralisare în tote serviciele, apatie gene- 
rală, lipsă de tote în scâle, paralisiă în armată 
vindători cu mărunţişuri jos, vindători cu rădicata 
sus, un proconsul încongiurat de farisei, nu stre- 
curând ţînţarul şi înghițind cămila, ci mâncând și 
cămila şi țințarul. 

Astăqi avem catedre fără profesori, sedle fără 
învăţători, miliţiani fără arme. 

Un sarcasm, o deridere! 
Inv&ţătorul scolei de model din Băilesci, districtul 

Dolj, scrie Zrompelei Carpaţilor că nu şi-a pri- 
mit apuntamentele de două-spre-qece luni şi că a 
fost silit să demisioneze, ne mai având cu ce să'și 
nutrâscă soţia şi copiii, 

E o măsură generală luată de guvern în contra 
învăţătorilor, ca să'i silescă a demisiona ; e o tac- 
tică de a închide scâlele fără a li se arăta ostili pe faţă. 

Dumnedeii să vi trăiască, 6menilor cari i-ați 
dat o Cameră care'i aprobă asemenea acte. 

Este de mirare că ministru al instrucţiunii pu- 
blice se află d. Tell, unul din corifeii Mişearii de 
Ja 1848 la gradul de general. 

Cată să fie o mare coruptâre monarchia, ca să 
seducă pînă într'atât pe d. Tell, omul de bronz, 
democratul fără s6măn, cum îl numia Trompeta 
Carpaților, în cât se renege principiele sale. 

Trompela Carpaţilor adaogă că revisorii mi-
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nistrului eşit din popor, care altă dată înjura 
ciocoimea cum wa maă înjurato altul, şi care 
o servă astădi cum ma mai servito altul, -nici 
nu mai daii prin sc6le; se numese revisori numai 
ca să se dică că sunt, şi pentru că se află mulţi 
Omeni d'ai tarafului cărora trebuie să li se dea să 
mănânce şi ei o pâine, cu obligaţiunea dea nu 
revisui nimic, de a nu ţin drumul postei de cât când 
pl6că pentru o ast-fel de trâhă, subt pedepsă de a fi 
destituiţi la întâmplare când şi-ar face datoria în 
consciinţă, 

In Romanați revisorii numiţi de d. ministru ac- 
tual de la Instrucţiune aii metâda de a revisui 
secolele, fără să fi trecut vr'o dată Oltul, din 
Moldova sai din Basarabia de unde se vor fi aflând. 

Causele sunt: întâtiă, pentru că aşa le scrie po- 
runcile ; al doilea lipsa de bal6ne în timpul inun- 
daţiunilor. Pe timp răi, monarhiştii nu călătoresc; 
nu sunt d-lor aşa de nebuni ca săşi periculeze 
viţa spre a'şi împlini datoria. 

Insă, cum se revisuiese scdlele unui district, fără 
ca revisorele să dea prin acel district? 

— Prin telegrame. 
Și în adevăr, când revisuirea nu s'ar putea face 

prin telegrame, penlru ce ar mai exista telegraful? 
La ce ar mal fi trebuinci6să electricitatea ? 

Ast-fel îşi împlinesc însărcinarea revisorii regi- 
mului ce ne guvernă. 

Și să nu se crâdă că acestea sunt numai vorbe. 
In urbea Caracal esistă o scâlă pedagogică, în- 

ființată de consiliul judeţăân, sub direcţiunea d-lui
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profesor M. Corjanu, pentru formarea de învăţă- 
tori sătesci, în care, pe lângă cursurile ce se în- 
vaţă în clasele primare, se ma! predă: pedagogia, 

agricultura, mica chirurgiă şi musica bisericescă 
orientală. 

Acâstă sc6lă, visilală de mai mulţi bărbaţi com- 

-petinți, cari aă adus laude consiliului districtual 

şi d-lui profesor superior de îngrijirea, buna-ţinere 

şi frumosele ei fructe, a dat pînă acum 40 de 

învăţători comunali, afară de alți juni cari s'aii 
trămis de consiliul districtual la So6la normală 

din Bucuresci, cu burse din casa județului, şi la 

seminarul din Romnicul- Vâlcii spre a deveni preoţi. 

Seola acesta prospera subt guvernele trecute; 
Ssubt cel actual însă a cădut în paralisie, cum 

cade totul subt mâna omului netrebnic saă de 
rea-credinţă. 

Inv&ţătorii sătesci nu 'şi-aă primit modestele lor 

apuntamente pe mai multe luni. 

Un visitiii are doui galbeni pe lună, pe cari şi 
primesce regulat la finele fie-cărei luni, iar une-ori 

şi mai înainte. Un învățător n'are de cât patru-deci 

și cinci de lei, şi apoi şi acestă neînsemnată sumă, 

care nu e suficientă pentru întreţinerea familiei lui, 
care nu recompensă serviciele sale, n'o primesce 

de cât după şese, dece şi dou&-spre-dece luni, pe 

când cei ce pradă și vând ţera îşi primesc lefile 

lor enorme înainte de termen. 

Dar numai acâsta pare că n'ar fi de ajuns pen- 

tru pedâpsa celor ce se însărcineză cu sânta mi-
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siune de a lumina poporul. Revisoril îi străgănese 
pe drumuri fără utilitate. 

La 24 Noembre, învățătorii aii fost chiămaţi de 
revisor în capitala districtului. Ei ai mers toți, 

perdend fie-care câte trei dile şi chieltuină, în timp 

de iârnă; dar revisorul nu s'a arătat nici pină 
astăqi. 

Patru-spre-dece elevi din scâla de pedagogie 

erai preparaţi să depună examene în anul trecut, 

spre a merge apoi ca învăţători în comunele ru- 

rale, a le căror sedle staii închise din lipsă de în- 

vățălori. Insă mai înainte cu câte-va dile de a se 

face examenul, ministrul actual al Instrucțiunii 

destituie pe revisorul d. George Gr. Brălăşânu, 

proprietar în districtul Romanați, june inteligent, 

amic al luminelor, onest şi având vocaţiunea sar- 

cinei ce i se încredinţase, şi "l înlocuiesce cu un 

străin, care la rândul săi este şi el destituit şi 

înlocuit cu un aller ego, domiciliat, ca şi prede- 

cesorul săi, nu se scie în care unghiii al României. 

Presenţa revisorului fiind reclamată de cei 14 
clevi, prefectura anunţă că revisorul va veni la 

28 să "i asculte. Insă la 27 sosesce o telegramă a 

mai sus disului revisor că ministrul a suspens 

examenul. Ast-fel deschiderea sc6lelor, închise din 

lipsă de învăţători, sa amânat la calendele grece. 

Printr'acâstă tactică, cei 14 juni, destinaţi pen- 
tru învăţători, sunt pierduţi pentru scâlele rurale. 

Ne mai putând adăsta, și perdând speranța de a 
mai da vre-o dată examene, mai ales când revi- 

sorul lipsesce, unde, nu se scie, cei 14 elevi vor
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îmbrățişa alte cariere; şi €tă frumosul, marele şi 
naţionalul scop al scâlei pedagogice din Caracal 
paralisat de un guvern culpabil de atentat la lu- 
mină, amic al întunerecului, duşman al progresului, 
persecutor al scâlelor române, şi prin urmare al 
românismului; de un guvern care de va mai sta 
la putere, o n6pte morală şi intelectuală va face 
să trecă peste România, în care duhurile necurate, 
evocate din tote unghiurile, se vor aduna să să- 
virşescă sabatul lor. 

D
E
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NAPOLEON III ŞI DANTON” 

Mai înainte de a cădea de pe tronul Francei, 

Napoleon III avu un vis. Intr'o npte, pe când dor- 
mia în palatul de la Elisei, în prediăa plebiscitului 

prin care el voia să'şi întărescă puterea cletinândă 

pe sufragiile naţiunii smulse prin amăgire şi terdre, 

Danton îi apăru în somn, şi începu cu dânsul ur- 
mătorul dialog politic. 

Danton: Sire, Franca, sacrilicând guvesnul ei 

electiv monarchiei ereditare, a fost condusă de o 
idee: stabilitatea. Faptele aii înşelat acestă aștep- 

tare. După atâţia ani de experiență, din ilusiunile 

ce ea işi făcuse despre monarchie, nu i-a r&mas 

decât decepţiunea. Ea a vădut, din nefericire fârte 
târdiă, că nu e de ajuns ca o naţiune să se afle 

în guvern monarchic ca să aibă stabilitatea. 

Stabilitatea se repausă pe respectul legilor, pe 

moralitate, pe ordine, pe justiţie ; şi când arbitrarul 

*) Dialog tradus din franguzesce, prelucrat şi amplificat de N. B. 
Locusteanu. În textul frances dialogul este între Machiavel şi Mon- 
tesquieu şi se petrece în infern. Traducătorul l'a făcut între Napoleon 
al ill-lea şi Danton, pentru că autorul dialogului, prin Machiavel, pe 
Napoleon III, făptuitorul lui 2 Decembrie, Va înțeles.
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iea locul legilor, turpitudinea al moralității, avarchia 

guvernamenială al ordinii, inicuilatea a justiţiei, 
stabilitate numai pâte îi chiar când dinastia dom- 
nitore ar avea în naţiune rădăcini f6rte adânci. 

Noi, democraţii, am stabilit monarchia. Naţiunile 
cad câte o dată în asemenea erori. Tu, monarchist, 
ai ucis'o. Acesta e singurul bine ce Maiestatea Ta 
ai făcut Francei, pentru care ea îți va fi recuno- 
scătore, scăpând din mâinile tale. 

Napoleon: Tu voiesci întârcerea la guvernul 
electiv, Dantone. 

Danton : Da, fiind că Maiestatea ta a lăcut exe- 
crabil guvernul monarchic. 

Napoleon: Sceiii că selt-guvernamentul este ide- 
alul tăă, dar cu ce bărbaţi şi cu ce popor? Cunosci 
iu acesti 6meni ce se numesc inamici împlacabili 
ai monarchiei şi care servesc tote guvernele? Scru- 
teză'i şi vei vedea că nu sunt nereconeiliabili de cât 
cu rivalii lor. 

Tu abhori aceea ce numesci guvernarea mea 

personală ; dar dacă s'ar asculta mulțimea, ce s'ar 
vedea? Venirea la putere a acelor sectari ce se 
numesc atleţii libertăților, cărora poporul li sar 
supune, pînă când urîndu-i-se cu dânşii, i-ar sfărâma 
spre a cădea într'o nouă tiranie, după capriciile 
lui furibunde și schimbătore. 

Sciii că partida populară cea mai curată n'are 
alt drapel de cât pe al lui 63. Creqi tu dar că 
sistema mea politică, care este guvernul autoritar, 
ar peri cu mine? Democraţii ar conserva centra- 
lisaţiunea mea spre a'şi impune ideile, spre a în-
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vinge resistenţa, şi s'ar vedea sforțaţi să lucreze 

ast-lel chiar când n'ar voi-o. În numele altor pria- 

cipii, baptezate cu alte nume, ei ar face ce am 

făcut cil. 
Danton. Ei n'aii nevoie, ideile de libertate nu 

se impun; ele sunt născute în om. Isus a cucerit 

lumea prin cuvânt, şi autonomia comunei şi jude- 

țalui fiind organisaţiunea pe care o voiesc 6menii 
poporului, la acesta nu se p6te ajunge prin cen- 

tralisare ca ei să fie siliţi a o conserva. 
Napoleon: Se strigă că în monarchie se des- 

pâie, se întemniţeză. Dar la 1793, ai nu se încar- 

cera în numele libertăţii, nu se spolia în numele 

justiției ? 
Danton: Sire, tu confundi martirul cu trădătorul, 

revendicarea cu spoliarea. In numele libertăţii se 

vor încarcera lot-d'a-una cel ce conspiră în contra 

Ihbertăţii individului şi poporului. Şi când cel ce a 

fost spoliat îşi recuperă dreptul seii de care a 
fost privat, acâsla nu se numesce spoliere, ci re- 

vendicare. 
Nupoleon : Se strigă în contra despotismului; 

dar iacobinii cei mai populari, nu diceaii că Franţa 

e prea populată spre a o putea suprima jumătate? 

Dacă cel puţin ei ar fi fost sinceri! Dar nu saă 
vădut cei mai mulţi din acesti teroristi la genuchii 

unchiului meti, după 18 Brumar, ajunşi comiţi, duci 

şi şambelani cu pepturile ce altă dată purta co- 
lorile republicei coperite cu insemnele monarchiei? 

Danton: Acei şambelani, acei duci, acei comiţi, 

p'ait fost nici-o-dată republicani cu inima, precum
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na fost nici unchiul Maiestăţii tale, care cu tâte 
acestea a servit republica şi a fost consol. EI n'a 
servit acâslă formă de guvern, de cât pentru că 
era a timpului. Dar admițând chiar că ar fi fost 
republicani convinși, faptele câtor-va apostați nu 
atrag condamnarea şi a bărbaţilor care ai rămas 
fideli poporului. 

Se inculpă poporul de turbulent şi schimbător ; 
dar Maiestatea ta uită credința nestrămutată în 
principiile democratice ale popolilor republicelor mo- 
derne de pe cele două emisfere ale globului ; nu 
are în vedere că, în lungul interval al existenţei 
acestor republice, nu s'aii vădut într'ensele como- 
țiunile, încercările r&sturnătâre şi resbelele ce se 
repetă în statele monarchice, ceea ce probâză că 
causa nestabilității nu este în popor şi în forma 
electivă, ci în sistema spoliatâre şi aptsătâre a 
guvernelor despotice. 

Se face o crimă revoluţiei de la 93 că a ucis 
fără alegere pe asupritorii seculari ai poporului 
și pe servitorii lui cei mai devotați, dar ce sunt 
revoluţiunile şi de unde vin ele? Revoluţiunile sunt 
o stare nenormală aduse de excesul tiraniei de 
care democraţia nu e responsabilă. Monarchii fac 
în starea normală şi cu sânge rece crimele pe care 
poporul nu le comite de cât în frigurile însurec- 
țiunilor și în paroxismul disperării, când cine-va 
nu mai e domn ci dominat, când terorismul se 
impune ca o fatalitate. 

Te miri, Sire, că Franţa liberală, Franţa care are
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consciinţă de drepturile sale şi de demnitatea sa, 
voiesce să respire; că ea consideră dinastia ta ca 
o calamnitale. 

Napoleon: Dar Franța conservatore e cu mine; 

ea nu voiesce să fie devorată de stupiqii cu creerii 
aprinşi, care n'ait în craniul lor altă idee de cât 

guvernul electiv, care nu vis6ză de cât suverani- 
tatea poporului. 

Scii ce voiesc 6menii acestia? 

Danton: Guvernul popular ca cel mai eftin, cel 
mai blând şi cel mai moral. 

Napoleon : Nu; ei voiesc a smulge moştenirea 

claselor avute în favârea claselor desmoșştenite. 

Morte avuţilor, este strigarea ce iese din fundul 

sufletului lor şi, pe viul Dumnedei, ai cuvânt; căci 

resbelul omului în contra omului este o lege a na- 

turei. Insurecția opulenţilor în contra indigenţilor, 

a celui forte în contra celui debil, este un drept 

natural al omului ca şi al animalului. Dar dacă 

cel forte are dreptul să atace, cel debil are datoria 

să se apere. De aci legilimitatea resbâielor ofensive 

şi defensive. 

Numai forţa pote triumfa de 6menii feroci ; restul 

e nebunie. 
Danton: Sire, teoriile acestea sunt periculose. 

Apăsarea, tirania, resbelele le fac Nesczința şi 

Lăcomia. Dar resboiul nu e starea naturală a 

omului ; starea omului dupe natura sa e solidari- 
tatea între Gmeni, devotamentul pentru binele public, 

iubirea de omenire, misericordia către cel debil, 

ajutorarea celui în nevoie.
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Napoleon: Şi ce'mi pasă de sentimentalismul 

platonic, mie care văd în sulletul umaa ca într'un 

scoc deschis, unde se svircolesce (âritârele? Cu tâte 
acestea, trebuie să înţelegi că la adică am mal 

mult de cât line sufletul deschis la suferințele uma- 

nităţii, la torturele proletarilor; şi trebuie să scii 

că în diita în care inteligenţa n6s!ră terială va voi 

să se înarmeze în conlra mea, o voiti arunca spre mân- 

carea maselor care o vor devora dinir'o înghiţitură? 

Danton: Ameninţi inteligenţa cu masele populare 
ca să tiranisezi inteligența și poporul. 

Napoleon: Nu ţi-am ascuns nimic, şi acum ur- 

meză să scii că: legile mele eşite din lucrătoriul câr- 
pelilor, sunt în stare să pună obstacol oceanului. 
Am dejucat tâte calculele fatidice ale acelora ce 
asemănase un termen prefix existenţei mele. Aveam 
să împlinesc o misiune providenţială şi acestă mi- 
siune stă în a întârdia, pâte a preveni, cataclismul 
înfricoşat de care societatea e amenințată, con- 
ciliind suveranitatea populară cu principiul monar- 
chiei absolute, sub formele parlamentare apropriate 
timpului present. Fatalist ca Guilaume d'Orange, 
sciă că nici un pericol nu p6te să mă atingă pină 
când scopul mei va fi împlinit; pentru acesta am 
bravat ca şi dânsul predicţiunile meaicilor şi pum- 
nalul ucidătorilor. Urna este deschisă. Votul tăă 
gata este ? 

Danton: Da, Sire, şi el te condamnă în numele 
chiar a tot ce ai dis spre a justifica conservarea 
puterii tale. Ce să cuget de teoriile tale asupra 
înjosirii umane? Tu calomnieză Gmenii pentru a'ți
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da dreptul ca să” împilezi, uitând că dacă ar îi 

aşa de perverşi, precum dici, primul lor interes ar 

fi mai 'nainte de tâte ca să se desfacă de tineca 

de cel mai periculos din inamicii sei. 

Nu'ţi discut principiile, pentru că nu sunt fundate 

pe nici o lege morală; t6tă sistema la se reduce 

la acâsta:; conservaţi-mă, căci sunt un r&ă necesar; 

susţineţi-mă, apăraţi-mă, căci sunteţi ameninţaţi 

de un r&ă şi ma! mare. Insă este evident, în ochii mei, 

că nu justifici nică chiar a ta utilitate din punctul 

de vedere înfiorător unde te pui. 
Nu eşti ordinea, pentru că ai distrus elementele 

morale pe care repausă ea. 

Nu ești conservaţia, peniru că ameninţi de a 

deslănţa clasele societăţii unele în contra altora. 

Nu eşti securitatea, pentru că'ţi reservă de a pune 

totul în cestiune prin puterea discreţională ce con- 

servi asupra legilor, prin midlocul apelului la popor. 

Vorbesci de utopii revoluţionare, ca cum tu n'ai 

fi cea mai imonstrudsă utopie; tu, care ai visat de 

a alia suveranitatea poporului cu monarchia ab- 

solută, ereditară ; tu, care ai visa! în plina al XIX-lea 

secol instituțiunile bizantine şi demnităţile sale de 

Curte, şi ierarchia sa de funcţionari, şi plebea sa 

aservită dându'şi cu laşitate sufragiul, instrumentul 

propriei sale apăsări. Nu eşti tu utopia încarnată 

în tot ce ai întreprins: visuri de independenţă, 

finanţe, industrie, administraţie, unde pretutindeni 

concepţiunile tale n'a lăsat decât nimicul şi ruina? 
Aşa dar ce represenţi tu în midlocul acestei so- 

cietăți pe care o respingi, şi al cărei limbagiii nu'l



— 306 — 

vorbesc? Cine pâte să aibă interes a te susține ? 
Nu cum-va poporul pe care al lăsat în sapă de 

lemn, pe care Pai lovit în tâte formele subsistenţei 
sale, pe care ai visat a'l face o masă inertă şi 
fără patrie, asemenea acelor populade servile, care 
ati construit piramidele Egiptului sub Faraoni? 

Nu cum-va teranii (proprietarii de terenuri) pe 
care i-ai sugrumat în mâinile funcţionarilor tâi, 
când (6tă legislaţia ta economică sâcă producţiu- 
nea agricolă şi scade valdrea productelor ? 

Nu cum-va industria naţională, pe care a! ruinat'o 
prin tractate desastrâse, prin monopol, prin taxe, 
prin deschiderea fruntariilor industriei străine ? 

Nu cum-va comerciul extenuat de extrema slă- 
biciune a incoherenţei politicei tale, care face să 
ir€că asupra transacţiilor ? 

Nu cum-va armata, care ţi-a servit a înăbuși 
vocea poporului în alegeri ? 

Nu cum-va instrucţia, pe care ai ucis'o? 
Când presinţi masele populare ca gata a se as- 

virli asupra acelora ce posedă, e un ultragiii gratuit 
ce arunci în faţa unui popor, care nici-o-dată n'a 
făcut revoluţii de cât în numele principiilor uma- 
nităţii şi justiţiei. 

Ah! negreşit tu prepari dile sumbre ţărei mele, 
lucrând spre a rupe uriaşa înțelegere ce să formeză 
între tote partidele de a stabili în Franța guvernul 
electiv şi popular; însă nu crede că vei amâna 
evenimentul lui. Franța pote deveni prada invasi- 
unilor cu care o ameninţi. Dar ce e mai spăimân- 
tător, mai r&ii de cât situaţiunea ce tu i-ai creat? 

e 
2 p
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Ori ce s'ar întâmpla e mai bine a îndura r&ul astăqi 

de cât mâine, agravat cu relele ce ai mai face. 

Dar Franţa, dupe guvernarea ta, va fi lecuită de 
tot despotismul. 

* Apol arătând cu degelul un uragan ce se ridica 
în zare, adăugă: 

Veqi în acest vârtej, aceste umbre care trec în- 

tindânau'mi braţele ? Ele îmi anunţă că patria mea 
este în prediia liberării, că în curînd se va ser- 

bători căderea dinastiei tale, desființarea guvernului 
monarehic și proclamarea republicei.» 

* 

Dacă în dialogul de mai sus s'ar înlocui numele 
lui Napoleon cu al lui Carol, al lui Danton cu al 

lui Heliade, şi al Franţei cu al României, s'ar crede 

că el e opera unui Român scrisă pentru era sa, 
atât de mare e asemănarea între situaţia României 

de sub regat cu a Franţei de subt imperii, asemă- 

nare în spoliarea averii publice şi corupţia mo- 
ravurilor. Și nici pot fi altele fructele regimului 
monarchic. 

Dialogul dintre Napoleon III şi Danton, arată de- 

osebirea de credinţe dintre partisanii monarchiei 

şi susţiitorii democraţiei. Credinţele monarchistilor 

sunt aberaţiuni : resbâiele, comoţiunile sociale, re- 

voluţiile, sunt faptele monarchilor, de la Nemrod, 

primul brigand, pînă în qilele n6stre.
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UN MAIST 

Acesta e titlul unui articol al diarului Adeverul 
din 1888 Octombrie, a cărui coprindere este cea 
urmălore : 

D-uul N. B. Locusteanu a dat la lumină partea 
ântâia din «Darea sa de seamă» către cititori. 

Nu ne vom ocupa de cestiunile cari pot fi discu- 

late, precum şi de acele cari nu sunt tratate de 
cât dintr'un singur punct de vedere. 

Ne place să respectăm părerile ori-cărui ar fi 

ele când sunt sincere, şi d. N. B. Locusteanu e 

sincer după noi, când în același opuscul laudă 
şi critică. 

Laudele ce d-sa le adresează colectivităţi moi 

nu le credem justificate, şi tocmai din acestă causă * 
noi nu. voim nici să relevăm criticile ce i le adre- 
sează, 

Insă sunt şi unele lucruri unde critica şi 

lauda sunt excluse, unde discuția nu pate avea 
loc, şi din acele puține pasage me facem plăce- 

rea de a reproduce cevu, 

«Se ridică întărituri pe Prut despre Rusia, dice 
14
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d. N. B. Locusteanu, şi bine se face. Dar astădi 

duşmanul nostru este Neamţul şi Ungurul. Ore 

pentru Ungur şi pentru Neamţ se fortifică Pru- 

tul? Ce se face cu întăririle despre Austro-Un- 

garia (e vorba despre cele 15 miliâne votate în 

urma Conferinţei din Lonâra pentru a se fortifica 

punctele strategice d'a-lungul fruntariilor austriace)? 

Banii cu cari sar pulea ridica acesle întăriri, 

se chieltuiesc cu forlificarea Bucureşcilor, care este 

un butoiă al Danaidelor unde se tot tornă şi nu 

se nad umple. 

«Lucrările mai puțin neapărate întârdie pe 

cele urgente. 

«Ciuvernele şi mai ales un guvern al Palatului, 

ca cel de astădi, nu pot să spună Regelui că 

politica ce face de 22 de ani şi afară şi în 

întru e prea nem(escă. Numai un parlament eşit 

din sînul Națiunii ar putea să fină Capului Sta- 

tului un limbagiă românesc.» 

Mai departe d. Locusteanu, vorbind despre de- 

clararea regatului și a independenţei, dice: 

«Posiția pe care o ocupăm în concertul euro- 

pean, o datorim mu omuluă care de 20 de ani 

“mu face de cât să storcă ţera, ci cronicarilor, 

istoricilor, scriitorilor, poeţilor nostri naţionali ; 

ridicarea națiunii o suntem datori martirilor 

cari aă murit ca să trăiescă România. 

«Tudor Vladimirescu a lost ucis de străină, 

pentru că s'a sculat să întârecă Românilor tronul 

român, 

«Alexandru Ioan a fost detronat de ciocoi
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pentru că a făcut dintr'o ră locuită în mare 
parle de servi ai pământului, o (eră de pro- 
prielură cu drepturi suverane, împlinind aceea ce 
Mişcarea de la 48 a decretat. 

«Credem că acestea reproduse din broşura d-lui 

N. B. Locusteanu, sunt afară de ori-ce discuţie.» 

 



  

IMPOSITUL FUNCIAR” 
Guvernul a venit cu un proiect de lege pentru 

modificarea impositului funciar, după care în viitor 

proprietăţile rurale cari se exploateză de însuși 

proprietarii lor şedători în ţeră, vor avea a plăti, 

5 la sută; proprietăţile arendate, când proprietarii 

lor locuiesc în țâră, 6 la sută; proprietăţile apar- 

ţinând proprietarilor domiciliaţi în străinătate, 15 
la sută. 

Unele foi publice se ridică în contra nouiă legi: 

1. pentru că ea ar supune cifra veniturilor Statului 

la fluctuaţiuni vătămătâre echilibrului budgetar; 

2. pentru că ar veni numai în ajutorul fiscului, iar 

nu şi în al agriculturei; 3 penlru că crează ine- 

galilăți înaintea sarcinilor Statului; şi 4. pentru că 
ar supune pe cei ce se duc în străinătate pentru 

căutarea sănătăţii la o dare excepțională, ceea ce 
ar fi pentru dânşii injust şi inuman. 

In ceea ce se atinge primul punct privitor la 

fluctuaţiunile cifrei veniturilor Statului, socotim că 

acest inconvenient dispare, dacă punem lemeiii pe 

*) Inserat în qiarul Telegraful din 22 Februarie, 1855.
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cuvintele primului-ministru exprimate în secţiunea 
a şesea a Adunării, că excedentul ce sar obţine 

după noiia lege peste actuala cifră a impositului 

funciar nu ta intra în casa Statului, ci se va vărsa 

la «Casa de depuneri şi consemnaţiuni» spre a forma 

un fond destinat a veni în ajutorul agriculturei: 

aşa că ori care ar fi suma provenită din venitul 

funciar, cilra actuală a acestui imposit nu se schimbă 

pentru tesaurul public. 
Să facem un calcul aproximativ : 
Venitul funciar actual este de 9,300,000 lei. 

Să presupunem că din acâstă sumă : lei 5,300,006 

se percepe din produsul moșiilor proprietarilor care 

'și caută singuri moşiile; 92,500,000 din venitul 

moșiilor arendate ale proprietarilor domieiliaţi în 

țeră ; 1,500,000 din impositul moşiilor proprieta- 

rilor stabiliţi în străinătate. După modificările fă- 

cute, impositul de 5,300,000 ce se iea astădi de la 

prima categorie de moşii va scădea la 4,416,667, 

prin urmare o perdere pentru tesaurul public de 

883,333 lei; impositul de 2,500,000 lei de la mo- 

şiile de a doiia categorie, rămâne același; iar im- 

positul de 1,500,000 lei ce se percepe de laa 

treia categorie de moșii se va ridica la 3,750,000 

lei, prin urmare, de la acâstă a treia categorie un 

căştig de 2,250,000 lei. Adunându-se la un loc cele 

trei sume ce ar proveni din impositul modificat, 

dă cifra de 10,666,667 lei; de unde un excedent 

de 1,366,687 peste 9 mili6ne 300,000 lei cât se per- 

cepe astădi din impositul funciar. 

Acest excedent ar servi la formarea unui capital
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menit pentru îmbunătăţirea agriculturei; şi, cel 

d'ântâiii lucru ce credem că ar trebui să se facă 

pentru agricultură din acest fond, ar fi construirea 

de docuri sait magazii de întreposite treptat în 

fie-care din porlurile n6stre şi în unele reşedințe, 

unde ar fi nevoie de asemenea intreposile destinate 

a primi productele agricultorilor în cas când nu 

sar pulea vinde, pentru care depunttorii ar ricepe 

de la comploriul docurilor varante constatatâre de 
suma şi de valdrea productelor depuse, pe care 

deţinătorul le-ar putea vinde la irebuință, ca efecte 
negociabili, pentru întimpinarea necesităților sale. 

Ast-fel, cifra venitului funciar pentru Stat ar 

rămânea aceea ce se află şi astădi, și fluctuaţiu- 
nea ar fi numai în excedentul destinat pentru fon- 

dul agricol, ceea ce nu atinge întru nimica echi- 

libral budgetar. 

In privinţa punctului al doilea, că legea ar veni 

numai în folosul fiscului; din cele expuse mai sus 

sa vădut că excedentul ce ar da impositul funciar 

după noiia lege peste produsul de astădi, vărsân- 

du-se într'o casă specială ca să formeze un fond 

agricol, noiia lege nu mai e fiscală, ci are un ca- 

racter economic şi, ca ast-fel, ea trebue să fie spri- 

jinită de tot omul care doresce desvoltarea şi pro- 
speritatea agriculturei. 

In ceea ce privesce punctul al treilea, că legea 

ar crea inegalităţi; neegalitatea înaintea sarcinilor 

există și în legea actuală în favârea proprietarilor 
stabiliţi în străinătate, şi ne mirăm că în contra 

acestei inegalităţi nu s'a ridicat nimeni pină când
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ea nu atingea pe baronii proprielăţii, pe proprie- 

tarii cei mari aşedaţi aiurea, cum se ridică astădi 

când favorea, după adversarii legii, ar trece de par- 

tea proprietarilor domiciliaţi în ţeră. 

Cu cât contribuiese astădi la sarcinile Statului 

proprietarii şedători în (6ră, şi cu cât aceia cari 

locuiese în străinătate? 

Venitul din imposilul funciar şi de la căile de 

comunicaţiune şi decimea de percepere, la care 

iaii parte toţi proprietarii de moşii, se suie la 16 

mili6ne, care împărțindu-se pe 750 mii capi de 

familie, vine de fie-care câte lei 21, bani 33 pentru 

Stat, afară de dările către comună şi către judeţ. 

Venitul din monopolul tutunului, timbre, saline, 

licenţă, taxe asupra. băuturilor spirt6se, la care nu 

iati parte de cât proprietarii şedători în (cră, este 

de 43 mili6ne, care împărțindu-se asemenea pe 750 

mii capi de familie, vine de fie-care câte lei 57 

bani 33. 

De unde resultă că proprietarii şedători în ţcră 

vin în ajutorul Statului cu o contribuţiune directă 

şi indirectă de 78 lei şi 66. bani, pe când proprie- 

tarii stabiliți în străinătate nu contribuiesc de cât 

cu o dare directă de lei 21 bani 33. 
Vede-se dar că şi după legea actuală neegalita- 

tea există, cu diferență numai că ea se allă în 

defavorea tocmai a proprietarilor producători, pru- 

prietarilor cultivători ședători la moşiile lor, și în 

favârea proprietarilor domiciliați afară din ţeră 

cărora le constituie un privilegiă, lucru injust şi 

asupritor, pentru că proprietarul care'și exploateză
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singur pământul îsă sacrifică și banii şi timpul pentru 

înfrumusețarea moşiei sale, şi prin urmare pentru 

înfrumusețarea țărei, ciici pământul trei se com- 

pune din pământurile adunate la un loc ale tuturor 

proprietarilor mari şi mici, pe când proprietarul 

stabilit în străinătate, îşi lasă moşia în paragină 

şi prin urmare ț6ra în paragină, şi aurul ce'l trage 
dintr'ensa îl întrebuințeză în folosul şi la înfru- 

museţarea altui pământ de cât al României; şi nu 

este încuragiător, nu este bine ca cel ce puneju- 
mătate şi une-ori întreg venilul moşiei sale în 

conslrucţiuni utile, în machine, în desrădăcinare 

de tufişuri, in secare de lacuri, plantare de nisi- 

puri, să contribuiască la nevoile Statului de lrei 

ori mal mult de cât cel ce nu sacrifică un obol 

pentru a face moşia sa demnă de o ţ6ră civili- 

sată. Și când lucrul este ast-fel, ne mirăm că 

adversarii modificării impositului zăresc paiul din 

ochiul legiuitorului nouei legi şi nu văd bârna din 

ochiul autorilor legii vechi, care ca t6te vechiturile 

este gingaşă şi chiar îndatoritore către Feneantisă 

şi aspră către Muncă pe care o desdemnă; ne 
mirăm că d-lor, economişti, sapienți, nu văd în 

actuala lege de imposite privilegiul pentru proprie- 
tarul şedător afară din ţcră ; nu văd aci neegalitatea 

neințelesă şi nelogică ? Omul care lucreză de di- 

minâţa şi pină sâra, care nu se abseni6ză din ţâră 

nici pentru căutarea săn&tăţii, care când vine un 

resbel îi portă sarcinile peniru apărarea: țărei, dă 

Statului în timp de pace 78 lei, şi îndoit şi mai 

mult de cât îndoit în timp de resbel, şi omul care 
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se plimbă, care pelrece în străinătate pe când pro- 

prietarul din ţeră luptă cu nevoile spre a'şi scăpa 

(6ra, nu vine în ajutorul ţărei de cât cu 21 lei. Și 

când se presintă o lege îndreplăiâre în 6re-care 
chip acestei nedreptăţi, se găsesc români, se gă- 

sesc legiuitori, vin erudiţi să califice acâstă lege 

de monstru6să. 
In privinţa punctului al patrulea, că legea e in- 

justă şi inumană, pentru că lovesce cu un imposit 

excepţional pe omul nevoit a trece fruntaria pen- 

tru căutarea sănătăţii sale, saii a călători pentru 

adăogirea cunoscințelor sale, adversarii legii sunt 

şi mai neînţeleşi. Unde văd d-lor în proiectul pre- 

sentat corpurilor legiuitâre acestă stafie ? Legea nu 
se ocupă de cei-ce merg să facă băi la Ostanda, 

de şi ar putea să le facă la Constanţa, sai să iea 

aer în Piserci, cu tâte că ar putea să iea în Car- 

pați; nici de cei-ce trec marea să asiste la r&- 

sărirea s6relui pe Olimpul asiatic, saii merg peste 

ocean să vadă jocul apelor la cataractul de la 

Niagara. Legea privesce numai pe acei proprietari 
care şi-aii stabilit domiciliul afară din pământul 

românesc, care ai ridicat castele şi aii făcut par- 

curi pe alt pământ de cât pe al României cu bani 

din România, spre înfrumusețarea altei ţări, ace- 
lora li se cere să contribuiescă cu ceva şi pentru 

țera lor în proporţia în care contribuiesc proprie- 

tarii domiciliați în România. 

Am audit dicându-se că nu prin legi, cum este 

acesta, se aduce vre-o îmbunătăţire agriculturei, ci 

prin midi6ce date cultivatorului de a produce mai
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mult şi mai bine, prin înlesniri de instrumente 
aratorii perfecţionate şi de sămință superidră. Dar 

6re nu tocmai acesta e scopul noăci legi? scădân- 

du-se proprietarilor care îşi cultivă singuri moşiile, 

imposilul de la 6 la 5, 6re nu se aduce nici un 
ajutor cultivatorului? Dar formând fondul agricol 

din excedentul ce s'ar obţine după noia lege peste 

cifra impositului funciar astădi în fiinţă, fond de- 
slinat pentru construire de docuri şi alte îmbună- 

tăţiri, nu se aduce 6re nici un folos agriculturei? 
Ca fariseii şi cărturarii din Evangelie, erudiţii şi 

baronii nu vin cu legi folositâre ţărei, şi pe cele 
aduse de alţii le combat. 

Prin legea presentată de guvern proprietarii, cari 

îşi exploateză singuri fondurile rurale, căștigă, şi 

aceşti proprietari formeză marea masă a locuito- 
rilor ţ&rei ; proprietarii domiciiiind în ţ6ră, care "i 

arendeză moşiile, nu pierd nimic; pentru dânşii 
impositul rămâne acelaşi, stabilit prin legile ac- 
iuale, prin urmare nai nici un cuvânt de nemul- 

țumire; proprietarii stabiliţi în străinătate, cari 

astădi contribuiese mai puţin la sarcinile Statului, 

după noia lege vor da mai mult impositului funciar; 

şi ceea ce adversarii modificării legii impositului 

numesc represiune, este compensaţiune ; proporţio- 

nalitatea dărilor către Stat şi sacrificiilor pentru 

țeră, pentru îmbunătăţirea agriculturei, se stabi- 

lesc în mod mai just. 

Termin şi dic: 
Dacă excedentul ce va da impositul funciar, după 

noiia lege, va forma un fond aparte destinat îm-
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Dunălăţirii şi ajutorului agricullurei şi industriei 

agricole, legea va fi economică iar nu fiscală, și 

agricultura şi industria vor căştiga, în pisma ace- 

lora care vror privilegiuri pentru marii proprietari 

şedători în slrăinălate şi sarcini pentru propric- 

tarul mic şi micul cultivator lipit de pământul 

țărei sale. 
In oră-ce cas, presupuind chiar că noita lege n'ar 

deveni pur economică prin fondarea unei case agri- 

cole in care să se verse excedentul produs prin 

modificarea actualei legi, tot noia lege are o în- 

suşire economică, fiind-că uşureză pe proprietarii 

cari îşi exploatâză singuri moşiile şi pe micul cul- 

tivator, care lucreză prin el însuşi pământul ce'i 

are de la părinţi sai dat de Stat prin legea so- 

cială de la 1864, şi prin cele de atunci încâce; chiar 

dacă legea n'ar fi pur economică, tot după acestă 

modificare, proprietarul stabilit la moşia lui va 

căștiga, şi proprietarul şedător în ţeră ce își are 

moşia arendată, nu va pierde. 

Precum, dar, am rădicat vocea în susţinerea 

legii pentru cumpărare de seminţe, în şedinţele 

adunării legiuilore de. la 14 şi 15 Fevruarie, în- 

potriva marilor cultivatori cari o combăteaii sub 
cuvânt că nu trebuie să se arunce mărgărila- 

rul... — porcilor, propria d-lor expresiune — ci acest 

mărgăritar, săminţa superi6ră, săminţa bună, pro- 

ducătâre, să fie apanagiul numai al proprietarilor 

celor mată, singurii cărora guvernul se cuvine să 

li se facă samsar, misit, să cumpere pentru dânşii 

săminţe superi6re şi să le dea premii de încuragiare
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şi medalii, iar pe micii cultivatori să” lase pe mâna 

baronilor ca aceştia să îngrijescă de dânşii, pre- 

cum boeril sub sfântul Reglement îngrijia de robi; 

precum am luat partea cultivatorului mic, dicem, 

în cesliunea săminţelor, nu putem a nu lua acum 

şi partea proprietarilor care 'şi cultivă singuri mo- 
şiile, când vine o lege care'i ușureză. 

Micii cultivatori, proprietarii mici; ce sunt? O 

clasă, dic baronii, nu ai sciinței ci ai averii, o 
clasă din care es notarii, primari şi perceplorii, 
cărora li se pot aplica şi arunca aceleaşi învino- 

văţiri pe care antichitatea biblică le arunca va- 

meşilor, o clasă care nu merită ajutorul Statului 

pentru că nu scie să muncâscă, ds şi munca «ei, 

şi numai munca ei nulresce şi pe Stat, şi pe 

baron, şi pe tste lipitorile, şi pe toți şerpii. 

Dar 6menii aceştia uită că clasa care dă pri- 
mari, dă şi Nestori şi Nenciulesci şi Fărcaşi, şi 

Movili, şi Rareşi; că dacă din ea es notari, es şi 

Șincai, şi Maiori, şi Lazari, şi Laurieni; că dacă ea 

produce perceptori, produce şi Horii, şi Tudori; 

că ea, clasa muncitore, este pepinierea din care 

ies erudiţii şi apărătorii şi eroii ţărei, că ea a dat 

apostolii şi martirii românismului ; ei, nababii, uită 

că doi din ultimii Domni ai ț&rei, din care unul 

orator şi om de Stat fără egal al timpului stă, 

şi allul cel mai mare administrator ce a avut 

România, eraă nepoţii al doilea sai al treilea ai 

unui erghelegiit, român de sânge și de simţiminte; 
şi baronii, care sunt baroni precum burghezul 

boerit era gentilom, care ieaii în serios baronia lor
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şi o plimbă prin corpurile legiuitâre democratice 
bătendu'şi joc de notar şi de primarul rural, uilă 

că se află într'un Parlament în care elementul po- 

pular este domnitor, uită că locuiese într'o ţeră 

eminamente democratică prin vechile ei institu- 

ţiuni egalitare şi prin religiunea ei, al cării funda- 
tor este fiul unui teslar, după corp-fiul lui Dumnedeii, 

după spirit; că în acestă ţâră omul opulent nu are 

mai multe drepturi de cât indigentul la protecţiu- 

nea Statului; că meseriaşul, comerciantul, cultiva- 

torul mic, talpa casei, fundamentul edificiului so- 

cial, aii o egală îndreptăţire la ajutârele cu care 

guvernul vine în favorea muncii, subt ork-ce formă 

sar manifesta ea, şi de ori-ce natură ar fi aceste 

ajutâre. 
Și ajutor se face micului agricultor, proprietarului 

ce'să exploată singur proprietatea, când impositul 

funciar se scade pentru dânsul de la 6 la 5 la sută 

Pentru aceste cuvinte, sprijinim legea de modi- 

ficarea impositului, precum am sprijinit legea pen- 

tru cumpărătâre de seminţe, şi precum vom spri- 

jini pe cea pentru cumpărătâre de moşii de către 

Stat spre a forma un deposit pentru cultivatorul 

proletar.



  
  

INSURECȚIUNEA BULGARĂ 

Unirea cu Rumelia 

Insurecţiunea bulgară, urqită în sînul comitetelor 

panslaviste din Petersburg şi Moscva şi încura- 

giată de simpatia poporului rus, trebuie să ne facă 

a cugeta, pe noi Românii care avem interese la 

marea Nâgră şi la Pindu. Şi cu t6te acestea, lucru 

de mirare, pe când guvernele statelor de la Emu, 

ale căror interese în peninsula balcanică sunt de 

o importanţă cu mult mai mică de cât ale nâstre, 

mobilis6ză ostirea lor şi o trimit la fruntariă; şi pe 

când presa lor își manifestă îngrijirile şi cer men- 

ținerea echilibrului stabilit prin teactatul de la 
Berlin pînă când va veni timpul ca diversele na- 

ţionalităţi din răsăritul Europei să formeze o con- 
federaţie ca aceea a Elveţiei, singură putinci6să a 

fonda domnirea păcii într'acâstă parte a Europei 

atât de îndelung supusă la necurmate sbuciumări, 
pe când, dicem, guvernele statelor ce aii posesiuni 

sati conaţionali între Dunăre şi marea Egee, arată 

o neliniște febrilă şi se gândesc a'şi împlini datoria 

ce le-o impune evenimentele neprevădute, produse
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saii care s'ar mai produce la Balcani, ale căror 

consecuințe nu se pot sci nici calcula, guvernul 

român n'a dat alt semn de viaţă de cât călătoria 

primului ministru la curţile care aii îngăduit des- 

membrarea Basarabiei de la statul român şi şi-aii a- 

propriat multe posesiuni ale omului bolnav, cum 

numesc ei imperiul Otoman, iar presa se mărginesce 

numai a înregistra faptele şi a consilia prudenţa, 

adică nemişcarea, când focul este aprins pe frun- 

tariile a două ţinuturi române şi când acest foc 

ameninţă să devină un incendii care să mistu- 

iască tot ce avem de românesc la estul şi la 

vestul Bulgariei unite. 

Presa guvernamentală, voi6să astăqi ca şi la 1878 

şi mai târqiă când integritatea teritoriului român 

suferia mutilări, trateză de pesimiste unele organe 

de publicitate, cari fără să fie ostile guvernului și 

manifestând chiar încrederea lor în 6menii de la 

putere, arată re-care îngrijiri, ca şi cum guvernul 

ar voi nici să se vorbescă de evenimentele de peste 

Dunăre. Alte diare manifestă cu bucurie sinceră 

sai prefăcută de cele ce se petrec în Balcani, 

adică de sfăşierea actului internaţional de la Berlin 

şi de ruperea echilibrului stabilit între poporele din 

Balcani prin acest act. Dar chiar organele coprinse 

de 6re-care temeri cred că marile nostre înterese 

de peste Dunăre netăgăduite de ele nu vor fi 

amenințate de cât numai în casul când noiia stare 

de lucruri ce s'ar crea, n'ar fi recunosculă, şi tunul 

ar trebui să hotărască. Ac6sta este o amăgire. Noi 

avem convingerea, că dificultăţile României, Serbiei
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şi Greciei cu Bulgaria vor incepe de la îndeplinirea 
unirii înainte. 

Da, recunoscerea manifestă a unirii celor două 

țări de către puteri, unire conținută în tractatul 

de la Sant-Stefano însemneză ruperea în mod tacit 
a actului de la Berlin, care stabilesce hotarele pînă 
unde avea să pos6dă fie-care din statele balcanice, 
hotare cari după sfăşierea menţionatului act sub- 
semnat de Europa, vor fi lăsate în voia celui mai 

tare. Apoi ideea naţională a slavilor de la Emu 

este o Bulgarie mare, şi totă lumea scie ce înțeleg 
comitetele slave prin marea Bulgarie, toţi văa 

consecințele şi le semnaleză, afară de cei ce imi- 
teză pe struţ, care când pericolul se apropie de 
densul, el viră capul în nisip pentru a nu privi 

mârtea în faţă. Dacă astădi a isbucnii o insurecție 
când nimeni nu se aştepta, pentru unirea Bulgariei 

cu Rumelia, cine pste garanta că mâine nu seva 

opera o rescâlă pentru o Bulgarie mare, fermentată 

tot de comitetele panslaviste? 'Temerea despre o 

eventualitate ca acesta, nu trebue s'o ascundem, 

să avem curagiul a o spune. Şi pină să arătăm 

noi pericolul ce ameninţă viitorul posesiunii n6stre 

de peste Dunăre, il spun organele bulgare fără a se 

incomoda şi mai nainte de a aștepta recunscerea 

unirii de către puteri. Diarul Siaveansne din Rus- 

ciuk scrie: «organele române de publicitate sunt forte 
îngrijate de ceea ce se face şi mai cu s6mă pentru 

viitorul Bulgariei. Ele înţeleg bine că dacă astădi 
sa fâcut unirea cu Rumelia, apoi Bulgarii cu în- 

lesnire vor putea face unirea cu Dobrogea.» Când 
15
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dară presa bulgară, care este expresiunea publică 
a vecinilor nostri, trâmbiţeză cu semeţiă şi cu în- 

gâmfare că anexarea Dobrogei la Bulgarii, vor avea 

a o face cu mai multă înlesnire de când au săvirşil 

unirea cu Rumelia, nu ne este noă permis nici 

să ascundem pericolul, nici să stăm cu mâinile în- 

crucişate fără a căuta imidlocul ca săl inlăturăm. 

Un alt diar bulgar, Nupred dice: «România a căl- 
cat vechia amiciţie de vecină; ea ne-a răpit Arab- 

Tabia. Nu scim ce are de gând să facă guvernul 

nostru, dar este dator a apăra, prestigiul naţional. 

România ne-a luat Arab-Tabia, trebue ca să o re- 
luăm cu ori-ce preţ» Ceea ce s'a dat României 

de puterile Europene peste Dunăre în schimbul 
unei ţeri române luată de Rusia, Bulgarii o con- 

sideră că o răpire pe care ei spun că ai să o 

reia cu ori-ce preţ. Dar nu numai Bulgarii din 
Bulgaria ne însciinţeză de acesta, ci şi Bulgarii din 

Dobrogea, cetăţenii români, nu se sfiesc de a manifesta 
dorința lor de a vedea unită acâslă provincie ro- 

mână cu Bulgaria. Eată ce citim în Răsboiul de la 
23 Septembrie sub titlu: Agilațiună în Dobrogea : 

“Un corespondent al Veteranuluă anunță că în 
“Dobrogea, în t6le părţile pe unde locuiesc Bulgari, 
fie chiar câte unul întrun cătun, se agilă, dicend 

că ati să iea acâslă ţâră.» Și corespondentul adaogă 

că Bulgarii din Dobrogea sunt numai de formă ce- 

tățeni români, iar în realitate sunt supuşi bulgari 

având cea mai mare parte din ei pasaporte bulgare 

în regulă, ceea ce nu'i împedică de a fi primari şi 

funcţionari ai Statului român. Ideea de o mare
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Bulgarie nu e numai visul şi silințele Bulgarilor 
din Bulgaria, ci şi ale celor din cele-lalte provincii 
balcanice. 

Viitorul provinciei nâstre de peste Dunăre îl 
văd aslădi şi aceia ce nu laii prevăqut la 1878, 
când ait acceplat'o în schimbul Basarabiei. 

Fără să fiii profet, eii am predis la 1878 furtuna 
al căril nori negri încep a se arăta, și nu trebue 
să aibă cine-va darul profeţiei ca să scie că provincia 
de peste Dunăre era numai o momâlă ce ni se arunca; 
un cui bătut în casa nâstră de Rusia; un midloc 
de a ne căuta certă, ori când va voi, prin Șlavii 
sei de la marea Nâgră. *) 

Să veghiem. 

  

*) Să se vâqă broşura mea întitalată Dobrogea, publicată la 1879,
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fă bine să'ți augi reu 

Printr'o corespondenţă din Caracal de la 19 
Fevruarie, inserată în iarul Pressa, organ con- 
servator, mă văd atacat de un anonim că am 

desaprobat ingerința prefectului guvernului li- 
beral în alegeri. 

Acestă desaprobare a mea a produs un efect 
supărător în rîndurile conservatre. Supărarea 
adversarilor liberalilor provine de acolo, că 
scii că numai prin greșelele partitei liberale 
ei pot să mai vină la putere, şi că aceia cari 

deșteptă guvernul liberal să nu cadă în erori, 
sunt dușmanii cei mai periculoși ai ideilor con- 

servatore retrograde și piedica cea mai mare a 
venirii reacţiunii la putere. De aci luarea apără- 
rii liberalilor neconsecuinți de către inamicii lor. 

A cere un liberal de la guvernul liberal ob- 
servarea cu religiositate a legilor, și a perse- 
vera de a obţine acestă observare, este a cere, 
cu alte cuvinte, perpetuarea la putere a acestui 
guvern. Din contra, a comite ilegalităţi un partit 
ce are guvernarea țărei, este a grăbi că-
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derea sa și venirea a afacerile statului, a partitei 
adverse. De aci furia gascei conservatore în 
contra acelor bărbaţi cari, mai nainte de a fi 

Smeni de partit, sunt Gmeni de principii pe cari 
nu le sacrifică intereselor de clică. 

Acusatorii acestia, ori-cării taberi politice ar 
aparţine, trebuie să aibă puţină stimă de sine 
ca să spună că am format în Romanați o nouă 

sectă politică, părăsind partitele extreme așa dise 

clasice, pe cari le-aşi fi servit pe rând, ceea-ce 

e un sfruntat neadevăr. 

Ei n'am servit partite, ci principii. 
Şi principiile pentru care am luptat de la 48 

pînă acum sunt acestea: 

Suveranitatea Statului român; 
Autonomia județelor şi comunelor; 

Libertatea absolută a cuvîntului, a tiparului, 

a întrunirilor ; 

Egalitate înaintea legii; 
Nici monopoluri, nici privilegiuri; 
Nici oligarchie, nici ochlocraţie; 

'Tâte puterile Statului să emane de la Na- 

ţiune ; 

Instrucţiă egală, complectă, gratuită. şi obli- 

gatorie pentru toţi Românii de ambele sexe; 

Inarmare generală ; 

Rădicarea claselor muncit6re prin împroprie- 

tărire şi protecţiunea legilor, şi desvoltarea midlo- 

celor de înavuţire, spre a eşi din miseria în care 

le adusese sistema veacului trecut de presiune,
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Capul Statului ca cel mai înalt funcţionar al 
(ârci, să servescă Națiunea; 

Pământul român să fie numai al Românilor. 
Cine a susținut aceste principii, a fost cu 

mine şi că cu cel. Mam despărţit însă tot-d'a- 
una de cci ce sai abătut dintr'ânsele; de cei 
ce le-a lipsit respectul legilor şi pactului fun- 
damental; de cei ce aii pus interesele de partit 
mai presus de interesele ţărei; de cei ce, casă . 
stea la putere când ai avut'o, sati ca să o 

obţină când n'ati posedat'o, ati consimţit la tite 

impunerile străinului, prejudiciabile intereselor 
politice, materiale şi morale ale naţiunii. 

Nu omul de partit este consecuint cu sine 
ci omul de principie. Partitele se transformă; 
principiile rămân. 

Principiile fac pe Gmenii politici; partitele 
ără principii sait călcătore de principii, fac po 

politicieni. 

Dacă cei ce aii rămas nestrămutaţi în prin- 

cipiile proclamate de naţiune de 40 de ani 
încoa, formeză o sectă politică a parte, ei mă 

stim onorat a fi din acea sectă, neclintită de 

vântul intereselor peersonale și de coterie ce a 
făcut să se plece multe inteligențe superidre, 
dar de un caracter debil. 

Din câmpul conservatorilor retrogradi, n'am 
făcut parte nici-o-dată. Am detestat tot-d'a- 

una fumurile feudale ale membrilor acestei fac- 

țiuni ce se mai gândesce la posibilitatea, reîn-
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vierii unui trecut înmormîntat pentru tot-d'a- 
una de progresul făcut de omenire. 

Anonimul saii anonimii care apără pe prefectul 
liberal în presa conservatâre, nu spun cine sunt 
şi cării nuanţe politice aparţin. Acest mod d'a 
face -resbel cui-va este deleal și laș; este modul 
de care se serveso brazii ce atacă pe la spate, 

asasinii ce lovese de la întunerec. Cine să fie 
acest D. ce stă din josul corespondenţei de la 
19 Fevruarie ca capul unui bandit ghelotinat, 
rostogolit de desubtul eșafodului? Este dre nu- 
mele unui om saii semnul convenţional al unei 
coterii, unei cumetrii, unei asociaţiuni ? Și acâstă 

asociațiune ce se presintă subi o firmă anonimă, 
este re o asociaţiune politică cu principii de- 
terminate, sati o tovoroşie de industriali, de spe- 
culanți politici? Care e religiunea, principiile, 
cultul acestui om sait acestor 6meni ca să aibă 
dreptul de a dice: „Credul nostru politic a fost 
tot-d'a-una acesta; nici-o-dată mam comis o 
apostasie, o abatere de la legi și de la morală 
pentru un interes 6re-care personal sati de ga- 
şcă.“ Acest cred le lipsesce fiind-că nu ai cu- 
ragiul a se descoperi, fiind-că aii grija de a se 
ascunde, precum Adam nud și culpabil se ascun- 
dea de fața lui Dumnedei. 

Partita trecutului din Romanați, nemulțumită 
de a mă vedea înarmat, nu cu spiritul de partită 

ce i-ar fi convenit, ci cu principii absolute de 

legalitate ce lovesc de o potrivă pe toţi câţi
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se fac vinovaţi de o nelegiuire, fără osebire de 
culdre politică, şi care sunt coşemarul tuturor 
acelora ce pun voinţa lor mai presus de legi, 
s'a constituit defensârea partitei de la putere 
pe care pînă ieri a numit'o jacobinistă, r&stur- 
nătâre, teroristă. Şi ac6sta nu e de mirare; 

conservatorii tot-d'a-una at fost campionii fără- 
de-legilor; când e vorba ca să se comită o cri- 
mă politică sau de Stat, ei sunt gata să se 
unsscă cu adversarii lor. Aşa sati unit la r&stur- 

narea marelui Domn Alexandru lon I, culpabil 
că a împroprietărit trei miliâne de cultivatori 

români proletari, și a chiemat pe tot Românul 
la drepturi politice, sfărămând vechia oligar- 
chie ce ținea ţcra în loc; aşa s'a unit la în- 
străinarea tronului român, și la aducerea unei 

epoce de jafuri şi de înstrăinări asemenea cu 

a Fanarioţilor de negră memorie. 
Când într'o ţeră se află 6meni politici care 

se unesc la rele şi se despart la bine, acea ţsră 
e condamnată a rămânea staţionară sai a nu 

înainta de cât cu pași de ţestosă. Într'o asc- 
menea ţ6ră, omul care nu'şi sacrifică principiile 
intereselor de partit, este excomunicat. 

Dar bunul cetățeân e dator să facă aceca ce 
trebue, fără să vrea să scie aceea ce va ajunge. 
Trista, dar plina de învățăminte mari istorice a 
căpitanului Verber, ne învaţă cum trebuie să 
ne împlinim datoria. 

ED



  

REGELE 
ȘI 

LEGEA MINELOR” 

Regii se dac, 

Patria rămâne, 

(Florian) 

Românii şciii astădi din spusele ministrilor şi 

organelor acestora de publicitate, că legea minelor 
este adusă din ordinul Regelui, şi că arogantul 

Carp, ministrul de la Domenii, cu t6lă grandomania 

şi cinismul lui, nu e de cât o unâltă. Ei mai şciii 

că legea nu e făcută în vederea înavuţirii (&rei 

prin exploatarea minelor, căci, cei ce se vor îm- 

bogăţi, chiar în casul când s'ar găsi miniere, nu 

vor fi Românii, cari iaii patru la sută, ci slrăinii 

cari vor încasa nou&-deci şi şese, şi scopul celor 

ce aii venit cu legea este colonisarea ţărei cu ger- 
mani, aduşi ca lucrători, şi trecerea pământului ro- 

mân în slăpânirea liftelor ce sar aşeda pe dânsul. 

Asemenea, cine nu vede că schimbarea cuvântului 

de «concedare» a pământului, — cum era în legea 

*) Publicat în diarul Naţionalul de la 2 Februane 18%,
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primitivă —în acela de «concesionare», după cum 

sa modificat acum spre a linişti pe cârtitorii din 

majoritate, este o curată pehlivănie, dupe cum a 
spus'o însuşi d. Carp, care a numit «nimicuri» 

schimbările din urmă ale legei, căci concesionarea 

pe 75 de ani, fără a avea vre-o garanţie că după 

acest termen nu se va mai veni cu o lege nouă 

pentru prelungirea inchirierei pe alt termen de un 
număr de ani, şi aşa mai deparie in nesfârșit, nu 

mai este închiriere temporală ci perpetuă, care e 

una cu deposedarea pe veci a proprietarului so- 

lului pe care s'a găsit mina, saii este numai pro- 

babilitate că se va găsi, în cât numai stupidii nu 
înţeleg şi gugumanii d-lui Carp, că aşa disa în- 

chiriere este o adevărată expropriere deghizată. 

Și nu e numai legea minelor al cărui ţel este 

de a face din komânia o colonie germană, ci mai 
sunt şi altele. Așa a fost Convenţiunea consulară 
cu Germania, care nu e înlălurată, ci numai amâ- 

nată, ce probabil se va reduce după votarea legii 

minelor pentru a protege hordele de lucrători mi- 

neri nemți şi evrei ce vor năvăli în ţâră, înființând 

un Stat german în Statul român, care e scopul 

Convenţiei consulare. Aşa mai este legea căilor 
ferate din iniţiativă privată, propusă tot în vede- 

rea acaparării pământului românesc de către stră- 

ini şi altele, pe care nu le mai enumerăm, ce sunt 
pe drum de a veni. 

Acestă serie de legi, care sunt un sistem întreg, 

menite a ne stringe ca într'o mrâjă, dovedesc că 

o venătore de exterminare în contra nemului no- 
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stru — ca a Yankeilor în contra Pieilor-Roşii din 

America de Nord — este organisată, în care : mini- 

strii palatişti sunt puşcaşii ; comsmopoliţii, eșiţi din 

lojele masonice evreești, copoil; şi Omul în care 

bărbaţii de la 66 şi-a pus speranţa, marele ma- 
esiru al vânătbrei. 

Când dar acestea se urdesc; când Constituţia 
se modifică prin legi ordinare de Legislative ordi- 

nare în vederea trecerii teritoriului român la stră- 

ini, ceea-ce e o trădare naţională, şi când mini- 

strii spun că acâsla se [ace cu şcirea şi din iniţi- 

aliva stăpânului lor, întreb: Carol I, este El rege 

al României, saii stă într'ensa numai ca proconsul 
al unei puteri străine? 

Alegerea unui german ca Domn al ţărei, a fost 
o aberaţiune, o orbire. 

Un singur om a vădut râul, Va spus, şi a fost 
tratat de nebun de.... nebuni. 

Astădi nimeni nu se mai îndoieşee că principele 
străin este un pericol naţional; astăqi Românii văd 

că independenţa ţărei, avend în capul ei o dina- 

slie nemț6scă ereditară, e mai primejdiosă de cât 

fosta vasalitate nominală, cu Beii ei efemeri, pe care 

într'o qi un vent de la vestul ţ&rei i-a măturat 
pentru tot-d'a-una. 

Regele Carol, dându-ne pradă nemulvi săi şi 

lăcomiei sale nesăţi6se, ce a făcut din acâstă in- 

dependenţă atât de scumpă Românilor căştigată cu 

sângele a dece mii de eroi, cari dorm în câmpiile 
Bulgariei? Ce ne foloseşce independenţa, dacă ni 

se lură şi ni se anihileză naționalitatea? Ce cășştig
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ne aduce regatul, dacă ni se ia teritoriul? Re- 
pgatui fără deplina n6stră suveranitate asupra pă- 
mânlului, este un titlu deșert, sonor numai pen- 

tru vanitoşii stupidi; fără regat, dar având pimn- 

tul ţărei în mâinile n6stre, am irăit septe-spre-dece 

secole ca naţiune suverană, când ciomăgindu-ne 

Tureii, când ciomăgindu'i noi pe ei, dar tot-d'a-una 

având autonomia n6stră şi guvernându-ne de le- 

gile n6stre. Cu regat şi cu teritoriul in posesiunea 

străinilor, iloți vom r&mânea pe străbunul nostru 

pământ; şi acesta n'o vrem. 
Fiind dat pământul mănos şi larg al României, 

şi locuitorii ei blândi şi muncitori, un latin în lo- 

cul germanului ar fi făcut dintr'insa o Eldorado. 

Germanul, prin concesiuni şi convenţii ruinătore 

acordate stirpei sale, prin despoierea Statului de 

cele mai întinse moşii ale sale sub numele de 
«domeniul cor6nei,» prin apanage băneşci, și prin 

colosale risipe de tot felul nefolositore, a sleit'o 

de avuţiile ei, şi pe când El e bogat ca un 

Cresu, ţera, dată pradei industriei nemţeşti, e da- 

t6re un miliard și jumătate străinilor; moşiile par- 

ticulare sunt afectate la Creditul funciar rural, iar 

muncitorul, meseriașul, micul proprietar, n'are cu 

ce să plătâscă impositul, lucru ce nu sa vEdut 

nică în timpii nefaști ai arendăşiei de o sută de 

ani a Beilor din Fanar, căci atunci suferiai nu- 

mai clasele muncitâre, când acum t6tă lumea e în 

suferință, afară de oștirea de funcţionari, pe care 

guvernul săi a îndoit'o fără trebuință, şi de ban- 
dele de sbiri create în vederea alegerilor.
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'Terile române aptrate de munţi şi udate de un 
imens fluvii, conduse de un genii, ar îi devenit 

un iinperiii tare şi prosper. Domnitorui străin, in- 

capabil de faple mari, a adus România în starea 

în care se afla Iudeea sub dominaţia romană: un 

Stat tributar străinilor. Ca și ludeea, România are 
Eroqii săi: Catargii; Anii şi Caiafii săi: Schwalbii 

şi Ghenagii ; fariseii şi cărturarii ei: gazetarii ce 

se nutresc din trocul târitorelor; Tudii săi: cos- 
mopoliţii câştigaţi de jidovi ; I6nii săi premergători: 
patrioţi cari strigă în pustie lemnelor şi pietrelor; 

al ci Christ-Poporul vândut și crucificat, şi în fine 

pe Ponţiu Pilat, guvernator din partea Cesarilor 

germani, Tiberii timpului; o ludee identică, în 

care Erodii, dacă nu mai omâră prunci ca în Roma, 
împușcă și întemniţâză poporul; dacă nu mai ucid 

l6nii, desființeză drepturi şi pregătesc mormântul 

naţionalităţii, care e mai mult şi mai grav de cât 

mârtea unui om; iar Pilat îşi spală mâinile, arun- 

când crima în spatele ministrilor şi Corpurilor Le- 

giuitâre. 

Dup Constituţie, capul Statului domneșce şi Na- 

țiunea guvernă. Carol | a usurpat drepturile na- 

țiunii concentrând în mâna sa tâte puterile Sta- 

tului, în cât astădi nu mai e în (ră de cât o unică 

putere: puterea sa neţărmuită; o unică voință: 

voinţa sa neînfrânată, care duce națiunea la peire. 

Prin arbitrar şi corupţiune, El a ajuns să fie totul 

şi poporul nimic. El e singurul Elector în ţâră. EL 

numeşee membrii majorităţii Corpurilor legiuitâre; 

EI îşi formeză cabinetele după cum Il povăţuiesc
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interesele sale personale ; El aduce concesiile şi 

impune convenţiunile cu străinii; El conduce po- 
litica externă, contracteză alianţe şi angajeză ţ6ra 

fără ştirea şi voiu ei: ministrii, cari în regimul re- 

prezentativ sunt consilierii tronului, de El sunt 

consideraţi cu slugile sale supuse şi ascultătâre, și 
Parlamentele nisce nenorocite biurouri de înregi- 

strare a tutulor fără-de-legilor. 
Ast-fel regimul constiluţional, în fapt este anihi- 

lat, şi în locul lui avem monarhia absolută cu i6te 
abusurile şi cu tote crimele ei, necunoscute în 

acâstă țeră. 
Păcatul original al acestei deplorabile stări de 

lucruri este alegerea ce am făcut în pers6na unui 

străin. 
Noi, voind a pune pe tronul ţărei un principe 

european, pentru cuvinte mai mult sai mai puţin 

justificate, nu lam căutat la naţiunile latine, su- 

rorile n6stre, de unde am fi avut un Bernadote 

saii un Lucian Bonaparte numit de lume: «<Repu- 

blicanul antichităţii, ci, uitând gloriosa n6stră ori- 

gine, ne-am adresat stirpei teutone, care ne-a dat 

pe Carol 1, făcând ca brâşcele din fabulă care aii 
cerut de la Joe un rege, şi părintele deilor le-a 

trimis o barză. 
Asta este eterna greşelă a popbrelor cari, în 

loc să caute siguranţa şi mărirea în virtuțile lor, 

cred că le găsesc mai bine în conducători luaţi 

afară din nemul lor, ce în mare parte nu sunt de 

cât nişce aventurieri, cari nu se duc în alte ţări 

de cât spre a face avere, și a se înt6rce apoi în
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țâra lor bogaţi, lăsând în urmă-le praful și pa- 

ragina, 

După tâte câte s'au dis şi câte s'aii scris de 

bărbaţi competenţi, neamestecaţi in luptele politice, 
este constatat că, prin legea minelor, Constituţia, 

este sfăşială; că acestă lege este o măsură de de- 
posedare a Românilor de pământurile lor şi o în- 

drumare pe priporul desnaţionalisării; că la acâ- 
sta se lucrâză de o voinţă din afară. 

Și care vor fi consecinţele acestei legi, de se 
va vota? 

Intr'un cuart de secol, cel mult în cinci-deci de 
ani, întinsele domenii dise ale corânei, și moşiile 

moștenești de munte şi particulare ale boerilor scă- 
pătaţi, cari şi-ai mâncat averile în străinătate, 
vor Îi populate cu comune de germani şi de evrei 

supuși germani, cari încetul cu încetul, prin mo- 
dificări succesive ale Constituţiei, se vor revărsa 
către câmpie şi vor inunda totul. 

Atunci se va întîmpla un lucru gr6znic. 

Când Românii se vor vedea copleșiți de străini, 
deposedaţi de căminele lor şi sărăciţi, desperarea 
îi va face să reînoiască scenele sângerâse de sub 

Mihaii Bravul şi de sub Matei Basarab. Dar atunci 

le va lipsi dout puternice midiâce, pe care le-ai 

avut în resculările lor din trecut: le vor lipsi le- 

gile care de cinci secole ocrotesc pământul român, 
căci ele se desființeză de primul rege al României 

prin Parlamentele lui de mameluci și nu vor avea 
Domnii pământeni cari, prin iubirea lor de nm, 
să iea conducerea apărării. Vor răsări însă din 

16
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pământ Lupi Mehedinţeni, 'Tudori Vladimiresci, Bu: 
zesci, Farcaşi..., căci vremurile cumplite nasc eroi, 

şi eroii eşiţi din suferinţele popsrelor, salvă statele 
şi naţionalităţile. 

Aci, la resculări, vor autorii legii minelor să 
facă pe Români a ajunge? Dar 6menii aceştia uilă 

că rars'a văqut o revoluţie, care să nu fie urmată 

de o cădere de dinastie şi une-ori de schimbarea 
unti forme de guvernământ. Şi când o revoluţie 

va isbucni, cine va fi provocatorul? 
Maiestatea Sa Regele să se gândâscă că Crom- 

well n'a venit adus de Parlamentul engles, ci de 

despotismul lui Carol I servit de minislri ca Bu- 

ckingbam, Strafford, Laud—cum am dice la noi Carp, 

Lahovari, Catargiu— că asemenea revoluţia cea mare 

francesă nu e fructul ideilor filosofice, şi n'a fă- 

cuto nici Danton, nici Robespierre, ci turpitudinile 

regalității. 

Și dacă acesta este adevărat, răsvrătitorii pop6- 

relor, r&sturnătorii stărilor existente de lucruri, sunt 

regii şi ministrii lor, sunt Parlamentele servile, 

este acea câtă de briganqi care calcă legile şi des- 
pie poporele de avutul lor. Aceştia aduc cataclise 

mele politice şi sociale. 

Fără ură şi fără părtinire am spus celor de 

sus, cari vor voi să mă audă, adevăruri pe care 

6menii de. guvernământ nu le pot spune. Fi nule 

pot spune fiind-că adevărurile sunt supărătâre ; et 
le arăt fiind-că sunt mântuitre şi regilor şi pop6- 

relor,. Fără a fi dinastic, nu sunt r&sturnător; sunt 

Român, şi poporul român nu e turbulent ; lomânii
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voiesc pace, şi ca pace să fie, ei cer respectarea 

Constituţiei în litera şi în spiritul ei. Cei ce pun 
o mână sacrilege pe pactul fundamentai al ţ&rej, 

sunt în contra ţărei, şi "i vom trata ca pe duşmani 

al poporului român, ca distrugători, ca inamici ai 

liniştei publice, ca provocatori la răscâle, ca că- 
sligaţi de străini spre a da îndărăt pe Români în 
desvoltarea lor. 

Oamenii aceştia ait inima mai jos pusă de cât 
a lui luda; căci luda, căindu-se de fapta sa nele- 

giuită, sa spândurat; iar ei, în loc de a'şi pune 

gâturile în spânqurătâre, ca vânqători, spânqură 
de gâturile lor insignele vânqării, ca o fală. 

Ac6sta e semnul timpului!



 



  

MII ZILE” 

Să ne temem de străini 
Și când vin cu daruri. 

Cuvântul pentru care se aduce legea minc- 
lor este, după expunerea de motive, înavuţirea 
țărei prin desgroparea comorilor sale naturale 
ce zac în sînul pământului; scopul ci însă, 
ascuns pentru orbi, vădit pentru cei cu ochi, 
este sfărimarea barierilor constituţionale ce se 
opun înstrăinărei pământului românesc. 

Promisiunile de îmbogăţire nu ni se fac astădi 
pentru prima 6ră, și meritul născocirii nu eal 
părinților legii actuale. La 1844, concesionarul 
rus 'Trandafirof a cerut exploatarea minelor cu 
capitaluri ruse, exploatare în aparenţă pentru 
a înavuţi pe locuitorii țărei, iar în realitate spre 
a se coloniza pământul românesc cu cazaci 

1 sub nume de mineri. Insă atunci pe tron sta 
un Român, care a ascultat de glasul Națiunii 
representată printr'o Adunare Legiuitore, ai că- 
rii membri nu se împăunati cu pomposul nume 
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de amici ai muncitorului, dar eraii patrioți și, 
în iubirea lor de neam, nu voia ca cultiva- 

torii români să devie iloţii străinilor; pe timpul 

acela simţimântul național nefiind pervertit de 
doctrinele cosmopolite, concesiunea a fost res- 
pinsă. 

De la 1866 încoa, locul Rusiei luându'l Ger- 

mania, prin suirea pe tronul ţărei al unui prin- 
cipe german, ideea de exploatarea minelor a 
fost reluată de noua musafiră, și generalul Dabija 
a venit, se scie bine cum, cu 0 lege care n'a 

trecut în parlamentul liberal. Astădi guvernul 
conservator-junimist, care a apucat puterea prin 
voința celor ce ne rîvnese pământul, o aduce 
din noii, mai înr&utățită și mai vătămătore in- 
tereselor generale ale ţărei, fără vr'un folos pen- 
tru interesele private române; căci, casele de 
ajutâre şi de pensiuni pentru muncitori, singura 
înbunătăţire pusă ca o momeală în lege, se fac 
în vederea muncitorilor străini, — muncitorilor 

români fiindu-le reservată deposedarea de pă- 
mânturile ce aiă. 

Când vedem dar, de două ori adusă în câţi- 

va ani legea minelor din aceeași iniţiativă din 

care ne-a venit și concesiunea ruinătore Strus- 
berg-Ambron, și Convenţia consulară a cărei 
menire era d'a face din România o prefectură 
prusacă, ne întrebăm: ce însemnează acestă per- 

severanţă din partea, inițiatorilor legii de a ne 

înavuți vrând noi sati nevrând? Ce dor i-a apu-
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cat de fostul clăcaş român şi de moșneanul de 

la munte spre a le deschide isvâre de bogății pînă 

să vie rîndul şi celor de la câmp? — Chiemarea 
la putere a unci bande, care nu pâte guverna 

de cât prin sânge, şi faptul d'a încredința de- 
partamentul Domenielor unui satrap, care a în- 
ceput exerciţiul funcţiunii sale dând Bedma- 
rilor pământuri, ce după legile ţărei aparțin 
Statului Român, explică de ajuns că un interes 
străin face să se aducă acâstă lege, pentru a 
cării trecere în Parlament, autorul ei şi-a ales 
un guvern fără scrupul, fabricator de Legisla- 
tive prin chinoros şi corupţiune. 

După o rovuluţie făcută de naţiune pentru 
ca să scape de străini şi de tendinţele lor co- 

tropitore, ea se găseşte astădi într'o situațiune 
mai rea de cât aceea de la 1844, pentru că 
atunci dușmanul era afară, pe când acum îl 
avem înăuntru. La 1844 aveam în literatură 
patrioți, cari scriai „Măceșul“, și o junime en- 
tusiastă care ?] prescria din mână în mână și'l 
râspândea în mii de exemplare, spre deștepta- 
rea naţiunii; astădi în presă avem cosmopoliţi 

şi la cârma statului nebuni, îngâmfaţi, lachei 
şi idioţi. 

Intr'o ast-fel de stare îngrijitâre afiându-ne, 
o Ligă de resistenţă s'a format de tot ce Ro- 
mânia are mai cu șciință, mai cu avere și mai 
cu dor de ţeră spre a conjura râul. 

Constituţia, prin art. 7 asigură pământul ro- 
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mân numai în mâinele Românilor ; prin art. 182 
declară inalienabile pământurile date fostilor 

clăcași, însurățeilor și cultivatorilor cumpără- 
tori de bunuri de la Stat în loturi mică; art. 19 
decretă proprietatea sacră şi inviolabilă; art. 3 
interdice colonisarea ţărei cu străini. Legea mi- 
nelor desființează tâte aceste garanții constitu- 
ţionale ale moşiei române; ea dă drept străi- 
nilor a pune posesie pe imohile rurale pînă la 
2000 pog6ne pe fie-care proprietate; printr'a- 
cesta ea face să se absorbă proprietatea mică 

și desmoștenesce pe proprietarul român, înlo- 

cuindu'l cu capitalistul străin: ea face pe cul- 
tivatorul mic, din proprietar cum este astădi, 
proletar, și deschide cale largă colonisării, care 
este scopul principal şi pâte unic la care vor 
să ajungă străinii, folosul de trei la sută din 
căștigul net ce se făgăduesce proprietarului pe 
moșia căruia se deschide mina, fiind imaginar; 
căci exploatatorul numai când va vrea el, îi va 
arăta un căștig, și acela derisorită. 

La ceea ce însă de la străini ne putem aştepta 

este că, prin capitalurile lor și prin numărul 
lucrătorilor cu cari vor invada ţera, vor aduce 
România în starea Indiei, care cu tâte cele 160 

de miliâne de locuitori indigeni, este dominată 

și stârsă de o companie de neguţători englezi, 

companie care la noi va fi de Nemţi, Unguri 
şi Evrei. 

Prin disposiţiunile sale, legea depusă în Senaţ
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constituind un atentat la Constituţie și o lovi: 
tură de stat piezișă, Liga patrioţilor o denunţă 
țărei ca pe un mare pericol, şi “i atrage aten- 
iunea asupra consecuințelor ei desastrâse; ea 
chiamă pe toţi Românii la unire spre a resista 

despotismului ce ridică capul săi hidos; ea va 

combate în parlament, prin presă şi în întru- 
niri publice legea monstrudsă, ca o faptă cri- 
minală a guvernului pînă la a sa înlăturare. 

Acestă hotărire a patrioţilor uniţi de a se 
opune vândării — căci e o vândare de ţeră cu 

şciință sati fără şciință — a stârnit o adevărată 

tempestă în rîndurile cosmopoliţilor, care spre 
a discredita Liga de resistenţă o numesce „„reac- 

ţionară.“ Atâta de mare e demenţa lor infamă. 

Dacă reacţionar este acela ce apără pământul 

şi instituţiile ţ&rei sale, reacţionari şi nu pro- 
fundi politici au fost marii nostri Domni, cari 

în tractatele cu Turcii au stipulat ca acestia 

să nu potă avea imobile în România; reacţio- 
nară și nu prevădătdre a fost națiunea care 
la 1819 a scris în pactul fundamental că străinii 
nu pot să posedă pământuri în Statul Român; 
iar liberali, radicali, socialişti, toți cari susţin 

poporul sunt aceia cari sai aliat cu asasinii 

poporului, cu desființătorii autonomiei comu- 
nelor şi judeţelor, cu feudalii care în materie 
electorală consideră pe cetăţeni de minori și le 
numesce tutori, pe funcţionarii Statului, ju- 
dețelor și comunelor de argaţi ai ministrilor,
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de la odăiaș pînă la profesorul de Universitate 
şi pînă la Primatul Bisericei autocefale române, 
obligaţi a vota după cum le va ordona stăpânii 
lor, necunoscând acesti 6meni ai mediului ev 

de cât un singur elector, pe Rege, care'și exer- 
cită voinţa prin consilierii săi, precum a declarat 

în Adunarea deputaţilor primul ministru, iar în 

Senat cinicul de la Domenii. 
lată cum înţeleg principiile proseliţii d-lui 

Carp, ponteficele așa numiţilor de dânsul gugumană 
cari pretind că patria lor e pretutindeni și care 
nu e nicăiri. 

Ei numesc reacţionari pe bărbaţii, cari ati pus 

pietricica lor la construirea acestui edificii mă- 

reţ, ce se numesce „România modernă“; cari 

ati luptat spre a da poporului drepturi şi li- 
bertăţi, și ei, aşa dişi grup înaintat, se pun sub 
stindardul mânjit de sânge al retrogradilor cari 

ati mitraliat pe muncitori, după ce i-ati răsculat 
prin legi apăsătâre şi nedrepte; ei iati apărarea 
acestor apelpisiţi de la putere ce se fac câda 
să&curii, care a intrat în codrii României, spre 

a distruge secularele ei drepturi și a'şi însuşi 
sieși și neamului săi din afară avutul românesc. 

Cosmopoliţii pot să aibă idei largi cât este 
lumea de largă, dar vederile lor sunt scurte. 
Ei nu văd sait vor să ne facă pe noi a nu vedea 
în legea minelor de cât casele de ajutor și de 
pensiuni, iar d'asupra pe zeflemistul ministru Carp 

pretins mare reformator al societăţii române;
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încolo nu mai pricep nimic; presupunând că sunt 
de bună-credință, scopul calamitos al legii nu”! 
înțeleg. 

Neconsecinţi cu sine, ei cosmopoliţii, așa diși 

amici ai proletarului, combat pe cei ce aii dat 

celor desmoşteniţi pământ, drepturi și libertăţi; 
bine-făcztorii muncitorului, n'aji dușmani mai în- 
verșunați de cât pe acest soiii de așa pretinși 
atleți ai revendicărilor poporului; conservatorii 
cu principii medievale, găsesc iertare înaintea 
lor, și chiar laude; liberalii şi conservatorii- 

liberali, nu. 

De ce? 
Pentru că liberalii, înainte de a fi cetăţeni 

ai lumei întregi, sunt cetățeni ai ţărei lor, şi 

înainte de a iubi nâmul omenesc, iubesc nemul 

lor; pe când cosmopoliţilor—al căror Dalay-Lama 
este d-nul Carp—puţin le pasă că țâra în care 

Sat născut se va numi România sait Palestina, 

şi poporul care o locuiesce va fi un popor de 
Albi sau de Negri. Pentru cosmopolit nu există 
nici nm, nici patrie, ci numai o lume în care 

el să trăiescă bine. 

Un june adept al sectei cosmopolite a dat 
epitetul de ramolit unui bătrân profesor uni- 
versitar, fost ministru și acum senator, care 

a vorbit în întrunirea din sala Dacia combă- 

t6nd legea minelor. 

Dar juneţea și bă&trâneţea sunt relative. Ra- 
molirea pâte aparţine unei vârste ca și celei-
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l-alte. S'ai vădut 6meni juni la etatea de 60 de 
ani, și bătrâni la 20 de ani, dice doctorul 
Saffray. 

Un cetăţean, la ori-ce vârstă, are sânta da- 
torie de a fi apărătorul ţărei sale cu braţul sati 
cu sfatul. 

Delpeuch care'și făcuse armata în juneţe, la 
etatea de 120 de ani s'a presentat să se înscrie 
din noii în armată, dicând: „Trebue să fim tot- 
d'a-una gata pentru patrie, fiind-că nu șcim ce 
se pote întîmpla.“ 

Bătrâni şi juni, juni și bătrâni, să luptăm 
pentru conservarea ţărei şi instituţiilor ei, pen- 
tru moşie și naţionalitate amenințate de poten- 
taţii din afară cu pofte cuceritâre, numâscă-se 
ei Wilhelmi ori Tamerlani, şi de descreeraţii 
din întru cu idei extravagante, fie Carpi sat 
Nobilingi, bravând urgia acelora ce guvernă 
Statul ca în extremul Orient, şi dispreţuind 
fulgerele panegiriştilor lor de la foile cosmopo- 
lite ce și-aii dat mâna să facă din frumssa 
Românie un loc de scurgere a lăturilor tuturor 
neamurilor. 

Terminând, dicem Regelui: Sire, ministrii 
Maiestăţii 'Tale Te arată de autor al legii mi- 
nelor, pe care națiunea o priveșce ca o mare 
calamitate. Acest fapt adăogat lângă ouver- 
narea asiatică a țărei, face dinastia 'Ta nepo- 
pulară, și dinastiile ce nu sunt fondate pe 
iubirea popsrelor, sunt ca acele edificii con-
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struite pe nisipul mișcător: un vânt și ele sunt 
spulberate. 

Sire, cupa de absent pregătită de guvernarea 
Ta e plină; o picătură mai mult și va da peste 
margini. 

Evită, Sire, ţărei o nenorocire, înlăturând fu- 

nesta lege și ordonând consilierilor Maiestăţii 
Tale să intre în legalitate.



 



  

  

NOUE IUNIU, 1848» 

Astădi se împlinesc cinci-deci de ani de la cea 

mai mare Revoluţie ce aii avut Românii; mare, 
nu prin lupte ucigătâre, nu prin pustiiri, ci prin 

principiile ei salvatâre cari ait schimbat faţa Ro- 

mâniei, dărămând tot ce un trecut nefast de o sută 

de ani al domniei străinului clădise pe sfărămă- 
turile anticelor n6stre instituțiuni creştine, şi edi- 

ficând un Stat modern, o societate nouă, fără ca 
un fir de păr din capul adversarilor ei, apăsătorii 

seculari ai poporului, să se fi clătinat; ceea ce a 

autorisat pe promotorii ei să nu o numâscă Re- 
voluţie, ci Mişcare regeneratâre, titlu meritat, 

căci ea a regenerat instituții și moravuri, 

Ce era era înainte de 1848? O arendăşie a 
câtor-va sute de privilegiați, dintre cari cea mai 

mare parte venetici ce făcuseră averi în România. 

Acești privilegiați eraii stăpânii ţ&rei; toți cei-l-alţi, 
milidnele de locuitori: neguţători, meseriaşi, mun- 

*) Publicat în Drapelul de la 9 Iunie, 1899. 
Revoluţia a isbacnit ântâiă la 9 Iunie 1848, la Islaz, judeţul Ro- 

manaţi ; apoi în Bucureşti, la ii lunie. X. R.
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citori de pământ, eraii supușii lor, materia pe care 

o exploataii. Românul ncoş, care ducea tot greul, 

care plătia pe funcţionarii Statului, n'avea nici 

un drept politic. Numai privilegiaţii puteai să fie 
membri ai Obşteştei Adunări, să legiuiască sar- 

cini asupra claselor muncitbre, pe cari ei nu le 

puriaii; să pună dări de cari ei eraă scutiţi. Trân- 

torii aceştia, care mâncaii mierea stupului, aveai 

robi ; cultivatorii fără pământuri erai iobagii lor. 

Inv&ţămîntul superior era interdis fiilor de săteni; 
a treia parte din pământul ţărei se stăpânea de 

călugării trimiși de la Locurile de jos. 

Mişcarea de la 1848 a venit să salveze Naţiu- 
nea de tote aceste nedreptăţi, de tâte aceste spo- 

lieri, de tote aceste umiliri. In numele Poporului 
român ea a decretat: 

Desființarea sclaviei ; desființarea pedepsei cu 

îmorlea şi pedepsei corporale degradante ; abo- 

lirea privilegiilor şi titlurilor fără funcţiună ; 

drepturi egale civile şi politice pentru lot Ro- 
mânul ; contribuție generală ; Adunare naţio- 

nală compusă de represenlanți laați din tote 

stările societății; libertatea absolulă a presei; 
luarea moșiilor mn6năstireşcă din ndinile străi- 
nilor; împroprietărirea clăcaşilor prin despă- 

gubire; învețămentul integral și gratuit pentru 

toță fiiii poporului de ambele-sexe ; căderea pro- 

tectoratuluă moscovit ; garanția colectivă a pu- 
terilor europene. 

După trei luni de guvernare populară, soldaţii 

străini năvălind în ţcră, 6menii Mişcării ai fost
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expatriaţi, proscrişi, exilați, întemnițați pentru crima 

că ai voit să readucă strămoşeşeile lor instituţiuni 
ce le-aii făcut puterea în trecut. Invasia a înăbuşit 

mișcarea, dar n'a pulut s'o ucidă, pentru că ea era 
vie în peptul fie-cărui Român, şi un popor con- 

şeient de drepturile lui, pote să mârgă pină la 
morte şi viii r&mâne. 

Românii isgoniţi de cotropitori, risipiţi în t6tă 
Europa, aii apelat la cabinetele europene; glasul 

lor a fost audit: oștirile străine aă trebuit să i6să 
din sfântul nostru pământ, şi sămiînţa aruncată în 

trei luni pe ogorul românesc, şi-a dat fructul în- 

sutit. Convenţiunea din Paris, care pune domnia- 

tele române sub garanţia colectivă a puterilor eu- 
ropene şi recunâșşte tractatele încheiate de Domnii 

nostri cu imperiul otoman de la stat la stat, când 

Turcii erai în apogeul puterii lor, unirea Ţărilor 
surori, Constituţia din 1866, Independenţa, Regatul, 

sunt urmările memorabilei mişcări de la 1848. Fără 

acâstă mişcare, fără acestă revoluţie am fi tot sub 

statutul organic cu robii lui, cu iobagii lui, cu pri- 

vilegiile lui şi cu carneficele lui (cu gâdele, cu 
calăul) înscris în ștat ca funcţionar public de în- 

alte fapte; am îi tot vasali; sai dacă am poseda 

independența, am avea-o ca Serbia saii ca auto- 

nomia Bulgariei, din graţia altora; o independenţă 

ca a Crimeei de sub ultimul că Chan, independenţă 
de câţi-va ani, strălucirea unei dile scurte urmată 

de o lungă nâpte. 

Şi ce consideraţie ai avut guvernele ţărei pen- 
tru acâstă mişcare sublimă în principii, dătătore 

17
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de viaţă în resultate? Ce ai făcut ele pentru cei 

ce ai servit'o? Ele aveati datoria patriotică a o 
trece între sărbătorile naționale, şi a înscrie în 

Cartea Amintirii numele celor ce aă susținut'o, spre 
a le transmite posterității. 

Acâstă datorie cum şi-aă împlinit'o guvernele? 

Nici o detunătură de tun nu anunţă diiia în 

care Mişcarea a ridicat stindardul regeneraţiunii, 

şi în nici un act oficial nu sunt menţionate nu- 

mele acelora ce s'ait pus sub acest stindard, spre 
a'l duce la victorie. 

Istoria şi fâră îngrijirea datorită de guverne, a 

scris în litere lapidare numele Heliadilor, Golesci- 

lor, Brătianilor, Tellilor, Maghierilor, Grădiştenilor, 

Creţulescilor, Bolintinenilor, Ghiculescilor, Filipesci- 

lor. Dar lângă aceste nume ilustre mai sunt al- 

tele multe, cari şi ele nu sunt lipsite de slrălu- 

cire: numele de martiri care ai murit apărând 

mișcarea; de funcţionari cari aă menţinut ordinea 

în contra anarhiei dorită de străini, spre a găsi 

pretext să intre în ţeră; de comisari însărcinaţi a 
propaga în comune principiile mântuitâre şi înfră- 

ţirea între clase; de voluntari cu spesele lor, auxi- 

liari ai oştirii revoluţiei; şi numele multora din 

aceştia, istoria avară nu le pomenesce. 
Priinii martiri ai Mişcării ati fost şâpte 6meni 

din popor, care ai cădut in diăa de 19 Iunie, omo- 

riţi de glânţele puşeilor soldaţilor bei ai sateliţi- 

lor inconșcienți ai reacţiunii ; în diita aceea, o dâmnă 

română, înarmată şi îmbrăcată în dolii, cu părul 

despletit, s'a vădut alergând călare pe stradele Bu-
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cureşcilor dând alarma şi chiămând pe cetăţeni la 

palat să libereze pe membrii guvernului, înconju- 
rați de oştirea reacției; şi un preot, urmat de mul- 

ţime, aruncându-se pe tunul ce se aducea ca să 

mitralieze poporul, ce venia în valuri în ajutorul 

guvernului. Poporul desarmat a desarmat pe sol- 

daţi. Cei şepte martiri a fost îngropaţi cu pompă 

strălucită, dar cu dânşii s'aii îmormântat si nu- 
mele lor. 

Intre aceia despre cari eii îmi amintesc că ai 

fost însărcinaţi cu paza ordinii sunt: C. Zaman, 

sub-prefect al mişcarii, exilat în Rusia împreună 
cu C. Florescu, unde acest din urmă şi-a lăsat 

picidrele în zăpedile Siberiei, — las numele celor 

vii, — I6n Negulici, prefectul mişcărei şi Grigorie 

Ipătescu, internați în Turcia asiatică, morţi pe 
pământ străin. Intre cei ce aă propagat în comune 

cuvintele de pace şi de libertate: Gheorghe M. 

Riureanu, un fel de Caton demn dea avea emuli; 

Grigorie Mihăiescu, entusiast revoluţionar, şi Co- 
dreanu pe care Muscalii Vai adus—din Vâlcea în 

Bucureșci—în lanţuri; între voluntari, Radu Pâr- 

vulescu, mort de holeră în timpul revoluţiei. 

Intemeind domnia egalităţii şi a justiţiei, 6menii 

de la 1848, cu drept cuvint numiţi uriaşi, au fă- 
cut o faptă uriașă. Aceşti giganți, fără bani şi fără 

oştire, aă luptat înpotriva a trei mari împărăţii 
vecine, duşmane deșteptării naţiunilor mici, şi aă 

învins. Să lupţi în contra baionetelor şi tunurilor 

unor state colose, fără alte midl6ce de apărare de 
cât cuvântul şi devotamentul şi să eşi învingător,
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acesta e semnul măririi: printr'acesta Christ e mai 

mare de cât Mahomet. 
E trist ca întemeietorii de naţionalilăţi şi de 

drepturi să n'aibă sărbători. 

După o jumătate de vec de indiferență, credem 
că este timpul ca guvernele şi Corpurile Legiuitâre 

să'şi aducă aminte de revoluţia din luniu. 

S&rbătorim evenimente ordinare, mici, neînsem- 

nate, şi lăsăm în umbră evenimente mari, extra- 

ordinare, bine-făcătâre, care lasă urme indelebile 

pe pământul în care se produc. 
Astăqi fiind diiia în care marea n6stră mişcare 

politică şi socială a venit, sunt acum dece lustri, 

să reinvieze străbunele n6stre instituțiuni egalitare, 
m& închin cu respect şi venerație memoriei tutu- 

ror promotorilor şi susținătorilor ei, cari aii făcut 

o revoluţie în legi și în moravuri, nevărsând sân- 

gele adversarilor ei, ci dând pe al lor, ca Christ, 

Ondre şi glorie neperitâre lor. Mârtea celor ce o 
primesc pentru salvarea omenirii este viaţa. 

Di de nouă luniu, fii bine-cuvintată! “Tu ești 

mare și fără surle oficiale şi fără iluminaţii. 
Te salut. 

Și voi, martiri necunoscuţi ai Regeneraţiei, nu- 

mele vâstre sunt cunoscute în cer. 

Primiţi gratitudinea unui întreg popor.



  
  

  
  

AVEREA REU ADUNATĂ 

„Averea agonisită prin asupriri, e o grămădire 
de blasfeme ; şi blasmefele sunt audite de Acela 
ce a pus răsplata în faptă. 

Nu vom face teorii despre cele ce înaintăm, 
ci vom aduce un exemplu. 

Sub domnia lui Caragea, se pripăşise în 
Oltenia un grec, a-nume Ene sai Enuș, care, 

ori din devoțiune sau pentru a căpăta dreptul 
de a nedreptăţi luându-se bine pe lângă Dum- 

nedeii, făcuse o călătorie la Locurile sânte, de 
unde se întorsese hagiă, adică un soiii de semi- 

sfânt. Acâsta îi deschidea drumul la ori-ce apu- 

cături. El făcea tot felul de specule și se servia 
de tâte mididcele. Era negustor, cămătar, avea 

proprietăţi și lua întreprinderi. Era o specie de 
Strusberg-Bleichrider-Ambron al timpului; şi 
dacă lui Caragea i-ar fi venit în minte vre-o 
tâlhărie analogă cu a drumurilor de fier de 
astădi, pe el Var fi însărcinat cu executarea ei; 

dar Vodă Caragea se folosia numai de present, 
nu scia să specule și viitorul, ca prinții euro- 
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peni. Hagi-Enuș, tot desbrăcând prin usură şi 
exploatarea nevoilor 6menilor, deveni archi-avut, 
și prin avuţie influent, cu mare trecere la dre- 
gători. 

In dos, lumea îl numia Hagi-Enuș; în faţă 
însă, ţăranii îi diceaii jupân Hagi; judecătorii şi 
divaniţii, boier hagi; și caimacanul, tată hagi. 
Erai prea puţini locuitori în Oltenia cari să 
nu fi recurs o-dată măcar în viața lor la punga 
lui, cari să nu fi invocat protecţiunea lui. Casa 
pelerinului era deschisă tuturor: avuţilor şi să- 

racilor; dar cel ce se împrumuta o-dată la 
el cu o sumă ori cât de minimă, deveniaal 

lui cu corpul și cu sufletul în tâtă viața sa și 
după morte, întocmai ca cum ar fi făcut pact 

cu geniul răului, în ale căruia ghiare o-dată 
intrat înfortunatul, care a contractat asemenea 

alianță, nu mai scapă. Chiar aceia care nw'i so- 
licitaseră în nici un mod ajutor, nu erati scu- 

tiți de influența lui r&i-făcătore. Judecătorii, 
divaniţii, erau lefegiii lui, și caimacanul debi- 

torul săi; pentru că pe atunci dregătorii nu 
sciati sai nu se josioraii să se asocieze cu în- 

treprindătorii de specule. El profita de a-tot 
puterea sa bănescă, ca să impileze pe cei de- 

bilă; de marea lui avuţie, ca să despâie pe cei 
săraci. Enuș era moștenitorul tuturor Romăni- 
lor desmoșteniți de dânsul, al tuturor acelora 
ce lua lumea în cap ca să scape de nevoi. 

Veni un timp însă când imensa avere a plu-
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tocratului Hagi-Enuş se risipi ca fumul îm- 
prăştiat de un uragan. În câte-va luni se duse 
tot ce a fost adunat ani de dile, bani și moșii. 
Şi copiii lui, ca să trăiască, ati ajuns întreţină- 
tori de case de joc de cărți. 

Acâsta se numesce blestem. 
Dar acest blestem nu l'a ajuns numai pe el 

și progenitura lui, ci şi pe străinii la care a 

trecut pe nedrept averea lui agonisită pe nc- 
drept. 

Cea mai însemnată din moșiile sale, luându- 
se de un medelnicer Enache, acesta la rîndul 

stă, a fost despoiat de dânsa de fraţii Caria- 
nopoli. Medelnicerul Enache, sărac şi fără locu- 
inţă, a murit nebun lângă un gard. Iar fraţii 
Carianopoli ai fost omoriţi amândoi în aceeași 
di şi în aceeași oră de moşnenii români, cărora, 
Carianopolii voia să le iea micul cămin stră- 
moşese cu o carte de judecată nedreptă din 
timpul lui Caragea, smulsă de omnipotentul 
Hagi-Enuș de la judecătorii de atunci, carte 
pe care cât a trăit el, n'a cutezat să se pună 
în executare. 

Atâtea injustiţii, atâtea crime; atâtea fapte 
inumane, aiâtea r&splătiri teribile. 

Și dacă am sta să numărăm tâte exemplele 
de natura acesta, am umple volume întregi. 

Să nu se mai dică dar că nu e o Provedinţă, 
care veghiază și care remuneră fie-căruia după 
actele sale. 
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Cei-ce nu cred întrun Răsplătitor Suprem, 
nu se dă în sus de la nici-o faptă rea. Omenii 

acestia aii tote cutezările criminale; pentru că 
dupe dînșii sufletul nu e nimic, corpul e totul. 

Să adunăm avere, însă prin munca onestă, 
şi în scopul de a ajuta pe semenii nostri. 

Hagi-Enuş hagi-Neagoe al cărui fiă, după ce 
a perdut tâte moșiile răii agonisite de tată-stii, 
a murit întrun institut de. alienaţi la Viena; 
hagi-Grigorie, omorit cu parii ca fiară sălbatică 
dei moșnenii din Amărăsci, pentru că din două co- 
mune vechi de moșneni voia să facă două sate de 
iobagi prin înșelătorii și asupriri; şi alții şi alţii 
ca aceștia, cari prin nesaţictatea de înavuţiri 
și-au perdut și sufletul şi viața, să ne serve de 
învățământ,



  

PUTERILE OCCIDENTALE”) 

ȘI 

= IT RAE II 

Noua Presă liberă, jurnal vienes, dice că în 
urma r&spunsului ce guvernul român a dat con- 
sulului general al Franciei în privința Evreilor, 
d-nul Filek, însărcinatul cu afacerea consula- 

tului austriac, primind plângeri de la Evreii 
din Moldova supuși austriaci, ar fi stăruit pe 
lângă guvernul român, cu mai multă energie 
de cât consulii Franciei şi Engliterei, și ar fi 
obţinut de la ministrul ad-interim la Interne 
abrogarea circulărei ce dedese ministrul titular, 
precum și permisiunea d'a se cerceta de Anton 
şi Armand Levy, amândoi evrei, actele de vio- 
lență ce se vor fi comis de funcționarii români 
contra Evreilor. 

Nu scim pînă unde acestă relatare pote să 
fie fundată, fiind-că scirea se dă de o f6iă 

*) Publicaţ în 7rompeța Carpaţilor de la 7 August, 1889,
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austriacă şi se reproduce de jurnalul Românul, 
a cărora bună-credință e bănuită; dară dacă 

va fi adevărat că după insistența consulului 

austriac, guvernul a dat ordin a se tolera lo- 
cuința Evreilor în comunele rurale; dacă în 
adevăr însărcinatul cu afacerile consulatului 
nemţesc n'a ţinut nici atâta compt de dreptul 
nostru autonom cât aă ţinut consulii Franciei 

și Engliterei; dacă guvernul va fi permis unor 
Evrei supuși străini, ca Levy şi cel-l-alt, să facă 
anchetă autorităţilor române; dacă este adevă- 
rat că un căprar al consulatului austriac a cerut 
suspendarea legilor nsstre și a dobândit'o, în- 
trebăm : unde vor să ne împingă puterile occi- 
dentale printr'acâstă protecţiune acordată cobo- 
ritorilor lui Sem cu călcarea autonomiei nâstre ? 

Evreii, prin îmulţirea lor peste măsură întrun 
Stat mic ca al nostru, prin speculele lor infame; 
prin posiţiunea lor de supuși străini cu care 
aduc încurcături politicei Statului român, prin 
necurmatele lor plângeri cari provâcă atinge- 
rea suveranității nâstre ca Stat, prin calomniele 
lor cari fac ca lumea civilisată să ne privescă 

ca pe un popor intolerant și crud; prin tâte 
acele machinaţiuni ce ne înstrăinâză simpatiele 
şi ne sapă fundamentul naționalităţii nâstre, ati 
ajuns a fi un obiect de îngrijire. Pretextul ce 
prin ei găsesc unele puteri r&ă-voitâre Româ- 
niei de a se amesteca în administraţiunea și în 
jurisdicţiunea ţărei, și chiar de a împedica exe-
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cuţiunea legilor interidre, sub cuvânt că se va- 
tămă interesele numeroșilor lor supuşi vrei 
locuitori pe pământul României, pretext la care 
vedem că a recurs consulul austriac, spre a ob- 
ține de la guvern retragerea unei circulări, care 
era dată în spiritul legilor, și a o înlocui cu 
alta contrariă acestor. legi, încep a face pe 
Români să se gândâscă că, dacă măsurile le- 
gale nu pot să'i protege în contra flagelului 
jidovese, nu le rămâne alt de cât să alerge la 
midloce extreme. 

Acolo voiesc re puterile ce sprijinesc pe 
Evrei să aducă pe Români, să silescă pe cel 

mai blând, mai ospitalier și mai tolerant po- 
por din lume a reînuoi scenele sângerâse de sub 
Domnul Iliaș și de sub Mihaiii Valorosul, ca să 
se salve de străinul spoliator şi insolent? 

Când acţiunea legală a puterilor constituite 
ale unui Stat este paralisată de o voință din 
afară, care vine a se substitui autorităţilor și 
legilor acelui Stat prin dreptul celui mai forte, 
este permis poporului de a răspunde la suspen- 
siunea legilor prin suspensiunea legilor. Vio- 
lență pentru violență, este o lege naturală și 
neevitabilă. lată la ce ne silesc puterile care 
calcă autonomia nostră, și 6tă ce am voi 
să şcie 6speţii, cari nici nu se duc din țera 
n6stră, dacă nu se mulţumesc în condiţiunile 
în cari sunt, nici nu ne lasă în pace cu că- 
prarii lor nemţesci.
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Europa occidentală, impunându-ne lepra şi 
purdiele jidovesci, nu ne lasă altă alternativă 
de cât, sai a muri asfixiaţi de aceste imon- 
dice și aceste urdori ce ea le varsă în ţâra 
nostră, sati de a face o sforțare supremă spre 
a respira, 

Sciă puterile Occidentale ce sunt Evreii în 
România când cer pentru dânşii drepturi egale? 
Un morb. Ei trăiesc asupra populaţiunilor ro- 
mâne, precum plantele parasite trăiesc asupra 
altor plante, precum purecii și căpușele trăiesc 
asupra corpului animalelor, precum rîia trăiesce 
asupra pelei. 

Suflarea Evreului e o exalaţiune morbiferă. 
Inamic al agriculturei, el nu trăiesce de cât prin 
traficurile cele mai odi6se. Nu e nici o speculă 
imorală, degradantă, pierdătore, de la care Evreul 
să se dea înlături. 

Relele ce Evreii aduc României sunt mari, 
şi atât de multe în cât nu se pot număra. Ei 
ruină pe avuți şi spolie populaţiunile prin usură ; 
abrutisă și ucid locuitorii satelor prin băuturi 
otrăvitâre; sustrag din sînul familielor, prin tot 
felul de midiâce coruptore, verginele române 
spre a specula cu frumuseţea lor, vendându-le 
corpul și pierdându-le sufletul. Pentru că Evreii 
de astădi sunt tot Evreii cari existati acum 
2600 și 1870 de ani, Evreii cari vindeaiă pe fra- 
tele lor Iosef în Bethel Ismailtenilor, şi pe lisus 
în Ierusalim Anilor și Caiafilor pe câte-va bu-
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căţi de aur; tot Evreii cari în pustiul Sina își 
turnaă din aur un Dumnedei. 

Etă stirpea căreia puterile Occidentale voiesc 
să dea România în moștenire; stirpe a căreia 
religiune exclusivă, isolând'o de tâte popdrele 
pământului, a făcut'o să devină inamica ge- 
nului uman. 

Are Europa Occidentală simţul comun, când 
dintr'o ţeră de agricultori voesce să facă o ţeră 
de lipitori, pentru că dacă s'ar da drepturi po- 

litice Evreilor în România, poporul ei agricol, 
în mai puţin de un secol, ar fi ucis de poporul 
vagabond al Jidovului rătăcitor, precum indi- 
genii Americei ai fost stinși de europenii aven- 
turieri ? 

Vedă o-dată Europa, dară, că lupta nostră 
în contra Evreilor nu e nici-de-cum o luptă re- 
ligi6să, ci o luptă naţională, o luptă de viaţă. 

Evreii mau încă drepturi politice; ei se plâng 

că sunt persecutați, și cu tâte acestea România 

de peste Milcov este înăbușită de ei; multe din 
orașele ei aii devenit urbi jidovesci, și comu- 
nelc rurale mișuiesc de Evrei, ca rănile de vermi. 

Ce ar deveni România când, acordându-se drep- 
turi politice seminţiei risipite a lui luda, i sar 
deschide porţile la năvălirea evreimii de pe tot 
globul? In mai puţin de 20 ani ţera străbuni- 
lor nostri ar deveni o Palestină, și mai 'nainte 
de o jumătate de secol Românii ar deveni 

Noţii Evreilor. Otomanii în ţările creştine co-
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prinse de ei cu sabia, ati prefăcut bisericile în 

giamii. Evreii, miluiţi de puterile Europene cu 
România, ar face din bisericile ndstre, nu si- 

nagoge, locașe sânte, ci cârciume, case de trafic. 

Dee-se astădi drepturi politice Evreilor, și 
mâine jumătate representaţiunea naţională se 

va compune dintre dânşii, și funcțiunile admi- 
nistrative și judecătoresci vor deveni apanagiul 
lor; ministrul Cultelor va fi un Evreii, şi atunci 
pote chiar capul religiunii domnitâre un ha- 
ham. Căci, o-dată suveranitatea română pier- 

dută, nu e lucru peste putință să cadă şi bise- 
rica sa domnitore astădi, fiind-că noi nu suntem 
în condiţiunile ţărilor acelora în care se acordă 
drepturi Evreilor, unde populaţiunea indigenă 
compunându-să de la 25—40 mili6ne, Evreii sunt 

în proporțiune de unul sati doi la sută, și chiar 
dacă evreimea de peste tot pământul sar gră- 
mădi în una din acele ţări, Evreii ar rămânea 
în minoritate; de Gre-ce la noi, în mai puţin 
de patru lustri, ei ar deveni în majoritate. 

Şi ce sar mai întâmpla ? 

Dacă mâine sar promulga o lege prin care 
li sar acorda Evreilor drepturi politice, Alianţa 

Israelită Universală ar alerga în eră cu capi- 
talurile ei de sute de miliâne spre a cumpăra 

pământuri, și tâtă proprietatea teritorială atunci 
ar trece la Evrei; căci Românii n'ar putea să 
țină concurenţă evreimii ce ar veni din tâte 
unghiurile pământului să pună posesiune pe
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acâstă nuoă Californiă europenă ce se numesce 

România; nici o moșie, cât de mică, nu sar 
mai putea cumpăra de Români; nici un Român 
nu ar putea să mai ajungă a avea un loc de 
casă în oraşe. T6te comunele urbane ar deveni 
oraşe evreesci și comunele rurale seniorii evre- 

esci. Căci, unde românul nu ar putea să dea 
mai mult de cât dece, Alianţa Israelită ar da 
două-deci. Comerciul român sar înăbuși şi el 
de comerciul perciunaţilor; comercianții români 

sar ucide, căci nici-o-dată comerciul onest n'a 

putut să concure cu cel infam. 

Și fiind-că dreptul nostru suveran, adică drep- 
tul de a ne administra de sine prin represen- 
tanţii aleşi de noi, este întemeiat pe cens, în- 

dată ce Evreii ar cumpăra cea mai mare parte 
din pământurile ţărei, la ei ar trece cea mai 
mare sumă de drepturi politice, cea mai mare 
porţiune din suveranitate. Printr'acâsta, chiar 
când ei ar fi mai puţini de cât noi, ei ar for- 
ma majoritatea în representațiunea ţărei, căci 
ei ar fi proprietatea cea mai mare, ei proprie- 

tatea mică, ei comerciul, și prin urmare ei 
ar vota legile, și din ei sar lua ministri 
cari le-ar executa. Boeria ţărei, care stă în func- 
țiuni, şi avuţia ei ar trece la aceia ce în Egipt 
și în Babilonia au fost sclavi. Ei ar fi seniorul 
feudal și seniorul comercial; Românului nu 
i-ar mai rămânea de cât munca câmpului, ilo- 
tismul și servitutea.
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Etă care ar fi starea inevitabilă, tristă, înfio- 

rătâre, când s'ar da drepturi politice Evreilor; 
stare pe care numai idiuții nu pot să o vadă, 
și care numai pe venetici nu pâte săi misce. 
La o asemenea stare, patriotismul luminat nu- 

mai gândindu-se se revoltă, De aceea Românii 
aii iertat tâte păcatele constituţionale ale d-lui 
Cogălniceanu, când ai vădut că cu acea inimă, 
care nu pote să o aibe de cât numai un ro- 

mân, a susținut cu atâta adevăr, cu atâta pa- 
triotism și cu atâta talent drepturile României 
în cestiunea Evreilor sprijiniți de cabinetele 
occidentale. Nu voii exagera nimic când voit 
dice că d. Cogălniceanul, prin răspunsul ce a 
dat la nota consulului Franciei, sai mai bine 

la a d-lui de La Valette, a crescut cu 50 de 

stânjeni în ochii naţiunii. Pentru-că acel r&s- 
puns a făcut pe naţiune, care era strînsă de 

gât de puterile protectâre Evreilor, să respire, 

și pentru că un asemenea document, demn de 
o ţâră liberă, înalță guvernul căruia ea și-a 
încredințat destinele. Acest document se pâte 
pune alăturea cu răspunsul lui Alexandru Ion | 
la scris6rea marelui Vizir, și numele ce sunt 
subscrise în josul lor le-ași putea numi ilustre, 

dacă Solon nu ne-ar fi dis să nu ne grăbim'a 
ferici (și cu atât mai mult a deifica pe nimeni) 
mai 'nainte de morte. 

Posiţiunea, pe care ati făcut?o ţărei bravit din 
nâpteade la 1| Februariii, este grea. Francia vrea
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să'şi r&sbune pe o naţiune întrâgă de trădarea 

intereselor latine făcută de o mână de reacţio- 

nari. Austria, cu năvălirile ei peste fruntariele 

nâstre în plină .pace, prin barbarii pe care ca 

la 1848 îi spândura și îi ucidea ca pe câini; 

prin ingerinţa căprarilor ei în afacerile nostre 

interidre, nu e de cât instrumentul Franciei, 

Pînă când noi aveam simpatiele marii naţiuni, 

protecţiunea personală a marelui Împărat, Au- 

stria nici-o-dată n'a cutezat atât. Noi am făcut 

unirea. în contra convenţiunii și am luat moşiile 

monastirilor dise grecesci, sub ochii Austriei 

care nici-o-dată n'a voit unirea şi întărirea n6- 

stră, și n'a cutezat să trămită un soldat măcar 

la graniţă. Cum se face dar că astădi, în abso- 

lută nemișcare din parte-ne, când nu mai fa- 

cem fapte mari, căci așa ati vrut G6menii de la 

11 Februariă, Austria turmentă fruntariele nâstre 

prin bandele sale de Mongoli veniţi, pentru pă- 

catele Europei, din deșertul Cubi, şi voiesce să 

facă în Statul român un Stat austriac de Evrei? 

Nu însemnâză re acâsta că Austria, care nu 

trăiesce de cât cu sânge, și căreia iar se vede 

că i s'a făcut sete de sânge, voiesce să ne caute 

gâlcevă? 

Să ne punem în posițiune de apărare. 

Să ne înarmăm. 

Suntem patru miline de locuitori. Putem 

dar înarma 800 de mii, pentru apărarea cămi- 

nelor nâstre. 

| 18
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Să nu cruțăm nici un sacrificii. 
Nu se cuvine să așteptăm salvarea nostră 

nici de la Răsărit, nici de la Apus, nici de la 

M6dă-ndpte, nici de la Medă-qi, ci de la pa- 
triotismul nostru, de la braţele nâstre. 

Vechii nostri Domni, rare-ori ai avut a pune în 

rând de bătaiă a decea parte din luptătorii ce 
noi am putea să punem astădi printr'o bună 
organisaţiune militară, și cu tâte acestea eraii 
neîncetat în lupte când cu 'Tătarii, când cu 
Polonii, când cu Ungurii, când cu Turcii, când 

cu toți d'o-dată. Căci Polonii și Tătarii de a- 
tunci, ca și Ungurii și Nemţii de astădi, în loc 
să caute mărirea lor în instituţiuni liberale şi 
în înflorirea artelor, a agriculturei, a comerciu- 
lui, și puterea lor în întărirea din întru și în 
uniune și justiţie, o căutati în servagiul unei 
clase către altă clasă și în cuceriri afară din 

tera lor; și la pretenţiunile lor barbare, părinţii 
nostri le răspundea întoreându-le morte pentru 
morte și devastaţiuni pentru devastaţiuni. Dacă, 
dară, când eram o mână de 6meni tractam cu 

Turcii d'a putere la putere în apogeul puterii 

lor, şi smeriam mândria Polonului şi a Ungu- 

rului de multe ori într'un mod fârte crud, ce 

nu am putea să facem acum când avem de 
unde să opunem o mare armată? 

Și cu tâte acestea, ce face guvernul când 
vede că Austria, desmeticită din bătaia de la 

Sadowa, începe a ne arta colții, și când Evreii,
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prin ajutorul puterilor occidentale, cari nu în- 
ceteză cu note, vor să facă din România o 

Palestină ? 

In faţa acestor inamici din întru şi din afară, 
guvernul este dator să înarmeze ţera. În posi- 

țiunea critică care ne-ati făcuto Gmenii de la 

11 Februariă, amicii Evreilor, cei cu articolul 

6 din proiectul de constituţiune, nu mai putem 
compta pe garanţia puterilor. Faceţi, domnilor 
ministri, să se aducă arme pentru o armată 
mare. 'Țera nu se va da în sus de la nici un 

sacrificiă; Românii nu vor cruța nimic, când e 
vorba de mănţincrea drepturilor lor şi de apt- 
rarea căminelor lor. Activaţi instrucţiunea mi- 

liţielor. Se qice că d. ministru de resbel a îm- 
părțit teritoriul român pe divisiuni şi pe bri- 
gade; salutăm acestă măsură care ne aduce 

aminte vechia nstră organisaţiune militară, 
care are analogiă cu vechiele căpitănii din tim- 
pii cei mai glorioşi ai armelor române. Faceţi 

ca aceste divisiuni și aceste brigade să le ve- 
dem manoperând cât mai curând. 

Nu putem noi să fim civilisaţi, adică să fim 
desarmaţi, pînă când Europa este barbară. Este 
adevărat că astădi pericolul nu ne mai vine de 
la 'Turci. “Turcii recunoscuseră chiar Mișcarea 
n6stră regeneratore de la 48, atunci când nu 
mai eram puşi sub chezășuirea colectivă a Eu- 
ropei. Pericolul nostru vine de la chrestini. De 
chrestini sa șters din charta Europei Polo-
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nia chrestină; de chrestini ni s'a luat Basa- 
rabia; de chrestini se nâgă dreptul autonom al 
Bohemiei, Transilvaniei, Banatului; și tot chre- 

stinii ati găsit cu cale ca Creta și Bulgaria să 
sufere jugul musulman. Și tot chrestinii ne im- 
pun noă pe Evrei. 

Nu e de sperat nimic de la Europa regală 
şi imperială. Împărații civilisaţi, în atâta se deo- 
sebesc de regii canibali, că ei omoră numai pe 
Gmeni în resbele, dară nu și mănâncă pe pri- 

sonieri. 
Pînă când, dară, va domni dreptul forţei, se 

cuvine să avem și noi o forţă, dacă suntem 
prudenţi și dacă ne e scumpă autonomia n6stră. 

Puneţi, domnilor ministri, instrucțiunea mili- 
tară în scâle chiar; să șcie Românul chiar din 
scolă, chiar din sat a mănui arma, a trage la 

țintă, a trage în inamicul patriei; puneţi în 
sc6le gimnastica și musica trebuitore apărăto- 
rilor patriei; şi, alături cu gimnastica, cu mu- 
sica, cu exerciţiele militare, puneţi elemente de 
istoria Românilor, de istoria resbelelor de in- 

dependență ale vechiei Grecie, ale Americei, 
ale Italiei, ale Elveţiei, să o şcie Românul cu 
ce sacrificie se capătă și se conservă drepturile, 
chiar de când învaţă a citi. Depuneţi un pro- 

iect, de lege ca nici o funcţiune civilă să nu 
se mai dea de cât acelora cari, pe lângă cu- 
noscința funcţiunii ce solicită, va avea și un 
grad militar de ori-ce armă. Faceţi ca tot Ro- 
mânul să fie osten.



   
— 217 — 

Şi d-vâstră, d-lor deputaţi şi d-lor senatori, 
votaţi cumpărătârea de pusci şi de tunuri, și în- 

trebaţi pe d-nii ministri, pînă când vom avea 
cadre fără militari şi când divisiunile și bri- 
gadele, despre care vorbesce d. ministru de Res- 
bel, vor fi o realitate? 

Cine e acela care să nu voiescă pacea şi că- 

ruia să nu'i fie scumpe bunele relaţiuni de 

vecinătate? Nici unui român cu minte nw'i plac 

turburările şi vărsarea sângelui. Dară ce trebue 
să facem când Ungurii, în cete sălbatice, ne 

calcă fruntariele, şi când Evreii prin banii lor 

fac să se nască pe fie-care di conflicte politice 
între noi, cari voim să ne conservăm intact 

dreptul autonom, și între puterile occidentale 
cari ne calcă acest drept? 

Europa officială prin injustiţia ei, ţine ne- 
mulțumirile popârelor în permanenţă. Națiunea 
cechă cârtesce, Românii din Austria sunt ne- 

mulţumiţi, populaţiunile chrestine din Orient 
sufer, şi noi suntem neliniștiţi vădând amenin- 

țarea fruntarielor nostre şi insolența Evreilor. 
Şi marile nemulțumiri, marile cârtiri ale popore- 
lor, ati fost tot-d'a-una preludiul revoluțiunilor. 

Să fim preparaţi; să nu facem ca fetele ne- 
bune din Evangeliă, pe cari diiia cea mare le-a 
găsit cu lumînările stinse. 

Să punem îndoită activitate și energiă spre 
întărirea nostră, căci pericolul e înduoit: peri- 
col din întru şi pericol din afară. 
 



 



a
 

a
 

  

    
CABA TD A 

Se află în ţ6ră un grup de 6meni a căror in- 
strucţie și educaţiune şi-ait făcut'o în (Germania, 

de unde s'au întors cu o b6lă: Disprețul către 

lol ce e Român şi românesc. 

Organisaţi la început în societate literară, 6me- 

nii aceștia și-a luat trista misiune de a reînvia 

şi legilima în limbă —spre a o ţine în stare de 

gerg şi a o face necunoscută surorilor ei din Oc- 
cident — cuvinte străine, întroduse în vorbire în 

timpii nefaşti a trecerii pe acest pământ a atâtor po- 

p6re barbare, şi mai ales dup& separarea Bisericei 

Răsăritului de a Apusului, când limba slavonă de- 
venise limba amvonului. 

Constituiţi în conglomerat politic sub numeie de 

Constituţională ei s'aii însărcinat să feudaliseze 
instituțiunile nostre democratice, să dea ţărei legi, 

luând de model legile ţărilor străine monarchice, cu 
dilecţiune cele nemţeșci. 

Spre realisarea acestui scop, Constituţionalilor le 

trebuia puterea. 

„Ei ai obţinuto. 
După căderea guvernului liberal, Constituţionalii,
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care n'ait trei-deci de aderenţi în (eră, aii fost 

aduşi la putere de voinţa personală a Regelui, fără 
ca Națiunea să fi fost consultată. 

Venind în capul afacerilor în mod anormal, 

guvernul lor sub firma: Roseti - Carp - Marghilo- 

man - Lahovari, s'a însemnat prin următorele fapte 

demne de dânșii: 10 Nesocotirea Constituţiei, după 
care i6te Puterile Statului emană de la Națiune; 

20 Potolirea rescâlei sătenilor şi stabilirea ordinii 

ca în Warsovia; 3% permisiunea dată Nemţilor de 
a înființa biurouri telegrafice, cu impiegaţii nemți, 

pe pământ românesc; 4" darul de 700,000 lei fă- 

cut companiei Marghiloman - Găetz; 50 darea în 
judecată a guvernului liberal. 

Reservându-ne a vorbi mai la urmă de primele 

patru acte care ai ilustrat cabinetul Roseti - Carp- 

[.ahovari - Marghiloman, întrebăm, în ceea ce pri- 

vesce a cincia faptă: care sunt crimele pentru 
care guvernul liberal s'a dat în judecată? 

Nu suntem din aceia cari tăgăduiese sati ascund 

actele coreligionarilor lor politici: despre acesta 
am dat probe; nici din aceia care laudă astădi 

ceea ce aii înculpat ieri, şi inculpă ceea ceai lă- 

udat; dar întreb pe acusatorii ministrilor liberali 
să spună ei, care sunt faptele grave ce ai justi- 

ficat punerea acestor ministri subt acusaţiune ? 

Crime sai delicte politice, Comisia de Informa- 

țiuni nu ar6tă. Raportul ei, fârte voluminos, nu 

conţine de cât neregularități comise în contra unora 

din disposiţiile legii de comptabilitate, la care sunt 

participanţi partisanii cei mai marcanţi ai parlitului
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de la putere, intre care şi raportorul coinisiunii; 

căci sectarii religiunii Carp-Maiorescu, sub guver- 
nul liberal, mai toți aveai funcțiuni însemnate : mai 

toți se adăpostiait în partidul liberal, ca transfugi 

din tabăra conservatâre, unde (în partidul liberal) 

nu le mergea r&ii de loc. 
Pentru neregularități de compturi, însoţite de 

aprecieri exagerate ale Comisiei şi de comentarii 

controversate ale raportului, se pune un minister 

subt acusaţie ? 
Se miră cine-va că nisce Gmeni cari, când li-se 

încredințeză destinele ţărei, comit mai mult de cât 
neregularități de compturi, ait cinismul a posa în 

onestitatea politică îmgeliţată, în r&sbunătorii mo- 

ralităţii publice ofensată ? 
D-nii Lahovari şi Maiorescu, fiind membri ai 

cabinetului conservator care a precedat guvernul 

liberal, ati asediat oraşele cu soldaţi în timpul ale- 

gerilor spre a constringe pe alegători să dea vo- 
tul candidaţilor ministeriali; aii cumpărat sufragii 

pe preţul arendilor moșiilor Statului; ai pus banii 

publici la disposiţia prefecţilor, spre a corumpe 

pe alegători; prefecţii d-lor ai spart urnele şi ai 

înlocuit buletinele pe care eraii scrise numele ale- : 

şilor naţiunii chiemată în comiţii, cu buletine puse 

cu pumnul de poliţie conţinend alte nume necu- 

noscute alegătorilor. D-nu Iahovari, atunci mini- 
stru de Justiţie, îşi mutase biuroul în prefectura 
Poliţiei capitalei, de unde da ordine telegrafice pro- 

curorilor să pună a mitralia canalia, şi judecă- 

tosilor de Instrucție să încarcereze pe alegători.
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Oştirea ţărei era pusă la disposiţia capilor de bă- 
tăuși. Armata, care sub liberali s'a ilustrat la Plevna 
Ja Rahova, la Smârdan, sub conservatori s'a ne- 
murit luând biurourile electorale, schilodind 6menii 
inofensivi și pe cetăţenii desarmaţi. 

Și lucru nepomenit! Făptuitorii atâtor nelegiu- 
iri, autorii atâtor delicte, ari curagiul de a cere tri- 
miterea pe banca acusaţilor a ministrilor ţărei, cari 
nici-o-dată nu s'a făcut culpabili de fapte ca 
acestea. 

Dacă adevăratul scop al propuitorilor dări! în 

judecată ar fi fost să îndrepleze, ar fi început de 
la stăpânitorii de astădi. 

Dar ceea ce caulă guvernanţii, nu e îndreptarea. 
Altul e gândul lor. 

Şi ca să 11 scim, nu e nevoe să avem darul 
sibilin. 

La alegerile din 1888, când liberalii, după 12 

ani de guvernare, căduseră abia de câte-va luni 

de la putere, cabinetul Roseti - Carp - Marghiloman, 
cu minciuni, cu bani, cu slujbe, cu amenin- 
țări, a trecut gâria. La alegerile viitore însă, 

guvernanţii, fără partisani în ţ6ră, discreditaţi de 

a doia di după venirea lor la putere, sciind că 
ai să întilnescă în calea lor pe liberali, numeroşi 
Şi populari, își-aii dis: «Fiinţa partidului liberal, 
este anihilarea n6stră ca partit politic. Nu e loc în 
țEră pentru liberali şi pentru noi. Ca să existăm 
noi, trebue să "i desființăm pe dânşii dând în ju- 
decată pe corifeii lor.» 

Afară de interesul puterii pentru putere, guver-
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panţii mai ai un interes de a'şi asigura domnirea 
prin nimicirea liberalilor: ei voiesc să fondeze un 

noii partit conservator şi să creeze o Eră nouă. 

Sub numele de Elila socială; ei s'ati pus să 
re'nvieze vechia oligarchie, trântită la 1848, de- 

capitată la 1864 de Titanii liberalismului român, 

dintre cari, Ion Brătianu și Mihail Cogălnicenu — 

două astre care încă n'aii apus, care strălucesc 
încă pe orizontul nostru politie —fac parte ca 

luptători de frunte printre cel de frunte. Şi la re- 

alisarea acestul scop, grupul constituţionalilor nu 

p6te să ajungă, pînă când liberalii veghiază ca o 
sentinelă neadormită la mănţinerea instituţiunilor 
n6stre democralice. 

Dispariţiunea partitului liberal de pe scena po- 
litică, cel puţin pentru cât-va timp, mai intereseză 

și pe străini, către care guvernul liberal, în anii 

din urmă ai aflării sale la putere, s'a arătat rebel. 

După dimisionarea din Martie 1888 a cabinetu- 

lui Brătianu, stă ce spuneam unui amic, în privinţa 

părăsirii puterii de liberali. 

«Mulţi cred, diceam eii, că guvernul liberal a că- 

dut din causa loviturilor ce i-a dat oposiţiunea unită 

şi sub greutatea greșelelor sale. 
«Mie mi se pare că lumea se înşâlă. 

«După mine ministerul liberal n'a fost răsturnat 

de oposiţia ce'i făcea domnii Lahovari, Blarem- 

berg, Apostolenu, Ressu, Pacu; n'a cădut nici din 

causa unor acte, pe care amicii săi le a regretat; 

ci el a fost înlăturat, din potrivă, pentru unele 
fapte ale sale românescă. Acesta se va părea: un
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paradox. Dar dacă cine-va îşi va da ostendla să 

cerceteze, va vedea că aşa este. În ţera nostră, 
de dou&deci de ani, schimbarea ministerelor, mai 

nici o dată nu s'a făcut spre a se da satisfacţie 

opiniunii publice nemulțumită, ci spre a face să 
ir6că subt un cabinet noă o cestiune de interes 

cu totul străin Națiunii, ce n'a putut reuşi sub 

cabinetul precedent. Ministrul liberal nu putea să 

mai stea în capul afacerilor: 10 Pentru că n'a 

dat adesiunea sa la hotărirea Conferenţei din 

londra, ce pune Dunărea română subt autoritatea 

şi chiar sub dominaţia nemţâscă; 20 Peniru că 
n'a voit să facă a se admite de Parlament Con- 

venţiunea consulară cu Germania, care legitima un 

Stat nemţesc în Statul românesc; 30 Pentru că 
Inalta companie Getz, prin legea 'Tarifului au- 

tonom, s'a supus la o taxă de intrare exorbitantă 

pentru trunchiurile de brad importate din Buco- 

vina, taxă pusă în vedere de a protege industria n6s- 
tră lemnâsă, dar care păgubesce Consorţium.» 

Părerea acesta am scris'o în Darea mea de 

semă făcută alegătorilor (pagina 177, din 1888.) 

Şi causele ducerii şi venirii guvernelor, atât de 

just le-am vădut, în cât cabinetul Roseti - Carp - 
Marghiloman, care a succedat guvernului liberal, în- 

dată după venirea lui la putere a făcut un înce- 

put de executare a. condiţiunilor cu care a fost 

adus la conducerea Statului, acordând societăţii 
Goetz scutirea de taxe pentru butucii aduși de peste 
fruntarii, prin desființarea fără învoirea Parlamen- 
tului a uneia din disposiţiunile legii 'Tarifului ge-
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neral votată de Corpurile legiuitore, sancţionată 

de Capul Statului şi promulgată, şi pe d'asupra 

făcând dar 700,000, lei acestei Tovăroşii, nu 
din pungile ministrilor, ci din tesaurul ţ&re! pen- 

tru pungile ministrilor şi ale străinilor, stăpânii 

lor. 
Incheierea ministerială, prin care se face acestă 

donaţie Companiei Goetz - Marghiloman tatăl, este 

semnată de ministrul Marghiloman - fiul, advocatul 

tovăroşiel. 
Guvernul care prin legea 'Tarifului a făcut să 

se aducă în Vistieria ţăre! apr6pe un milion numai 

pină la Martie 1888, este dat în judecată de mi- 

nistrii care desființeză legi prin simple încheieri, 

şi "şi împart între ei, ditia în amiaqa mare, dina- 

rii Statului. 

Când, dar, Gmenii unui parlit cad de la putere, 

pentru că n'a lăsat a se lovi drepturile ţărei şi 

a se păgubi interesele ei; 

Când el se dai în judecată, nu spre a se pe- 

depsi nisce fapte, ci spre a se desființa o resis- 

tență, spre a se distruge o îngrădire a intereselor 

societății, cum e dat în judecată guvernul liberal, 

causa acestor 6meni devine causa ţărei. 

Numerâsele telegrame de felicitare ce capul Ca- 

binetului liberal, pus subt acusaţie, primesce cu 

ori-ce ocasie; urările ce “i vin din i6te unghiurile 

țărei, sunt o protestare în contra urdirilor unul 

guvern şi unei Adunăture ce nu sunt expresiunea 

țărei, ce se găsesc la putere fără consimţimentul 

naţiunii; sunt o însciințare făcută unor Omeni fără
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simpatii în ţâră, fără prestigiă, fără autoritate mo- 
rală, rezimaţi pe o putere care nu emană de la 
naţiune. 

Dacă câte-va inteligențe se obstină de a vedea 
scopul adevărat al dării în judecată a ministrilor 
liberali; dacă persistă a se lua după aparinte, țera, 
care nu se înşâlă, vede că resbelul declarat de 
conservatori, nu se face în contra unui om, nici 
în contra unui guvern, ci în contra unui parlit, 
în contra unor principii. Nu se face de d-nul Pe- 
tre Carp, «are ar fi un Caton, d-lui I6n Brătianu, 
care ar fi un Verres, ci de Carp campionul idei- 
lor trecutului, lui Brătianu apărătorul principiilor 
viitorului. Națiunea vede că lupta e între partitul 
conservator, a cărui devisă este: Regele şi Gean- 
darmul, şi între partitul liberal, pe stindardul căruia 
este scris: Guvernarea Națiunii prin ea însăşi ; 
lupta e între liberali ale căror credințe ei aă fă- 
cut să trecă în Națiune după preceptele lui Christ : 
prin cuvîni, şi conservatori care voiesc să şi 
impună doctrina lor după exemplul lui Mahomet, 
prin starea de asedii, prin legea suspecţilor, prin 
gladiii ; lupta e între Libertate şi Reacţie, înire 
Popor şi Elzia socială, între Democraţie şi Hidra 
boierescă. 

Și să nu se dică că ceice văd ast-fel exagereză. 
Scim că în ochii unora, conservatorii generaţiu- 

nii presente, trec de mai înaintați de cât liberalii 
generaţiunii trecute, pentru că aii modificat legea 
vîndării bunurilor Statului în loturi, în sens de a
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se vinde numa! sătenilor pământuri, şi aii promis 

legea tocmelilor agricole. 
Însă 6menii aceştia uilă că cu o fl6re nu se 

face vâra, precum cu căderea unei frunde nu se 
face t6mnă; uilă că dacă modificarea legii vînqă- 
rii domeniilor Statului e liberală, legea căpităna- 
telor, legea majoratului, legea corporațiilor, legea 

stării de asedii în timp de pace, legea pe careo 

vom numi a suspecţilor, după care procurorul pâte 
aresta pe un cetățen ori când va voi fără nici o 

formă de judecată şi pe timp nemărginit, sunt legi 

reacționare. 

Mari sunt ciudăţiile lumii acesteia | 

Audiţi! 

Lupii ai devenit bine-voitorii oilor! Ei ai să 

facă legi ca ele, oile, să nu mai fie mulse, nici 
tunse ; să pască ori unde vor voi în câmpul ne- 

mărginit al unei lumi nouă inaugurat de o Eră 

nouă; cu o condiţie: să 'şi omâre câinii, aţiţători 

de vrajbe şi aducători de neînțelegeri. 

Audit! 
Oamenii care aii venit cu petiția ieşană prin 

care se cerea înființarea spândurătorei, sunt mai 

liberali de cât bărbaţii care aii desfințat pedâpsa 

cu mârlea; cei ce, prin opunerea lor îndârjită la 

împroprietărirea cultivatorilor fără pămenturi, aii 

silit pe Domnul ţărei să facă o lovitură de Stat, 
ai simţimiîntul de dreptate, de umanitate şi de 

iubire pentru țăran mai desvoltat de cât cei ce 
prin Constituţia de la 48 ai decretat împroprietă- 

rirea !
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D-nul Carp ar numi acâsta gugumănie a 6me- 
nilor. 

Nu Constituţionalii, nici Concentraţii s'aă îngri- 

jit vre-o dală de starea muncitorului. Ei nici nu 
sar fi gândit la legea vîndării moșiilor Statului, 

dacă începutul n'ar fi fost făcut de liberali. Când 

conservatorii aii promulgat legea atât de trâmbi- 
țată, țera era semnată de la un cap pînă la al- 

tul de comune noui de împroprietăriți. Şâse ani 

ai guvernat ţâra conservatorii şi n'a cugelat să 

pună în fapt articolul 6 din legea rurală, care de- 

creteză împroprietărirea pe moşiile Statului a în- 

surăţeilor şi sătenilor, cărora din două reimi ale 
moșiei nu li s'a putut împlini întinderea locurilor 

legiuite; a trebuit să vină liberalii la putere ca 
sa aplice legea. Legea tocmelilor agricole este nu- 

mai un fason de a vorbi; conservatorii nu 0 vor 

da, numâscă-se constituţionali, numâscă-se concen- 
traţi. 

Vorbâscă-ne ei de legi de centralisare, de legi 

restrictive, de aţițări de rescdle şi apoi-de înă- 

buşirea lor în sânge : sunt în rolul lor. Dar să po- 

seze în Gracchi, e o enormitate. Lupul de astădi 

are tot instinctele lupului din timpul lui Mathusa- 
lem, Conservatorul din dilele nâstre este tot con- 

servatorul din vremea lui Hangiarliu ; şi-a schim- 
bat portul, dar năravul nu. 

Legi drepte nu pote da ţtrei şiâhta ciocoi6scă 
de la guvern şi din Parlament. 

Oamenii partitului liberal: Brătienii, Cogălnice- 
nii, Sturdzii, ai făcut greşeli; dar cine în lumea
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acesta e infalibil, afară de Papa? Cine e perfec- 
tamente corect, afară de cinstita tovăroşie Carp - 
Marghiloman - G6eiz? Nu e fără păcate partitul 
liberal, dar are la activul sei multe acte măreţe, 

multe fapte mari. 
Salvarea ţărei de protectoratul rus; 

Desființarea sclaviei ; 
Egalisarea conâiţiunilor sociale înaintea legil. 
Improprietărirea a trei milione de proletari. 

Libertatea cuvîntului ; 

Independenţa ţărei 
Regatul, care, după expresiunea unui eminent 

om de stat liberal, e una din treptele scării pe 

care aveam să ne suim acolo unde se află astădi 
Statele - Unite ale Americei, Franța şi acum de 
curînd Brasilia: la Domnirez de sîne cea ade- 

vărată. 
Acestea tote sunt opera liberalilor. 
Aşa e, die radicalii; ţera trebuie să fie recuno- 

scătâre partitului liberal pentru ceea ce ela făcut; 

dar programa reformelor sale fiind împlinită, libe- 

ralii nu mai aă nici un rol; saă ca să aibă unul 

trebuie să îmbrăţișeze ideile radicale. 

Să vedem dacă rolul liberalilor. s'a sfirşit, saă 

dacă cei-ce sunt de acestă opiniune nu se înş6lă. 

'Țera are doi inamici implacabili: unul în afară, 

Străinul, care caută s'o înghită; altul în întru, 

Reacţia, care vrea s'o domine. Adversarul ce se 

pote opune acestor dușmani, e partitul liberal. 

Pentru străin, radicalii nu sunt vrăşmași neîm- 

păcaţi ; căci ei sunt cosmopoliți, şi pentru cosmo- 
1
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polit ideea de patrie nu există ; pentru ej, iubirea 

de ţâră e un simţimâat meschin ; jertfirea pentru 

pământul unde se repausă cenuşile strămoşilor, e 
o nebunie. Cosmopolitul are simţimântul umanită- 

ţii f6rte desvoltat în detrimentul simţimântului pa- 

triotic. Dacă s'a născut Român şi locuiesce în Ro- 

mânia, el cere reforme pentru locuitorii ei, nu 

pentru că sunt Homâni, ci pentru că sunt 6meni. 

Pentru reacţie, radicalii sunt nu numai nepe- 

riculoşi, dar chiar necesari. Ideile lor, considerate 

de subversive, o servesc de minune. Un radical 
este desemnat de Reacţie şi privit de mulţime ca 

un anarchist; şi popbrele n'a cădut în tiranie de 

cât ca să scape de anarchie. Ideile ce spăimântă 

lumea, nu sunt pulinci6se de a îndrepta răt&ei- 
rile. Papalitatea n'a fost discreditată nici de Vol- 

ney nică de Voltaire, ci de Calvini, de Luteri; 

marea, lovitură ea n'a primito de la Atheism, ci 
de la Reformă. 

Aşa fiind, dacă rolul liberalilor sa sfirşit ca 

reformatori, rolul lor începe ca păstrători ai cuce- 
ririlor făcute, ca apărători ai libertăţilor dobân- 

dite. Un copil de cine pote fi iubit mai mult decât 

de mama care la născut? O libertate cui pâte fi 

mai scumpă de cât aceluia care a sacrificat pen- 

iru densa ? Radicalii, socialiștii, generaţia actuală, 

sunt ca copiii ce aii găsit de la părinţii lor o moş- 

tenire bogată. Găsindu-se într'ensa fără muncă, 

fără sacrificii, fâră să scie cum, unii o risipesc, 

puţini o conservă și mai puţini o îmmulțasc. Un 

Singur om n'ar micșora-o: cel ce a crescut'o.
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Rolul celui ce agonisesce o avere, nu înceteză 
de cât o dată cu mortea lui. 

Liberalii, dar, sunt necesari ţărei spre a veghia 

asupra averii comune, la a cării creare ai pus și 

ei paclea lor de labore, partea lor de griji, partea 
“lor de jertfe. Sunt necesari viitorului către care 

merg şi radicalii, având acelaşi ideal: Binele ome- 

niriă, cu osebire numai că unde radicalii caută 

să ajungă la acesta prin salturi, nefugend de re- 
voluţiunile violente care sunt bela societăţilor, li- 

beralii preferă să mergă încet dar sigur pe calea 
evoluţiei ce se face în spirite. 

Având dar aceleași aspiraţiuni care nu sunt încă 

realisate, dar pentru care liberalii luptă în felul 

lor cu armele pe care ei le cred maieficace, pro- 

gramul lor nu e împlinit și nu se pâte dice că 
ei nu sunt un partid de viitor. 

Atunci, de: ce acestă întrecere la mir? De ce 
radicalii trateză cu dujmănie pe liberali? De ce 

se depărteză de dânşii şi se apropie de cei mai 

turbaţi inamici ai liberalismului, de cei ce lucreză 

la desființarea partitului liberal ? Nu văd ei că ani- 

hilarea partidului liberal ar fi întemeierea Reac- 
țiunii cu vechsturile eă medievale extrase din 

paleografiile şi archeologiile buchinistilor, cum 

dice organul unui distins bărbat de stat liberal- 
conservator ? 

Radicalii n'a eşit din conservatism, ci din libe- 
ralism. Să nu 'şi renege familia. 

Să părăsâscă ei ideile subversive şi desnaţio- 
nalisătore.
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Să facem să dispară animosităţile din familia 

liberală, să înceteze discordiile, să se stingă urele. 

Să ne dăm mâna, nu spre a cuceri puterea pen- 
tru putere, ci spre a conserva ce avem şi a adă- 

oga averea agonisită de două generaţiuni, din care 
una a dispărut şi alla e aprâpe să dispară. 

Partitul liberal trece astădi printr'o crisă. Marea 

lui popularitate i-a adus încordarea Reacţiei. lubirea 

(ărei i-a atras ura străinului. Și Străin şi Reacţie 
aii complotat să'l ucidă. 

Liberalismul 6menilor poporului în ochii Reac- 

ției ; patriotismul lor în ai Sirăinului, 6tă crima 
lor. 

Spre a expia acestă crimă ai fost daţi în judecată. 

Din parte'mi, cunoscând împreună cu t6tă țra 

împarțială netăgăduita onestitate a d-lui I6n Bră- 

tianu, bărbatul care ţine drapelul partitului liberal, 

ţinta loviturilor Reacţiei, sunt convins că mâinile 

sale sunt curate ca fldrea de lotos de însinuările 

nedemne ce se fac spre denigrarea sa; având de- 

plina credinţă că, causele dării în judecată a ca- 

binetului presidat de dânsul, sunt cu totul altele 

de cât cele arătate în propunerea făcută de un 
Parlament a cărui purtare nu se pâte cualifica, 
consider de calcule scârbâse actul de punere subt 

acusaţie al Gmenilor de la putere despre care diarul 

d-lui Panu, ce nu le e ostil, în numărul s&i de 

la 13 Ianuarie, qice: «de doi ani (adică de la re- 

tragerea guvernului liberal) partitele (conservatâre) 

nu fac alt-ceva de cât a se deda la un fel de 

luptă de viclenie, de perfidie, de lipsă de scru-
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pule şi de ruşine.» Şi m& ridic din t6tă puterea 
sufletului meit în contra acestui act al facțiunii 

de la putere, care nu e de cât o cabală demnă 

de densa, semn al timpului, care caracterisă Era 
nouă adusă de schimbarea slrăbunei n6stre forme 

de guvernământ, 

1590, Ianuarie 13.



 



  

TOAST LA INAUGURAREA LINIEI FERATE 

PETRA-CARACAL-OORABIA=) 

Domnilor, 

Inaugurarea căiei-ferate Peira-Cavacal-Corabia, 

esle una din cele mai însemnate sărbători ce a 
avut oraşul care pârtă numele împăratului Caracala. 

Sub Cesarii Romei s'a construit pe pământul 

Romanaţilor drumuri pietrate, ale căror urme se 
mai văd încă după şepte-spre-dece secole de injurii 
ale timpului, spre a atesta mărirea romană şi vir- 

tutea coloniei venită aci dintre locuitorii născuți 

la Roma (Romu-natis). Sub primul rege al Ro- 
mâniei s'a pus fundamentul căiei ferate, ce stribate 

judeţul in lung pe vechiul drum roman, care ple- 

când de la antica Sicibida (Celeiu de adi) capitala 

provinciei Maluensis, mergea prin cetăţile Romula 

şi Buridava (actualmente R. V.) la Ulpia-Traiană. 

Linia acesta, a cărei deschidere o sărbătorim, va 

aduce districtului Romanați şi judeţelor limitrofe 

'%) La banchetul dat în gara Caracalul.
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fol6se colosale. Ea va ridica val6rea pământurilur; 

va eltini obiectele de nutriment şi materialele de 

construcții; va micșora prețul transporturilor de 

tot felul; va economisa timpul scurtând distanţele; 

va face să se desvolte agricultura, să înflorâscă 

comerţul. Pădurile şi munţii nosiri, în cari zac 

tesaure pînă acum neultilisate, vor deveni sorgiuţi 
nesecabile de avuţie. 

A fost dat partitei liberale şi bărbaţilor ce con- 

duc astădi destinele patriei să realise acest midloe 

bine- făcător de progres şi de civilisaţiune, ce se 
numesce drumurile-ferale. 

Ridie acest toast în sănătatea bărbaţilor de Stat 
ce s'aii interesat în special a dota judeţul Roma- 
naţi cu acestă cale, ce leagă Carpaţii Olteniei cu 
cea mai mare arleră fluvială a Europei centrale.
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DESPRE TITLUL STATULUI ROMÂN” 

In 1883, cu oeasia revisuirii Constituţiei, diceam: 

Schimbarea titlului de principat sait domniat în 

acela de regat, și a numelui de Domn în rege, se 

face ca să se pună Constituţia în armonie cu actul 
de la 14 Martie, 1881. 

Dar făcând acestă substituție, să nu credem că 

am operat o mare reformă, că atât este de ajuns . 

spre a asigura viitorul Națiunii. Numai cu titluri, 

ori cât ar fi de pompâse, nu se ridică un Stat. 

Ca să se înalțe şi să se ţină unde s'a ridicat, tre- 

buiesc mari virtuţi cetățenesci. 

Am fi putut să nu facem revisuirea articolului 1 

din Constituţie şi să nu perdem nimic. Titlul de 

împărăt6să a Indiilor, ce Parlamentul engles a dat 

reginei Victoria, nu e înscris în Constituţia englesă, 

pentru că acest popor eminamente constituţional, 

nici nu are o Charta Magna, scrisă şi coor- 
donată pe capitole şi pe articole, şi cu t6te acestea 

...*) Pablicat în Romania Liberă din 1853 Iunie, 12,
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regina Victoria nu e mai puţin suverană a marelui 
imperii Indian. Titlul de rege al capului Statului 
român e cunoscut şi recunoscut însuși de cele mai 
depărtate popâre ale Americei, şi prin lipsa de 
menționare a sa în legea fundamenială nu ne-ar 
scădea nimic, precum dacă se menţiongză nu că- 
ştigăm nimic. 

Titlul de regat, pe care'l avea Polonia, n'a îm- 
piedicat să nu fie cucerită și împărţită acestă ț6ră 
de inamicii din afară, pe când Statul nostru, cu 
modestul titlu de domniat, şi-a conservat ființa po- 
litică prin mai mulți secoli de incursiuni barbare 
şi de lupte crâncene cu crunții sei vecini. 

Chanatul Crimeii, trei secoli şi jumătate a trăit, 
stat autonom sub suzeranitatea nominală a 'Tur- 
ciei, şi a pierit după ce s'a proclamat independent 
prin ajutorul armelor ruse, încorporându-se la acest 
imperii, după o existenţă efemeră ca ţeră de sine 
stătătore. 

Basarabia smulsă din corpul României sub un 
gospodar străin, s'a recuperat sub domnia pă- 
mântenă și sa perdut sub un principe europăn, 
după ce, în urma unui resbel victorios, devenisem 
un Stat independent. 

Dunărea care în curs de şâse-spre-dece secoli n'a 
încetat de a fi un fiuviii român şi nu ni s'a putut 
răpi când eram două mici țări separate în luptă 
necurmată cu Ungurii, cu Polonii, cu 'Tătarii, cu 
Turcii, este ameninţată de a ni selua astădi, când 
facem parte din concertul europân, când pe tronul 
ț&rilor unite stă un strănepot al lui Frideric cel
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Mare, când cele două emisfere ale globului te- 

restru ne-ai felicitat de înălţarea n6stră la regat. 
Vedeţi dar că titlurile nu plătesc nimic; că ele, 

ori cât de strălucite ar fi, nu fac nici cât o câpă 

degerată, când sub aceia ce se împăunâză cu dân- 

sele, nu se pâte nici măcar conserva ceea ce un 

popor a avut de la cei-ce erati cu adevărat mari, 

glorioşi, ilustri fără să o spuie, fără să o trombi- 

țeze, de la cei-ce erai: mari cu fapta. 
Să nu ne amăgim, dar, o mai repet, credând că 

schimbând titlul Statului am asigurat viitorul ţări, 

că substiluind cuvintul de Rege aceluia de Domn 

am adus vre-o îmbunătăţire reală, efectivă institu- 

țiunilor nâstre, vre-o adevărată slabilitate şi ade- 

vărată mărire. 
Mărirea unei naţiuni nu stă în titluri; mărirea 

ei, puterea ej, gloria ei slă în sciințe, în arte, în 

mesteşuguri, in comerciii, în industrie, în agricultură, 

în creaţiuni de institute folositâre, în moravuri 
austere, în iubirea de patrie, în devotamentul pen- 

tru binele public, în împlinirea cu religiositate a 

datoriilor, de la ccl din urmă cetăţân pînă la Capul 

Statului. Și exemplu trebue să vie de sus. 
Impărat, Rege sait Domn, puţin îi pasă unui po- 

por de acesta; virtuți cere el de la aceia cel con- 

duc; şi împărații şi regii ereditari, nu le prea po- 

sedă. Istoria ne dovedesce acesta. 
Subt un principe european am căştigat în titluri, 

în nume pompse, în faste, în splendorile Curţii, 

în smorfuri medievale, dar aceste apelaţiuni sonore, 

aceste străluciri înşelătâre asemenea miragelor, n'ait
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împedicat ştirbirea teritoriului nostru şi călcarea 
drepturilor n6stre suverane. Ce ne folosesce pe noi 

aceste titluri când ni s'a luat Basarabia şi ni s'a 

impus Evreii, acâstă plagă a poporelor? când su- 

veranilatea teritorială asupra marelui fluviă ce ne 

pune în comunicaţie cu lumea întrâgă atârnă nu 

mai de un fir de păr? când subt Principele europân 
suntem storşi de averea n6stră mai r&ă şi mal 

mult de cât sub domnia Beilor din Fanar? când 
răul, care era temporal, a devenit un răi ereditar? 
un morb cronic? 

Etă de ce noi rămânem reci la schimbarea titlului 
Statului român din Domniat în Regat.



  

DESPRE CUMUL 

Constituţia de la 1866, prin articolul 132 privitor 

la unele reforme, se exprimă precum urms&ză : 

«Se vor face în cel mai scurt timp legi speciale 
privitâre la următârele obiecte: .... $. 3 asupra 

mâ&surilor celor mai nemerite pentru a stabili abusul 

cumulului.» 

De atunci ai trecut mai mulţi ani, şi acâstă lege 

atât de imporiantă au s'a adus încă de diferitele 
guverne ce s'aii succedat la putere. Mai mult de 

cât atât, un proiect venit din iniţiativa parlamentară, 

de timp îndelungat zace în archivele secţiunilor 

Adunării, fără ca propuitorii lui să pâtă reuşi a 

face să se pună în discuţie. 

Legi de interese personale, de pensiuni viagere, 

de recompense naţionale, ai venit înaintea Corpu- 
rilor Legiuit6re şi s'ai votat; modificarea articolului 

7 din Pactul fundamental s'a făcut în favorea Israe- 

liţilor, şi mai multe legi de împământenirea unor 

străini care nu împliniaii condiţiunile cerute de lege, 
dar care aveai puternici sprijinitori, ai obţinut 

votui legislativei, şi o lege de o valore aşa de
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mare, de un interes atât de urgent, de un folos 
atât de general ca legea desființării abusului cu- 
mulului a fost uitată, negligiată, desdemnată de gu- 
verne şi de parlamente. 

Pentru ce? 

Pentru că mulţi din membrii diverselor Legisla- 
tive, ait avut interes a se perpetua ostare de lu- 
cruri care le aduceaii fol6se personale, având pe 
lângă mandatul de deputat sai de senator şi câte 

alte pairu sai şese funcțiuni retribuite, şi nu pu- 
teaii fi dispuși a renunţa voluntarii la aceste be- 

neficii pentru ei, pe care am put6 să le numim 

maleficii pentru ț6ră, nu puteai să dea adesiunea 

lor la nisce măsuri prohibitâre abusului cumulului, 

ce pentru dânşii era o mină din care se extră- 
gea metalul prețios. De altă parte cumulul şi 6me- 

nilor de la guverne le-a convenit ca midloce de a 
ține în dependenţă un număr de membri ai puterii 

legiuitâre, de multe ori salariaţi nu spre a face 

efectiv controlul țărei, ci spre a'l anihila şi apoi a 

administra ca satrapi întrun stat constituţional în 
formă, despotie în fapt, convinși că aşa se pote 
face fericirea ţărei, dacă fericirea unui popor s'a 
putut vre-o-dată face de guvernele personale, care 
nai avut răspunderea faptelor lor. 

Dar marea majoritate a Corpurilor Legiuitâre 
care 'Și avea mâinile neîntinate, a trebuit, cu ocasia 
revisuirii Constituţiunii, să se gândâscă a pune 
un capăt unei stări de lucruri deplorabile din 
punctul de vedere al independenţei şi eficacităţii 
Legislativei, care, prin înămolirea unora din mem-
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brii să! în mocirla cumulului ca să ne servim de 
expresiunea unui ilustru bărbat de Stat - abdică pu- 

terea ei în mâinile Execulivei, iar puterea legislativă 

devine numai un biuroii de înregistrare, fapt nc- 
demn, desastros lrebuințelor publice care rămân 

în paralisare, prin imposibilitatea cumulardului de 

a da timpul necesariu şi atenţiunea 'cerută, cău- 

tării multiplelor sale sarcini al căror s'a făcut mo- 

nopolisatorul, nu în vederea de a ridica funcțiunile 

ce ocupă la înălţimea unor instituţiuni, — căci aceia 
care aii perdut simţul demnităţii, rare-ori ai con- 
sciința datoriei, ca să'şi aproprie împreună cu 

funcțiunile emolumentele acestor funcțiuni, bene- 

ficiurile licite şi ilicite ale acestor numerse ocu- 

paţiuni, de care nici-o-dată cumulardul nu s'a 
ocupat. 

Cumulul este răsplata actelor nemeritorii. 

Funcţiunile, care nu sunt patrimoniul numai al 
unor persâne şi care trebuie să se dea 6menilor 

care împlinesc condiţiunile de moralitate, de sciinţă, 

de aptitudine, prin cumul devine proprietatea fa- 

voriţilor puterii, Gmenilor care trafică cu consciința 

lor, care'şi ren6gă credinţele, dacă credințe pot să 

aibă asemenea 6meni, şi care, cu cât sunt mai 
dispuşi a fi instrumente 6rbe, machine supuse in- 

pulsiunii ce le vine din afară iar nu din forul 

consciinţei lor, cu atât sunt retribuiți cu mai multe 

emolumente care ar face fortuna unui nabab sai 
ar ușura traiul mai multor postulanți fără midloce 
de vieţuire, tot atât de capabili şi mai apți şi chiar 

speciali în unele sarcini ocupate de cumulardi, care
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nu pot să aibă tote specialităţile şi tâte aptitudinile. 

Pâte un om să ocupe cu folos pentru societate 

cinci saii ş6se servicii de odală? 

D. Ferand Giraud dice: «Funcţiunile s'aii creat 

în folosul publicului, iar nu în profitul funcţiona- 
rilor; şi un om căruia i se dă mai multe sarcine, 

nu pâte să consacreze fie-căria din ele tâte forţele 

sale şi tut timpul săi; şi adaogă: serviciile nu 
trebuie să existe de cât când sunt indispensabile 

machinei administrative, şi când unui om i se dă 

să ocupe mai multe dintr'ânsele, din două una: 
saii funcțiunile sunt înmulţite fără trebuinţă, fiind 

că acelaşi funcţionar le pote împlini pe tâte, sai 

se dă unei singure pers6ne o sarcină prea grea ca 

s'o pstă bine și cu folos împlini.» 

Noi suntem din aceia cari cred că un funcţionar 

este prea puţin pentru serviciul împlinit cu religio- 

sitate, cu consciinţiositate, şi două servicii sunt peste 
măsură de multe pentru un funcţionar — vorhim de 
un funcţionar consciinţios, cu amre de serviciul ce 

ocupă, îndestul de patriot şi pătruns de simţimentul 

demnităţii spre a ridica funcțiunea la gradul de con- 
sideraţiune şi de respect ce'i lipsesce astădi, din 

causă că mulţi din cei ce ocupă diversele servicii 
ale Statului nu sunt nisce apostoli ai chiemării lor, 
ci nisce vulgari mercenari, lipsiţi de nobila ambi- 

ţiune dea se distinge în sarcinile ce le sunt încre- 
dințate, şi fără nici un ideal. 

Să luăm un cas: un primar care e și membru 
al Parlamentului, sai un profesor care e şi inginer 

al Statului saii al vre-unui aşedământ public Corpu-
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rile Legiuit6re funcţioneză pe fie-care an câte trei 
luni în sesiune ordinară şi câte alta una sai două 
lun! în sesiune extraordinară. În acest timp, dacă 
primarul e în Parlament, afacerile Primăriei lân- 
gedesc, se comit abusuri şi comuna se află ca cum 
n'ar av€ cap; dacă din potrivă consacră timpul 
săi multiplelor şi însemnatelor trebuinţe ale co- 
munti, nu'şi împlinesce mandatul de deputat or de 
senator, aşa că unul din locurile ce ocupă este ca 
şi cum n'ar av6 titular. Asemenea dacă un pro- 
fesor, având catedra în Bucuresci, este şi inginer- 
hotarnie al Statului, reţinut lun! întregi pe la extre- 
mităţile ţărei în lucrări de hotărnicii, profesoratul 
seii devine o minciună şi o sarcină fără nici un 
folos, ba chiar cu pagubă, căci ţine un post lără 
titular. 

Am cerut desfiinţarea abusului cumulului: 10, pen- 
tru că un funcţionar, ori cât ar fi de capabil şi de 
activ, nu are timpul necesar a îndeplini ş6pte şi 
opt servicii publice în acelaşi timp; 2%, peniru că 
nu e drept ca un funcţionar să aibă şese sai 
opt apuntamente de la atâtea funcțiuni pe care 
nu le pote împlini, când alţii pote mai capabil, 
mai speciali şi mai fără midlâce de traii, ar geme 
într'o inacţiune silită pentru că nu sunt parlisanii 
cutării saii culării coterii politice, şi al 3%, pentru 
că nu e înţelept de a se confunda în aceeași per- 
s6nă o parte din puterea executivă şi din puterea 
legislativă. 

Cumulul e cosmopolit ca și Jidanul; el se află 
în tote ţările, se învoiesce cu tote formele de gu- 

20



— 306 — 

vern, îl găsesci în tâte epocele, dar mai mult îl afli 

în timpil de decădere a moravurilor în care îi 

priesce şi se îngrașă ca o plantă parasită pe spi- 

- narea şi în detrimentul altor plante. 
Cumulul s'a aflat în România și înainte de 1866 

moderat şi sfiicios; dar de atunci încoa, sub Re- 
gimul numit al virtuții de răsturnătorii de la 11 

Februarie, a luat proporţiuni spăimântătâre. Acesta 

o spun însuşi autorii actualei deplorabile stări de 

lucruri, prin motivele cu care însoțesc proiectul de 

lege propus de dânșii pentru stavilirea abusului 

cumulului, exprimându-se precum urmeză: «Abusul 

cumulului în loc de a scădea în curgerea timpului, 

a luat,,sub Regimul cel noii (creat la 1866), nisce 

proporţiuni necunoscute înainte şi care lasă cu 
totul în umbră neorînduielile relativ neînsemnate, 

ce deșteptaseră atunci grija Constituantei.> Grija 

acelora ce şciii că nu prin imitaţiuni străine, ne- 

potrivite moravurilor n6stre, nu prin false strălu- 

ciri se pot remedia relele de care sufere ţera. 

Adunarea Legiuitâre a adus un proiect de lege 

pentru desfiinţarea abusului cumulului care s'a vo- 
tat, dar mergând la Senat i s'a făcut atâtea mo- 
dificări în cât, în loc de a abroga abusul cumulului, 

îl legitimeză. 

Etă cum sub monarchie legile ordinare se pun 

în armonie cu Constituţia ; sai mai bine, stă cum 

Pactul fundamental se desființâză prin legi or- 
dinare.



INTIMPINARE 

Unul din organele de publicitate ale oposiţier 
unite, vorbind de senatorii aleşi în Constituanta, 
între cari sunt şi eu, și de colorile lor politice, 
în privinţa mea se exprimă precum urmeză: «Opo- 
siție, după profesiunea de credință ce a făcuto 
către alegători.» 

Cate cuvinte, atâtea neexactităţi. 
N'am onore de a face parte din oposiţia nere- 

visionistă a Constituţiei, şi n'am luat nici o obli- 
gaţiune către alegători de a nu vota modificarea 
Pactului fundamental, când am fost unul dintre 
propuitorii modificării şi când prin tote cuvântă- 
rile ce le-am ţinut în întrunirile publice am reînoit _ 
declararea că sunt partisanul reformei electorale 
în interesul independenței și moralității alegăto-- 
rilor. 

O experienţă de şepte-spre-dece ani ne-a demon- 
strat că, pină când vor mai exista colegiuri res- 
trînse, se vor găsi tot-d'a-una alegători care să'si 
vândă voturile, şi guverne şi particulari cari să le 
cumpere în prejudiciul Corpurilor Legiuitre pe care  
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venalitatea le falsifică întroducând întrinsele ele- 
mente impure, produsul corupțiunii, incapabile de 

cea mai comună virtule, şi în dauna mersului nor- 

mal al administraţiunii Statului, viciat prin ocu- 
parea sarcinelor publice, nu de cei mai meritoși, ci 

de cei ce aruncă în balanță voturile lor. 

Prin modificarea legii electorale în sensul lăr- 

girii colegiurilor, cred că răul nu se va stirpi, dar 

se va reduce. Acâstă credință am manifestat'o 

în tot timpul alegerilor, şi dec! alegătorii mei nu 

ai fost înşelaţi asupra ideilor mele când m'am 

ales. 

S'aă văqut însă şi 6meni cari, ambiţionând cu . 

totul alt-ceva de cât triumful unei idel, către ad- 

versarii modificării Constituţiei s'a dat de antire- 

visionisti, şi către partisanil reformei electorale, de 

susțiitori ai revisuirii. Dar acestia sunt un fel de 
mercenari pe cari nu pot compta cei ce nu ai 

pulerea în mână cu feluritele ei midloce de con- 
vingeri. Asemenea 6meni nu aii credințe, ci inte- 

rese; nu fac politică, ci speculă; nu aii idealuri ci 

scopuri la cari ca să ajungă ieaii tote formele, re- 

vestesc t6te colorile, vorbesc tâte limbile: con- 
servatori când conservatorii sunt la pulere, libe- 

rali când partitul liberal vine la guvern; ei ser- 

vesc i6te causele, se înroleză în tâte taberile pe 

care apoi le părăseșc, trecând în câmpul opus când 

sunt atrași în acea parte de fol6se mai mari, de 
perspective mai seducătore. 

Tipul acesta de caractere a dis dracul şi s'a - 
făcut,
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Omul creat după imaginea lu! Dumnedeii, nu 

minte, nu amăgesce, nu se ar6lă de cât ceea ce 

este, nu promite de cât ce pâle. 

In contra revisuiril Constituţiei s'a format mai 

multe grupuri cu deosebite tendințe care, vrând să 
se unâscă, s'aii divisat mal mult. 

Grupul conservator, cel care acusă pe revisionisti 

de inamici ai Constituţiei, ai familiei şi ai religiu- 
nil, de mâncători de proprietăţii, toemai el, aptră- 
tor al acestor bunuri, care trebuia să stea în Par- 

lament şi să combată, s'a retrus de pe arena lup- 

tei, sub pretext că lupta este disproporţionată. Dar 

disproporţia era cu mult mai mare între cei opt- 
spre-dece plăieși Români de la cetatea Nemţu şi 
oștirea lui Sobieski, între micul număr al oşte- 
nilor de la Călugăreni şi hordele lui Sinan, şi lupta 
s'a dat: pentru că eroii de la Călugăreni şi de la 
cetatea Nemţul aveai simţimântul datoriei, aveai 

ambrea de patrie, două virtuţi cari ai făcut glo- 
ria n6stră trecută şi ne-aă salvat naționalitatea. Con- 

servatorii de astăqi când se văd mai puţini, o iati 

la fugă lăsând câmpul liber 6menilor cu idei sub- 

versive, cum numesc ei pe adversarii lor liberali. 

Ce s'ar fi întimplat când la năvălirile făcute în 

țeră de numerâse horde barbare, cari veniai spre a 

ne cuceri, părinții nostri ar fi dis: «dușmanii sunt 

mulți, noi suntem puţini, lupta ar fi inegală, să 

ne plecăm capul?» România ar fi astădi stârsă din 
charta Europei. Dar Românii puţini, însă decişi 

ai primit lupta cu Ungurii, cu Polonii, cu Turcii, 
cu Ţătarii, şi prin mertea lor aii salvat de morte
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ț6ra ; sacrificând viața lor ei ai dat viața Patriei. 
Și dacă România trăiesce ca ţeră autonomă şi li- 
beră, existența ei se datoresce nu celor ce ai 
preferit viaţa, ci celor ce ai disprețuit mortea; nu 
celor ce ai desertat, ci celor ce s'aii luptat. Con- 
diţiunea existenţei unui popor este mârtea pentru 
țeră. Poporul care nu scie să moră, nu merită să 
trăiască. 

Partita politică care, când nu e la putere, se re- 
trage ca Achil sub cort, e o partită jumătate mor- 
tă; ea se numesce oposiţie fără a opune partitei 

adverse nici o resistență. Şi dintr'o asemenea opo- 
siţie nici o dată n'am făcut parte. 

Sunt revisionist, pentru că vreaii a se dota ţera 
cu o lege electorală ecuitabilă, justă, moralisatâre, 
basată pe interese generale, iar nu pe trebi deco- 
terii, și care se garanteze independența colegiilor 
şi în contra ingerinţei guvernelor şi în contra ve- 
nalităţii şi corupţiei alegătorilor, singură putinci6să 
a da ţărei representanţi în stare de a pune friă 
ilegalităţilor şi risipelor unor guverne rele, şi a face 
imposibile încercările unor 6meni cu idei extreme 
dintre cari unii cred că pâte să existe autoritate fără 
libertate, iar alţii că societăţile umane se pot guverna 
prin libertate fără ordine, fără respectul legilor şi 
persnelor, făcându-se campionii, unii ai despotis- 
mului şi alţii ai anarhiei, flagele ale omenirii, apro- 
piindu-se unii de alţii cu cât cred că se despart 
și se urăsc, fiind-că după legile naturei extremele 
se ating. 

Oposiţiunile sunt saii de principii, sai sistematice,
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N'am pentru oposiţiile de principii de cât res- 

pect ; ele sunt necesare Statelor, bine-făcătâre so- 
cietăţilor; menirea lor este de a combate despo- 

tismul, fie tiranic, fie anarchic; de a denunța abu- 

sul, de a stigmatisa turpitudinea, de a demasca 

ipocrisia, de a întimpina desastrele financiare şi 

economice, oprind guvernele pe priporul conce- 
siunilor pe care le-ar atrage interesele străine, de 

a deştepta țâra în împrejurări grele spre a se pune 
în apărare, fie pentru a'și salva punga, fie pentru 
a'şi salva existența în contra pungaşilor cu punga 

g6lă şi bandiţilor încoronați răpitori de ţări. 

Desaprob oposiţiunile sistematice, pe omenii cari 

trec dintr'un partit politic într'altul, căutându'şi no- 

rocul prin schimbarea la faţă, şi mai ales pe aceia 
ce, în luptele politice rămân indiferenți, ne interesân- 

du-se de cine va învinge. Despre acestia Dante în 
Divina sa Comedie, vorbind de revolta lui Satan 

în contra lui Dumnedeii, dice de acei ângeri ce 

nu ait luat nică o parte în luptă: «Chor miserabil 

al acelora cari nici rebeli fură, nică fideli, ci numai 

«folosul lor căutară. Nu'i voiesce Cerul și Iadul îi 
«respinge. Să nu se glorifice cu dânşii deii.» 

Compar oposiţia ce se retrage din luptă cu acest 

chor. Intr'o asemenea oposiţie, ce nu e de cât 
başibuzucie, un om ce se stimă nu pâte să fie. 

Oposiţia de principii, mai logice se pote numi 

osebire de vederi; şi de multe ori vederile mele 
aii diferit de ale guvernului câmpului politic din 

care fac parte, şi am perseverat în ele fără al 

duşmini și fără a ceda,
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Eată ce sunt eă: om care fac parte dintr'un 
partit în luptele politice, dar care sacrifice intere- 
sele partitului intereselor ţărei. 

Oposiţia e o secătură şi o ruşine când oposan- 
tul o face numai ca să pună mâna pe ceva: pe 
o funcţiune lucrativă, pe o judecătorie, pe o 
prefectură, pe putere, dacă oposanţii sunt o haită, 
spre a începe ilegalităţi şi mai mari de cât ale 
guvernului pe care voiesc să'l înlocuiască, făgă- 
duind în oposiţie marea cu sarea, şi neţinând, ajunşi 
la guvern, nici o promisiune. 

Las altora cînstea de a fi partisanii unei ase- 
menea oposiţii. 

Anul 1884. 

4



  

      

RESPUNS „TIMPULUI. 

Cu ocasia alegerii d-nului Nicolae Măldărescu 
de deputat al colegiului al IV-lea din Romanați, 
diarul conservator Timpul, publică o corespondenţă 
din Caracal, prin care autorul ei anonim dice că 
Măldărescu, necunoscut alegătorilor, a fost de- 
semnat guvernului de mine, dictatorul judeţului, 
faimosul scriitor al opului Dobrogea, decorat cu 
Sleaiia României, mandatarul ţărei în Adunarea 
legislativă. 

Răspund, nu pentru Anonim care scie cât ade- 

văr conţine stupida sa corespondență, ci pentru 
publicul pe care'l stim şi care nu voiă să fie indus 
în erdre. 

+ 

Mai ântâiii despre ales. 

Măldărescu, la 1866, a representat oraşul Cara- 

calul în Adunarea Constituantă unde, când a venit 

în desbatere cestiunea împământenirii în masă a 

Evreilor, el s'a opus, considerând deschiderea por- 

ților ţărei acestui neam neasimilabil, un pericol 

economic şi național pentru Sțatul român.
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La 1868, în timpul alegerilor legislative, el aflân- 
du-se judecător de Instrucție la Tribunalul Doljiă, 
a primit circulara ministrului Justiţiei prin care 
se recomandă capilor cabinetelor de instrucţie şi 
procurorilor armonia între Justiție şi Admini- 
strație— irasă textuală a circulării — ceea ce în- 
semna punerea judecătorilor de Instrucție şi pro- 
curorilor la disposiţia prefecţilor pentru reuşita 
candidaţilor guvernamentali. Pus între dilema de 
a executa ordinul ministrului și a lipsi la datoria 

sa de magistrat, sai a se împotrivi şi a'şi perde 
postul, a preferit pe acestă din urmă, şi a fost 
destituit. 

Și Măldărescu, care prin doctrinele sale filosofice 

aparţine sc6lei spiritualiste carteriene a lui Des- 

cartes şi Leibnitz, şi prin ideile lui politice scâlei 

naţionaliste a lui Lazăr, nu putea să fie de cât 

ceea ce a argtat că este: omul demn de misiunea 
şi de postul ce i-ai fost încredințate. 

Un bărbat dar care a avut onbrea de a fi re- 
presentantul Națiunii în una din cele mai însem- 
nate ale ei Adunări legislative, care ca magistrat 
şi-a căștigat un nume pentru integritatea şi indi- 
pendenţa sa, şi care e proprietar şi alegător în 
județul în care sa ales, e o enormitate a dice că 
nu e cunoscut alegătorilor săi. 

Cât de certat cu adevărul, dar, irebuie să fie 
omul care 'și permite să spuie asemenea neexac- 
lități sfruntate !
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Trec la titlurile ce mi se dă mie. 
In timpul resbelului Ruso-Turc din 1878, subt 

impresiunea penibilă a perderii Basarabiei răpită 

de acea Putere, care garantase integritatea terito- 
riului român printr'un act solemn, şi la victoria 

armelor căria noi contribuisem, am scris o carte, 
dându'i numele provinciei ce luasem peste Dunăre 

drept preţul desmembrării ţărei, prin care arăt că 
acest ţinut nu compenssză partea din pământul 

românesc de care am fost despoiați, nică din punctul 

de vedere etnografic, nici din al întinderii, nici 

din al numărului locuitorilor, şi cu atât mai puţin 

din punctul de privire al posiţiei geografice, fiind 

un coprins fără fruntarii naturale şi despărţit de 

noi printr'un mare fluvii; şi mai spun că acestă 
posesie în care va trebui să facem chieltuieli enorme, 

nu avem nici o garanţie că va rămânea pentru 
tot-d'a-una în stăpânirea n6stră, având în vedere 

oceanul de slavi care o încunjoră de trei părţi, 
veleităţile Bulgariei şi intrigile Rusiei, şi împut 

guvernului că s'a lăsat a cădea în cursa unei pu- 

teri care nici-o-dală n'a liberat un popor de subt 

un jug străin, de cât în scopul de a'l înghiţi ea 
mai târdiă. 

Bine-cuvîntatul corespondent de la Timpul, gă- 

sesce de cuviinţă a mă pers;ifla numindu-mă faimos 

scriitor, sciii şi eii pentru ce? pote pentru că am 

atacat pe ortodoxa Rusie, steaiia polară a conser- 
vatorilor. 

Scriitor faimos n'am avut nici-o-dată nebuna 

pretenţie a mă crede, şi când am scris ceva am
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scris nu din vanitate ci din trebuință, nu ca să'mi 
fac un nume în literatură, ci ca să'mi împlinesc 
0 datorie către Țeră şi către Adevăr. Şi dacă în 
cele ce am scris judecata mea va fi fost greşită, 
intențiunile mi-aă fost curate. 

Scriind Dobrogea, sciam că am să nemulţumesce 
pe aceia a căror politică am criticat'o; ceea ce 
însă nu ma împedicat de a le spune vederile mele 
într'o cestiune care privesce viitorul Statului ro- 
mân; dar nu mi-a trecut prin minte că voiă in- 
disp''ne 6meni pe care nu i-am atacat, precum e 
corespondentul de la Zimnpul al cărui ilustru nume 
necunoscut în luptele politice — și chiar astădi 
când apare pe arenă, a îngrijit a'și ascunde faţa 
sub masca anonimului — rămâne o enigmă. 

Am scris câte-va cărți; dar într'o (6ră cu insti- 
tuţiuni monarchice, nici munca, nici talentul nu 
sunt de ajuns ca să se numâscă cine-va scriitor, 
Numele care represintă o profesiune, îi trebuie o 
cărțulie ca să devie distins, să se numescă faimos. 

Țera n6stră s'a înălțat la rangul de regat, ceea 
ce nar fi lucrul mic dacă nu ni sar fi cerut 
suveranitatea Austriei asupra Dunării române ca 
preţ al recunâscerii; avem pe tronul lui Mihaiii şi 
al lui Stefan un principe european ereditar, visat, 
de fostii privelegiaţi din Divanurile ad-hoc; sun- 
tem rudă, adică regele nostru se înrudesce cu ca- 
petele incoronate, ceea ce o mare fală; de când 
ne aflăm în monarchia feudală am perdul o parte 
din ț6ră populată de Români, dar am căștigat Do- 
brogea locuită în cea mai mare parte de Bulgari
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care aspiră a fi alipiţi într'o di la patria lor mamă 
Bulgaria, şi de Turcii ce emigreză pe tte dilele 
în Asia; Capul Statului are prerogativele cele mai 

exorbitante care'l pot face din rege constituţional 

un monarch absolut, din primul funcţionar al Sta- 
tului un despot; ce ne mai trebuia ca să fim un 

popor mare? — Crearea unor titluri de distinc- 

ţiune similigene cu rangurile pe care le-a desființat 

Mişcarea democratică de la 1848. Le avem şi pe 
ele. S'a instituit ordinul Sleatia homâniei pentru 
militari şi 6menii politici; medaliile: Aperarea 

Independenţei, pentru susţiitorii neatârnării ţărei ; 

Serviciul Credincios pentru funcţionarii care ser- 
vesc cu fidelitate Statul; Bene-Merente pentru 

scriitorii care prin operile lor bine-merită de la 
Patrie. După acestă întoemire, cine nu e membru 

al ordinului Sleaiia României, nu e un personagiii ; 

cul nu s'a dat medalia Apărătorul Independenţei 

nu e susţiitorul neatirnării ţ&rei; cine nu are Ser- 
viciul Credincios, nu a servit Statul cu credinţă; 

cine nu posedă Bene-Merente nu e scriitor meritos. 
Eu n'am medalia Bene-Merente; priu urmare 

titlul ce'mi dă Anonimul este gratuit. 

Şi câți sunt care şi-ai servit ţâra în timpuri 

grele, în care mulţi din medaliaţi sta d'o-parte, şi 

ai scris peniru apărarea drepturilor şi libertăţilor 

ei, fără nume oficiale! Dar meritele n'aă nevoie de 

diplome academice ca să se facă cunoscute lu- 

mii, nici de titluri oficiale ca să fie folositâre so- 

cielăţii, 
*
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Mi se va dice, pâte, de Anonim că dacă n'am 
fost medaliat, sunt decorat. 

Ca representant al ţărei, ales de mai multe ori 
în Parlament, şi ca unul din Gmenil de la 1843, 
mi s'a oferit Steaia Romaniei, dar n'am acceptat'o, 
nu spre a mă deosebi de numărul cel mare al 
vanitoşilor, cari cred că mărirea stă în crucile Şi 
cordelele ce de multe or! se obţin cu sacrificarea 
demnităţii şi datoriei, ci din principiul că dacă 
titlurile se dai ca o recompensă, recompensele se 
cuvine să se facă de Națiune prin representanţii 
ej, iar nu de Capul Statului în mâna căruia ele 
devin un midloe de corupțiune. N'am publicat, 
însă neacceptarea prin diare, căci mi s'a părut că 
ar fi o fanfaronadă, şi în acelaşi timp o necuviinţă. 
Eii mă învoiese chiar a primi semnele acestea de 
distincţiune ca o deferință către aceia ce ni le oferă, 
dar a nu le solicita nici-o-dată, şi a nu ne împăuna 
cu ele când ni se dati. Nemuritorului Heliade, dân- 
du-i-se de Domn rangul de pabarnic, când rangu- 
rile erai în fl6rea lor, nu l'a refusat, dar nici-o 
dată n'a făcut us de el; în nici un act, în nică 
una din numerbsele sale scrieri nu'l vedem sub- 
semnându-se paharnicul I6n Heliade. Pentru ce? 
Pentru ca să deprindă pe Români a se dispensa 
de aceste titluri, cari aduceaii aminte nisce timpi 
de servilism, precum decoraţiile ne reamintesc epo- 
cele triste de neegalitate ale feudalismului. După 
exemplul marilor nostri dascăli, nu ne vatămă 
acceptarea unor semne, pe cari cei ce le dai le 
consideră ca o ondre ce -ne fac, numai să nu le
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brigăm, să nu le ambiţionăm; şi când ni se oferă, 

să nu facem us de ele, să le lăsăm a cădea în 

disueludine prin neîntrebuinţare, neprivindu-le de 
cât ca pe nisce obiecte care nu mai intereseză de 

cât paleografia şi istoria. 

Şi pentru ce le-am briga? Crucile şi cordelele nu 

pot să dea consideraţia ce nu se impune, ci se 
căştigă ; nu acopă&r Mediocritatea ; nu aii virtutea de 

a face pe mişei 6meni de trebă. Să lăsăm grija 

de a le dobindi şi plăcerea de a le purta, vanito- 

şilor şi nebunilor cari se cred mari, având pe 

piept o tinichia, la gât o sgardă, în sîn o teşchie- 
rea cu semnătura regală sai ministerială. 

Crucile, cord6nele şi penele, eii nu le-am incu- 
viințat de cât militarilor, pină când resboiul, acestă 
instituţie barbară, va mai exista, şi codele de vulpi 

paiaţelor şi lachieilor. Aceia ce sunt însărcinaţi cu 

educaţia democratică a poporului: 6meni politici, 
profesori, preoți, diarişti, se cuvine să le dispre- 
țuiască. 

Rămâne dictatura. 

Câte rude am în funcțiuni publice ca dictator 
al judeţului, dacă dictator sunt? — Nici una. Ce 

fol6se materiale trag eîi personal din acâstă înaltă 

posiţiă dacă o am? — Nici unele. Atunci dictatura 

ce mi se atribuie nu e de cât fictivă. 
Dictatura, influența, fav6rea cu care un manda- 

tar al Națiunii este culmat de un guvern, nue 

păgubitore, nu e răii-făcătâre, când acel mandatar
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nu şi-a schimbat mandatul pe funcțiuni băndse, 
nu s'a făcut concesionarul nici une! întreprinderi 

de lucrări publice, nu are nici un domen public 

în căutare sai în arendă, nici o pădure de ale 

Statului în exploatare, nici un contract de vre-o 
aprovisionare de vicluale ale armatei, sait de com- 
bustibile la căile ferate, saă la autoritățile publice, 
nici-o acţiune la drumurile de fier sai la vre-o 
bancă, ori la vre-o societate ori tovăroşie de ori 
ce întreprinderi lucrative. 

Ca mulți alţii aşi fi putut să fac şi ei stare, 

dar am rămas în ceea ce am avut, ca să rămâi 

independent. Ca şi alţii ași fi putut să percurg 
treptele aceia ce vulgul numesce mărire, dar am 
evitat relaţiile cu aceia ce o dai ca să le pot 

spune adevărul. In lungul șir de ani cât m'am aflat 

în Parlament, n'am mers de cât o-dată la masa 
şi nică-o-dată la petrecerile Curţii, pentru că con- 
tactul ei desnerveză. 

Unui om de felul acesta, dar, nu i se pâte da 
dictatura. Și dacă i s'ar da, omnipotența lui n'ar 
fi răi-făcătore. 

Aşa fiind, Măldărescu nu e un necunoscut, n'a 

fost recomandat de vre-un dictator, şi nu s'a nu- 

mit de guvern; el a fost ales de cetăţeni ca om 
de caracter şi democrat. 

Etă r&spunsul mei la cele inserate în organul 
conservator. 

Anul 1880, Fevruarie



  

  
  

COLEGIUL UNIC” 
Nici oligarchie, 
Nici ochlocraţie, 

Asupra modificării legii electorale pusă în dis- 
cuţie, grupările politice îşi aă fie-care părerea lor 
deosebită. 

Liberalii, al căror principii e progresul încel 
dar continui, mersul fără salt — pentru că de 
multe ori saltul dă indărăt — vor unificarea co- 
legiilor I-iii şi al II-lea ale proprietăţii immobiliare, 
ca unele ce represintă acelaşi interes, şi nu e drept 
ca proprietatea imobiliară să aibă dou colegiuri; 
iar Comerciul, Industria şi Profesiunile liberale, de 
o parte, şi Munca pământului de alta numai câte 
unul, când şi ele sunt nisce proprietăţi. 

Conservatorii al căror principiă e îmobilismul 
oriental, menţin legea aşa cum a făcut'o compro- 
misul dintre ei cu liberalii la 1866, cu patru co- 
legiuri, fără a da un argument care ar fi răul dacă 
sar face o modifiicare cumpănită spre progres. 

Radicalii și socialistii — al căror Stat ideal este 
înteineiat pe desființarea proprietăţii de ori ce na- 

*) Seris în anul 1884, cu ocazia modificării unor articole din con- 
stituție. 

21
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tură, cum sunt radicalii şi socialistii din alte ţări — 

vor un singur colegii. Cu alte cuvinte, vor ca 

cele-l-alte colegiuri, mai puțin numersse, ce nu sunt 

ale Muncii pământului, să fie contopite în acesta, 

care numără qeci de mii de alegători, şi prin ur- 

mare anihilate. 
Ce s'ar întimpla când acestă din urmă opiniune 

ar triumfa? 

Acesta e lesne de prevădut. 
Intr'o ţ&ră ca a nâstră în care cultura intelectu- 

ală nu e universală, ca în ţările în care există vo- 

tul universal direct şi colegiul unic, la noi dic, 

prin colegiul unic cu vot universal direct, am a- 

junge să nu avem în corpurile legiuitâre de cât 

representanţii ai Muncii pământului cu excluderea 

representanţilor celor-l-alte interese. Acesta e con- 

trariii art. 4 din Constituţia de la 1848, care de- 
cretă: «Adunanţa generală compusă de represen- 

tanţi ai tuturor stărilor societăţii.» 

A avea în Parlament representanţi numai ai 

unei clase a sovietăţii, ar fi a ne întârce la starea 
dinainte de 1848, cu deosebire că atunci dreptul 

de a face legi îl avea singură casta boierâscă, când 

acum prin colegiul unic l-ar avea numai glotele; 

profesiunile liberale, industria, comerciul ar rămânea 

tot desmoștenite ca sub Statutul organic. Ochlocraţia 

ar lua locul Oligarchiei. 

Acâsta ar fi singura schimbare, societatea ar că- 

dea din Seylla în Charybda. 

Colegiul unic ce în sine e un progres la care 

voim avea a ajunge, astădi e vătămător. Oamenii
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de la 1848 ati decretat Instrucție egală pentru tot 
Românul de ambele sexe. Instrucție într6gă este 
prepararea drumului pe care putem să ajungem 
la colegiul unic fără comoţiuni. 

Cerând un singur colegii, radicalii ic că cer 
egalitatea drepturilor inaintea legii. 

Dar acestă egalitate lipsesce 6re în țera n6stră, 
unde tot Românul fie proprietar, fie comerciant, 
fie meseriaş, fie cultivator de pământ, de la cel 
mai luminat pînă la cel mai neînv&țat, are dreptul 
de a vota și a fi ales în Adunanța generală a ţă- 
rei ? 

Egalitatea drepturilor înaintea legii ar lipsi atunci 
când Legislutiva s'ar compune numai de mandatari 
ai Muncii pământului, precum pînă la 1894 şi 
Chiar pină la 1864, se compunea de represen- 
tanți numai ai clasei stăpânitâre. Un singur co- 

. legiă ar fi dar reînfiinţarea privilegiului vechilor 
ciocoi în folosul ciocoilor n0i, prin intervertirea 
rolurilor; ar fi a se pune la basă ceea ce în tre- 
cut a fost în viriul piramidei sociale şi a se aşeda 
d'asupra ceea-ce pînă 1864 a fost de desubt, păstrân- 
du-se monopolul şi distincţiunile pe care susții- 
torii colegiului unic le combat în teorie și le ad- 
mit în practică. 

Dislocarea, nu echilibrarea : 6tă marea reformă la 
care lucrâză radicalii fără a 'și da sema. Domni- 
rea unei singure stări sociale, fie a capitalistilor, 
fie a 6menilor cu cultură, fie a muncitorimii, nu 
e domnirea Națiunii, ci a unei fracțiuni din Na- 
țiune. Domnirea unei singure condițiuni sai clase
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îşi are asemenea în guvernele oligarchice, unde o 

parte a Națiunii impune legi celei-l-alte părți. 

In sistema unui singur colegii egalitatea drep- 

turilor dispare. Și atunci ce folosesce ţ&rei că va 

fi guvernată de un despot sai de mai mulţi, de 

oligarchie sait de ochlocraţie, când nici una din 

aceste forme nu e guvernarea poporului, nu € gu- 

vernul democratic. 

Radicalii şi socialistii prin colegiul unic vor să 

ajungă la nivelare, şi se trezesc cu ridicarea unei 

stări sociale asupra celor-l-alte, cu starea cea mai 

puţin aptă de guvernare. 

Ce a cerut Națiunea la 1848? 

Nivelarea stărilor sociale? 

— Nu. 

Ea a cerut Justiţie. 

Şi Justiţia nu va să dică nivelare, ci echili- 

brare, armonisare. Justiţie va să dică a se da 

fie-căruia ce i se cuvine şi nu mai mult; va să 

dică a se împărţi sarcinele dupe puterea, dupe 

capacitatea şi dupe aptitudinile fie-căruia, iar nu 

a schimba chiemarea naturală a 6menilor arbitrar- 

mente prin ordonanţe legislative. 

Egalitate vrem toţi: liberali şi radicali. 

Dar radicalii aii confundat egalitatea aptitudini- 

lor, care nu există, cu egalitatea dinaintea dreptu- 

lui, singură dată Gmenilor de Creator. 

'Toți suntem egali înaintea dreptului: bătrâni şi 

tineri, avuţi şi neavuţi, patroni şi servitori, învă- 

taţi şi ignoranță, virtoşi şi viţioşi, dar nu toţi avem 

aceleaşi aptitudini. Pe basa principiului egalităţii în-
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aintea dreptului, nimeni nu 'mi pote interdice de 
a învăța chirurgia; dar n'am dreptul de a o prac- 

tica, de a omori lumea, dacă n'am avut de la na- 

tură vocaţia, dacă n'am aptitudinea, dacă natura 
mi-a dat alt dar de câtal chirurgie; dacă mia făcut, 
de exemplu, mecanic, sai croitor. 

Dar radicalii din ţera n6siră ne dic: «De ce vă 
temeţi de colegiul unic? Intr'acest colegii: noi 
voim ca alegătorii săteni să nu formeze de cât a 
treia parte din numărul total al alegătorilor.» 

Dacă aşa înţeleg radicalii formarea unui singur 
colegiit, îi asigurăm că și conservatorii cei mai 
relrogradi il primesc; pentru că aşa compus, să- 
tenii, unde pînă astădi puteai să trimilă în Par- 
lament mandatari aleși dintre dânşi, de aci înainte 
numai averea şi instrucţia ar [i representate în Le- 
gislativa cu excluderea muncii, când cele dintâiă 

două stări ale societăţii şi-ar da mâna în dauna 
celei de a treilea stări. 

Și atunci ce se face cu principiul cel mare al 
egalităţii şi cu consecuința principiilor pe care 
le predica şi cu care se lăuda adepţii unui cole- 
giă unic, când distincţiunea rămâne în picidre şi 
când sătenilor li se ridică posibilitatea de a tri- 
mite în representațiunea națională mandatari din 
sînul lor? 

Susţiitorii unui singur colegii, sai sunt adev&- 
raţi Gmeni de principii, și atunci trebuie să ne dică: 
«Voim un colegii unic compus fără deosebire de 
avere, de posiţie socială, de lumini; voim votul 
universal direct şi efectiv; voim dominarea numt-
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rului.» Să ni se spună acesta limpede, fără oco- 
luri, fără întorsături de cuvinte, şi atunci să dis- 

cutăm, să cercetăm și să vedem dacă dumnealor 

nu se înşală, dacă natura n'a făcut nici o distine- 
ţiune între Gmeni, dacă inteligența, capacitatea, 

aptitudinea s'a dat omului în acelaş grad, în aceeași 
mâ&sură, dacă darurile n'aii fost împărţite spre fe- 

ricirea chiar a omului social, să vedem dacă este 

spre binele 6menilor ca societățile să se guverneze 

de nesciinţă. 
Dacă susţiitorii colegiului unic ar ţine către noi 

limbagiul pe care lam arătat mai sus, ar fi absurdi 

dar ar fi consecuinți, ar avea un principiii, ar tinde 

la un ideal, ar justifica numele de ideolugi ce li 
s'a aruncat în spate, căci ar avea o idee nebună 

dar mare pentru epoca în care ne aflăm şi starea 

n6stră culturală, 
Insă când aceşti 6meni dişi ai viitorului vin şi 

ne spun că ei ca şi Gmenii trecutului sunt pentru 

distincțiuni, când îi vedem că sunt mai înapoiaţi 

chiar de cât legiuitorii de la 1866, prin ridicarea 

posibilităţii sătenilor de a trimite în consiliul ţărei 

representanţi dintre dânşii, numai scim ce princi- 

pii represintă saii pe cire vor să amăgescă. 
Sub pretext de revendicări sociale, să nu punem 

sciința, luminile, experienţa în planul al doilea. 

Nivelarea crează o egalitate factice, nefolositore, 

pentru că e nenaturală. 

intre sistema unui singur colegii, preconisală de 

radicali şi socialistă, şi între aceea de trei colegiuri 

cerută de liberali, există asemănarea ce se afla
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între legile date Spartei de Lycurg, pe care Fargues 
îl numesce cel mai mare legiuitor nivelator al an: 
tichităţii, şi între legile basate pe stări date Athenei 
de Solon, legiuitorul democrat, cel ma! înţelept dintre 
legislatori. 

Dupe legile lui I.ycurg, copiii deosebitelor clase 
primiaii aceeași educaţiune în aceleași scole, avuţii 
Şi săracii aveai aceeaşi îmbrăcăminte şi mânca 
la o masă comună, pământurile era împărţite la 
toți locuitorii în părți egale; regii eraii obligaţi 
să mănânce la mesele publice. 

Dupe legile lui Solon, cetăţenii erai împărţiţi 
în palru clase, dupe val6rea estimativă a posesiu- 
nilor lor. Fie-care clasă avea o îndatorire specială 
și plătea un imposit progresiv, proporționat cu 
venitul anual al proprietăţii. Senatul era compus 
de representanţi luaţi în număr egal din câte patru 
clasele. In administraţie, poporului i se încredința 
numai acele servicii pe care el putea să le facă. 

Insă, cu t6lă acâstă nivelare făcută stărilor so- 
cielăţii de legile lui Lycurg, guvernămintul Spartei, 
nu fu decât o oligarchie mascată. Statul săi, com- 
pus de iloţi destinaţi a cultiva pământul şi de pro- 
prietari cari considerati munca ca un lucru de- 
gradant, nu avu durată; pe când legile lui Solon 
au trecut şi la alți popoli. 

Votul universal direct şi colegiul unic, le vom 
avea, fără tâmă de a se nimici vre-un drept, când 
lumina va pătrunde în stările muncitâre. 

Astădi colegiul unic ar fi cesarian sati demago- 
gic: două extreme de o potrivă pericul6se,
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Experienţa e făcută. 

Cu votul universal direct de sub Statutul de 

la 1864, marele elector era prefectul judeţului, 

guvernul rămânea fără control şi neresponsabil. 

Votul universal direct în Franţa a adus-al doi- 

lea imperiii, iar acesta Sedanul, care e perderea a 

două provincii şi a mai multor miliarde. 
Votul fie-căruia, având consecuinţe decisive pen- 

tru Statul social întreg, dreptul de vot s'a stabilit 

nu în folosul celui ce'l exercită, ci al societăţii. 

Cine dar întrebuinţeză răi votul cel emite, va- 
tămă interesele societăţii şi prin urmare comile 

un delict politic. 

Societatea dar are dreptul a chibzui când să 

dea votui universal; are însă şi datoria imperi6să 

a prepara calea avenirii colegiului unic, ce e un 

progres, prin luminarea claselor muncitore. 

Ceea-ce astădi pote fi un răi, mâine va fi un 

bine.



  
    
  

O RECTIFICARE 

In anul 1851, s'a îmmormîntat la Constantinopole 
lon Negulici, unul dintre Românii internaţi la Brusa 

după evenimentele de la 1848. 

Negulici a tradus de la Aim6 Martin Educaţia 
mumelor de familie, scriere pe care a imprimat'o 

în tipografia lui Heliade fâră nici-o plată, şi a pu- 

blicat în «Curierul Românesc> Scrisori către Sofia 

asupra fisicui, chimiei şi Istoriei naturale de la 
acelaşi autor; apoi a dal un Vocabular de vorbele 
noui introduse în limbă, tipărite şi acestea tot în 

imprimeria lui Heliade, fără să'l coste un ban. 

Cât a fost în ţeră în starea sa normală şi la Brusa 

în contact cu 6meni neamestecaţi în cabale, Ne- 
gulici a venerat pe bărbatul cu ajutorul căruia şi-a 

făcut un nume în literatură. 

In exil însă Heliade publicase în limba francesă: 

Memorii asupra Istoriei Regenerațiunii ro- 
mâne, şi Negulici, după stabilirea sa în Constan- 

tinopole, legându-se cu 6menii care întreprinseră 

o campanie în contra autorului acestei scrieri, pen- 
tru că nu falsificase istoria Mişcării în favorea lor,
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s'a pus, îndemnat de dânşii, să dea fostului seit 

dascăl lecţie de felul cum trebuia să scrie istoria, 

adresându'i scrisori puţin reverenţise cernule în 

consiliul celor cel făcuseră unelta patimei lor. 

Aceste scrisori, subsemnate de un om ce nu mai 

era o personalitate, ci o machină pusă în serviciul 
intrigei, inspira mai mult mila de cât indignaţiu- 

nea aceluia către care le adresă. De aceea Heliade 
n'a putut de cât să'l plângă. 

Intr'acestea, Negulici mâre, 

Și Heliade, tot-d'a-una iertător, tot-d'a-una în- 

grijitor a eternisa memoria vechilor st amici de 

luptă, face următorul epitaf menit a se sculpta pe 
pâlra sepulcrală a lui Negulici: 

Îl legănă în durere România, 
'Trăi, lucră, muri spre a ei salvare. 

Asil, mormint îi oferi Turcia, 

Şi Patria îu ultima suflare. 

Acesta, se vede dintr'o epistolă a lui Heliade 
către Grigorie Zossima din Martie 27/9 Iunie 

1851, reprodusă în cartea întitulată: Scrisoră din 
Eoil la pagina 109, imprimată de noi la 1891. 

Ast-fel fiind adevărul în t6tă plenitudinea lui, 

care a fost mirarea mea când, în Voința Naţio- 
nală de la 21 August 1892, adică, după un an 

în urma publicării Sorisorilor din il, am citit 

- sub titlul: O amântire duidsă un articol al d-lui 

„ Alexandru Christofi, fovaroşul meii de pribegire 

cum Sar exprima un chronicar din veacul al 

XIV-lea, prin care se dice că epitimbul de maj 

sus e scris de poetul Bolinţinenu!
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Bolintia€nul pote să fi făcut şi el vre-un epitaf 
lui Negulici, dar nu e acesta. 

Ce însemnsză acâstă pornire de a falsifica istoria 

în ceea ce privesce actele neperitâre ale lui Heliade ? 
Aşa s'a falsificat ea susținându-se de un sstoric, 

care a învățat storia la Praga — cum s'ar dice de 

noi, la universitatea din Câmpu-Lung — că Programa 

constituțională de la 1848, operă necontestabilă a 
lui Heliade, e făcută de Bălcescu; așa se falsifică 
spunându-se, din necunoscinţă, îmi place să cred, 

că epitaful — cunoscut după limba întrebuințată 

şi după construcţie câ este eşit din pâna lui He- 
liade — ar fi scris de Bolintin6nu. 

Şi lucru ciudat! 6menii care aă dis că Heliade 
n'a fost nici om politic, nici poet, îşi însușesc pen- 
tru ei saii pentru amicii lor operile politice şi 

poetice ale lui Heliade, şi le place peste măsură a 
se impăuna cu ele. 

Acâsta constituie o desminţire ineluctabilă dată 
de ei chiar, lor înşi-le. 

Dacă dui6sa amintire a d-nului Christofi e de- 
spre un Homân coleg de exil, mort pe pămint străin, 

același simțimânt de durer6să aducere aminte tre- 
buie să aibă tot Românul, şi mai ales noi care am 

mâncat pâinea n6gră a străinătăţii împreună cu 

Negulici. Dar dacă amintirea .dui6să este nu de un 

Român, ci de autorul scrisorilor injuri6se către 
autorul Memoriilor asupra istoriei Regenerației 
române, scrisori pe care d-sa le numesce cap de 

opere, cu părere de r&ă spun că nu s'a gândit că 
acesta pote să provoce un răspuns.
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A face să resângere rane cicatrisate, e neînţe- 
lept. A turbura, fără nici-o trebuinţă, repaosul ace- 
lora asupra cărora s'a închis un mormint, e inuman. 

D. Christofi s'a indignat când un june necu- 

noscător de istoria țărei, a scormonit ţărina omului 
ce în viaţă a fost fala neamului seii, a generalului 

G. Magheru, braţul Mișcării de la 1848, debitând 
insanităță; şi d-sa, bărbat matur, vine şi înjură cu 

sânge rece, pe acela ce fu farul naţiunii sale, 
împrospătând în aducerea aminte a Românilor in- 

juriile făcute lui de o cărdășie fără ocupaţie. 

D. Christofi, care cualifica atacurile d-nului Său- 
lescu: înfamii, mă&s6ră cu altă cumpănă când 

numesce insultele lui Negulici cap de opere. 

D. Christofi care mi-a făcut împutarea că n'am 

apărat pe capul oștirii din Câmpul lui Traian 

în contra verrinelor Săulescilor, se va sbirli pote 

că apăr pe autorul Memoriilor istoriei Regene- 

rației române în potriva filipicelor Negulicilor, 

verrine şi filipice, așa numite de Ironie, cu care 
n'are a se lăuda literatura română. 

Nu sunt din aceia ce rămân indiferenți la o 
asuprire. 

Am luat tot-d'a-una apărarea celor apăsaţi in 

contra despotismului potestaţilor și despotismului 

facţiunilor, în potriva inicuităţii puterii şi inicui- 

tăţii coteriilor, fără a mă sfii de fulgerele ce prin- 
ivacesta aşi atrage asupră'mi. Apărarea celor în0o- 

cenți, celor debili şi bine-făcătorilor Patriei, am 
considerat'o ca o datorie sacră, pe care am căutaţ 

să o împlinesc cu ori-ce preț.
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Dacă am tăcut când printr'o fâie aşa disă pu- 

blică, s'a căutat a să vestedi memoria generalului 

Maghierul, unul din 6menii poporului de la 1848, 

este că scriitorul articolilor denigrătâre era un 

speculator de credinţe politice, care deteră faliment 
de la dughiana socialistă, unde "şi făcuse pînă aci 

debitul, şi nu mal avea nici un credet în lumea citi- 
torilor; că inculparea de însuşire de bani publici 

ce uşurinţa făcea neuitatului bărbat, era spulbe- 
rată prin presă şi în întrunirile publice de doi 

martori oculari ai evenimentelor de la 1848; şi că, 

în cât despre eroismul seă ce i se tăgăduiesce, atestă 

câmpiile Băilescilor cari în resbelul Ruso-Turc din 

1828, la văqut în capul pandurilor săi împărțind 

mârtea la fiii Semi-lunei, dacă e adevărat adagiul 

că câmpul are ochă, ce de multe-ori lipsese unor 
copii nebunalici. La 1848, când sateliții Czarului 
ai venit să aresteze guvernul Mişcării din care 

acest bărbat făcea parte, singur dintre oştenii Re- 

generaţiunii a tras sabia şi şi-a făcut loc printre 
soldaţii Reacţiei, puindu-se în apărare. Apoi când 

după fatala di de la 13 Septemvrie, un trimis din 

partea Căimăcămiei instalată de Muscali, a venit 
în Câmpul lui Traian consiliindu'l să licenţieze 
armata, căci nu va pul€ să resiste oştirilor oto- 

mane unite cu cele rusesci, el a răspuns că sabia 

sa are două tăișuri, şi n'a cedat de cât insistențelor 
Engliterei făcute prin consulul ei, argumentând că 

Rusia ar voi o înpotrivire a Românilor cu armele 

ca să dică că a luat ţera cu sabia. 
In articolele junelui Săulescu sunt dous părţi: e
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o parte de injurii nedemne de care cine-va se mân- 
jesce r&spundând, şi altă parte mare de copilării, 
precum e aceea că comandantul oștirii din Câm- 
pul lui Traian ar fi trebuit să trecă cu oștirea sa 
în Transilvania, ca să facă ce? Să se unâscă cu 
Ungurii în contra Românilor ardeleni ce erai în 
resbel cu Maghiarii şi să sfărame oștirile unele ale 
Austriei și Rusiei, dacă un cap sănătos pâte să 
cugete şi să credă acesta. La asemenea... copilării 
un om serios n'are ce să răspundă. 

Dacă 6menii care torturâză ast-fel istoria nu 
sunt de rea credinţă, sunt necunoscători de acte 
și de 6meni. 

A nu cunssce cine-va faptele petrecute în timpul 
săă, e o dovadă de crasă ignoranță. 

Când dar istoria contimporană, istoria de 49 de 
ani pe care am put să o numim de ieri, se fal- 
sifică şi se masacră așa de oribil cum a falsificat'o 
şi desfigurat'o d-nii Tocilescu, Săulescu şi Christofi, 
ce ar irebui să credem când aceşti 6meni ce ait 
pretenţia de scriitori ne vorbesc saii ne-ar vorbi 
de istoria antică? 

Vai de biata istorie cădută pe mâinile dumnealor! 
Martira din Orleans cădută pe mâinile Englesilor, 

n'a fost tratată mai r&ă.



  
  
  

TINERII DE ASTĂDI 

Domnului 1. G. 

Leu, 1579, Aprilie 20. 

Dragul mei domn, 

Cu un simţimânt de profund desgust am citit în 
Aurora Craiovei, sub rubrica Revista teatrală, 

insultele nedrepte adresate de d-ta, june fără nici 
un trecut, aceleia pe care am putea să o numim 

Rhea Cybela a teatrului olien, la care, ca femee 
ce se stimă, nu pote să'ți răspundă, şi mi-am dis: 

ce sunt cea mai mare parte dintre tinerii de as- 
tădi? 

Dispreţuitori către cei mici şi către aceia de la cari 
n'aii să aştepte nimic; târâtori înaintea celor mari 

şi celor de la cari aşteptă un os de ros, ei sunt 

cutezători şi însuși r&sboinici în contra femeilor şi 

copiilor, şi le piere pofta de vitejie îu faţa unei 

ț&vi de revolver, chiar când nu e îndreptată în- 

potriva lor; dovadă de ordrea ce le inspiră miro- 

sul fumului ierbei tunătore este următorea întâm- 

plare recentă:
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Diarele vorbesc de un fapt odios petrecut de 
curînd într'unul din cabinetele de spirtose ale 

orașului în care locuiesci. Acest fapt este un aten- 
tat, o încercare de asasinat din partea unui june 

de o bună familie, atentat nu ca acela allui Brutu 
saii al lui Harmodiu şi Aristogeton asupra vre- 

unui usurpator, vre unui tiran, ci asupra altui june 

mai bun de cât dânsul. 

Eată ce se spune: 
O cstă de juni din așa numita znfteligență, a- 

mărâtă, se vede, de nevoile ţărei despoiată de 

străini în numele progresului, dupe ce ai făcut 

libaţiuni la restaurantul Hibl în cînstea divinității 

svăbesci Berea, spre a le fi propice în lupta ce 
“se prepara să înc6pă pentru patrie, s'aii gândit să 

nu supere nici pe gina indigenă Tuse care şi ea 

e milostivă şi bună, înainte şi după masă. Spre 

acest, fine, intrând într'unul din nenumăratele ei 

sanctuare, după terminarea devoţiunilor, după mi- 
ruirea şi împăriăşirea fie-căruia credincios, unul 

dintr'inşii a cerut altuia explicațiuni despre 6re- 

care vorbe proferate într'o sfadă ce avusese mai 

dinainte, şi fiind-că răspunsul se vede că n'a fost 
de natură a “i linişti marea aprindere în care se 

afla, a scos din pozunar un revolver cu șâse fo- 
curi, pe care "1 cumpărase ad-hoc cu cinci mo- 

mente mai nainte d'a începe certa, şi a tras două 

giGnţe în peptul adversarului sei, care a cădut 

subt o masă plin de sânge. La prima detunălură, 

tovaroșii lor — între cari şi d-ta — cari ar fi pu- 

tut întimpina sinistrul, dacă ar fi fost mai cura-
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gioși, ai luat'o la fogă ca o turmă de căpridre: 
speriată de chelnitul unui copoiă sai ds cornul 
unul vînător — spre a justifica adagiul că: fuga e 
ruşindsă dar sănăldsă — abandonând victima în 
puterea atentatorului care i-a ma! tras două glânţe! 
în spate. Și în fruntea fugarilor era curagiosul au-: 
tor al criticelor injuri6se din Aurora. ” 

Câtă deosebire între aceşti lion! cari, de şi mai 
mulți, fug de unul singur şi lasă a se măcelări 
un companion a! lor pe care, după legile umani- 
tăţii şi ale ondrei, eraii datori să "] apere, şi în- 
tre acel copilaş de la ţ6ră care, la spectacolul” 
spăimântător a palru copii pe care "1 luase apa 
Oltului, îşi desbracă repede cămăşuţa, se asvirle 
în riă, salvă dilele a trei dintrenşii pe care ît 
trage câte unul unul din undele involvurate ale: 
celui mai impetuos fluvii al României, şi more 
in fine îmbrăţişat cu cel de al patrulea care, în 
așa disperare apucându'i mânușițele, n'a putut să 
mai în6te. ' 

Și unde s'a comis atentatul? Intr'un loc comun. 
Ce ar fi dis părinţii nostri de noi cei din ge-! 

neraţiunea trecută când, la etate de două-deci de 
ani, ne-ar fi văqut prin locuri publice, jumătate 
adormiţi cu capul pe mese, ameţiți de alcoluri şi 
de nicotină? Cum li sar fi părut când ne-ar fi 
văqut în presența lor cu picidrele pe pereţi, fumând: 
sati fluierând o horă audită la Mabil?- Și compa-: 
nionii lui Sergiă Catilina bea; dar aceşti Romani 
însuşi în orgiile lor, aveai țâra în inimă. In mid- 
locul veseliilor, ei conspiraii nu în eontra repu-" 

22
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blicei, cum s'a dis, ci a ciocoilor el; în sgomotul 
cupelor, el juraii uşurare poporului; ei închinaă 

nu să trăiască, ci să mâră, şi muriră ca martiri 

şi ca eroi al unei idei;. ei periră .unii măcelăriți. 
în temniță, alţii pe câmpul de bătaie, şi nici unul 

nu. se găsi ucis în spate: toţi primiseră mortea 
în faţă. 

Sub guvernele populare, însuși în desfrinare 

se găsesce inimă, însuşi în moleşire se găsesce 

sânge, însuși în crugime simţimânte umane. 

Monarhia afemeiază, corumpe, demoralisă, des- 

nerv6ză, ucide tot. 

Aceştiaşi juni, subt o altă formă de guvern, ar 
fi fost alţii. 

Lipsesce generaţiunii d-vâstră, dragul mei domn, 

un lucru: caracterul care la avut generaţiunea 
trecută. Poseda  generaţiunea trecută o virtute: 

Devotamentul, pe care n'o are generaţiunea pre- 

sentă. 

_Şi la acesta nu este străină forma guvernului. 

Acâstă lipsă lasă un mare gol: sciinţa, elocuinţa 

n'o pot înlocui. 
_Dar de ce mană pâte fi caracterul şi devota- 

mentul celui ce le posedă, qic elevii monarchici? 

Cu ce s'aii ales pînă în fine cei-ce aii posedat aceste 

pretinse virtuţi? — Cu câte-va laude în viaţa lor; 
cu câte-va discursuri frumâse la mârtea lor, care 

nu ţin nici de cald, nici de frig. Caracterul, ada- 

ogă €i, devotamentul, simţimentele dise înalte, şi 

chiar sciinţa care nu servă a face bani, sunt o 

pebunie. Nu e nici o artă şi prin urmare niciun
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merit a le sacrifica pentru alții; arta, măiestria 
stă în a şei a sacrifica pe alţii pentru tine, ur- 
mEzĂ ei, a [ace să sufere alţii ca să trăiesci tu 
bine. Să facem, dar, avere cu orl ce preţ, să 
ne înavuţim prin ort-ce midlâce, şi cele-lalte vin 
de sine. Banul e şi mintea, şi înțelepciunea, şi 
sciinţa, şi mărirea d-vostră, tinerilor, care v'aţi fă- 
cut educaţia sub monarchie; credeți că suprema 
fericire stă în a mânca şi a bea, în a fi bine v&- 
duți la Palat, în a avea funcțiuni căștigătore, în 
a posede puterea de a împila pe cel nevoiaş. 

Cât vă înşelați! 
<A fi un stomac sătul, un intestin mulţumit, un 

pântece fericit, dice cel mal mare cugetător al ve- 
cului, nemuritorul Victor Hugo, negreşit e ceva, 
căci e bestia. Cu tâte acestea am putea să punem 
ambiţiunea n6stră ceva mai presus. Fără îndoială 
un salarii gras e bun. A avea sub picidrele sale 
acest pământ nemişcător ce se numesce venituri 
mari, e un lucru plăcut. Un fotolii care produce 
dece mil sexterți, e un loc grațios şi comod: 
emolumentele durdulii dai feţelor frăgedime și să- 
nătate; omul ajunge la adânci bătrâneţe în dul- 
cile sinecure bine plătite: speculele cele mari cu 
profite abundente sunt locuinţe pline de deliciă; 
a fi bine la Curte, acesta face viitorul și fortuna 
unei familii. Cât pentru mine, prefer vechia lun- 
tre spariă, în care se îmbarcă suriqând episcopul 
Quodvuldeus.» 

Și el urmeză: <E ceva dincolo de săturate. 
Scopul uman nu e scopul animal. O realțare mo-
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rală este necesară. Viaţa popolilor, ca şi viaţa 

individilor, are momentele sale de scădere. In ora 
în care vorbim, omul tinde a cădea în intestin: 

e trebuinţă a'l realța în suflet, e de nevoiă a! rea- 

şeda în creeri: cugetarea; ială suverana pe care 

trebuie a o restaura. A ar&ta omului scopul uman; 
a ameliora inteligența mai întâiă şi apoi animalul; 

a dispreţui carnea pînă când 6menii vor neîngriji 

cugelarea, şi a da exemplu cu propria lor pele : ast-fel 

este datoria actuală, imediată, urgentă a scriitorilor». 

Voi, tinerilor, care aveţi pretenţiunea de scrii- 

tori, aşa cunâsceţi a vâstră datorie? şi dacă aşa 
o cunâsceţi, aşa o împliniţi? Gânditu-v'aţi vre-o 

dată a ameliora inteligența mai întâiă şi apoi anima- 
lul? Nu numai preferință spiritului asupra materiei, 

omului asupra brutei n'aţi dat, dar încă spiritul 

aţi neingrijit cu totul dând totul materiei, de- 
bitocului. Aţi augit că cugelarea este suverana. 
pe care trebuie a o restaura; dar dacă pentru omul 

de gândire suverana e cugelarea, pentru acela 

ce nu gândesce, stăpâna e pofta: pofta de înavu- 

țire fără muncă, pofta de mărire fără sacrificii, 

pofia de a tiranisa fără pericol, alegându'şi vic- 
timele printre ființele plăpinde. 

Insultaţi artistii, calomniaţi bărbaţii politici, de- 
nigraţi publicistii vechii generaţiuni într'o limbă la- 

mentabilă, şi care vă sunt titlurile? Care vă sunt 

cunoscințele despre artă, despre sciința politică, 
despre limbă? Ai credeţi că, înşirând slove negre 

pe hârtie albă, e destul a fi cine-va scriitor? Cri- 
ticaţi, vă puneţi în censori, de moravuri fără a
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avea moravuri. Căutaţi mai intâiă de a vă îndrepta 
pe voi şi apoi să îndreptaţi lumea, dându'1 exem- 
ple de sciinţă, de virtute, de simţimânte înalte. 

De cât a critica cu patimă pe aceia ce ai dat 
ceva ţărei acesteia, mai bine aţi fi făcut a "i imita. 

Unde vă sunt, nu Catonil, nu Grachil, nu He- 
gulil, nu Fabil, nu Bruţii, ci Câmpinenil, Golescir, 
Panil, Hurmuzachii, Ghicii Grigorie, dintre 6menii 
politici; Eliaqii, Negruţii, Bâlcescil, dintre scriitori; 
Moroii, Genilii, Căpăţinenii, dintre profesori, ca 
să nu vorbim de cât de cer morţi? 

Să se retragă generaţiunea trecută de pe arena 
literară, de pe arena politică — dacă vă incomodă 
— dar de ce doftă, de ce irbă este societăţii, ţărei, 
patriei, umanităţii partea cea mai mare din genera- 
țiunea actuală 'din care facl parte? Răi scriitori, ju- 
decători nedrepţi, jurisconsulți cu mai multe morale, 
caraghioși dramatici jucând pe Hagi Ivat prin gră- 
dinile publice, caraghioşi politici care consideră 
libertăţile, drepturile, legile, constituţiunea, țera, 
un fel de caraghioslie cu care 'şi petrec în satur- 
nalele d-lor politice; suflete obosite, inimi tocite, 
generaţiunea presentă a produs cu abundanţă și în- 
suși cu profusiune ; dar de talente, de geniuri, de 
patrioţi călduroși, de apostoli al verității, de atleți 

- al dreptului a fost cam neroditbre. | 
Noi care înculpăm tot-d'a-una numai guvernul 

de relele ce se fac, cari tot: d'a-una nu vedem de 
cât un culpabil acolo unde sunt mai mulți, datu- 
ne-am vre-o-dată socotelă de chiemarea ce are o 
generaţiune pe pământ? Intrebatu-ne-am vre o dată
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dacă ea are vre-o misiune sait este lăsată de 
Dumnedeii numa! a mânca şi a dormi? 

O generaţiune de 6meni este o veghie (o sen- 
tinelă) a căriia datorie este de a sta în pândă. 
de a fi cu ochii neadormiţi, de a veghia ca 
societatea să nu fie călcată şi prădată de făcătorii 

de rele oficiali, de a da alarma când e călcată 

şi de a se opune din tote puterile sale cu perico- 

lul vieţei ei, chiar a împedica faptele tAlhăresci. 

Când, dar, un individ, o societate, o ţâră este jă- 

fuită, maliratată, ucisă de brigandi, nu sunt cul- 

pabili numai briganqii care calcă, care pradă, care 

chinuiesc, care omâră, ci şi veghia (sentinela) care 
nu 'şi face datoria, care dorme, care lipsesce de 
la postul stă, care nu 'și împlinesce chiemarea sa. 

„___Se acusă dar generaţiunea actuală de somnu- 

lenţă, de amorțslă, de indiferență, de oţiositate, de 

neîmplinirea chiemării ei, de uitarea misiunii ei, 

de tot ce omâră omul moral, de tot ce ucide so- 

cietăţile politice. 
Și apoi unii din d-v., junele mei, care fac parte 

din acestă generaţiune acusabilă, cuteză a mai a- 

cusa !? cutsză a bărfi în contra acelora ce și-aă 

făcut pe deplin datoriile, care şi-aă împlinit băr- 

„bătesce şi cu religiositate misiunea? 

Dar acâstă stare morbidă a sufletelor nu va dura. 

Avem ferma credinţă că generația ce va urma va 

avea virtuțile ce lipsesc acesteia: stima de sine, 

respectul către părinţi, veneraţiunea către bine- 

făcătorii Patriei, abnegaţia, devotamentul care fac 
pe un popor mare.
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GERG, NU LIMBĂ 

Printre junii ce se dai la nobila dar anevoi6sa 
meserie de publicisti, meserie care cere talent şi 
cunoscinţe, sunt unii cărora lipsindu-le vocaţiunea 
de scriitori şi neavând nici un studii, scrii într'o 
limbă certată cu regulile gramaticei şi împestriţată 
de barbarismi de tot soiul, între care, unele având 
altă semnificaţie de ceea ce ei le dai, din crasă 
nesciință. Astfel sunt vorbe şi frase ca cele ur- 
mătore: reson, în loc de cuvint saii rațiune; re- 
gret, în loc de părere de răi; pansivilate; lan- 
dreță, developaţiune, marşandă, curtarisire, 
conversare, randevu, voiaj, ambarasadă, a- 
musantă, aventură (voind să dică eveniment), 
aproposa, surprindere, mai alinsaseră, ecla- 
lant de frumuseță, festivități perdule şi răt&- 
cile..... altele mai barâce şi mai grotesci de cât 
acestea ce infecteză romanele, nuvelele, scrierile 
uşâre. Revssta teatrală ce eşia în diarul Aurora 
Craiovei, este un tesaur de asemenea termeni 
desmetici care ne fac de ris. 

Nu critic din plăcerea de a critica, ci din re- 
spectul ce am către limbă. Sunt dintre aceia cari
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doresc din suflet ca toţi junii să scrie, spre răspân- 
direa ideilor gener6se şi cunoscințelor utile ; insă 
junil ce scriă sunt datori să'şi dea ostensla de a citi 
pe autorii cei mari, a studia istoria, a consulta în 
tot momentul dicționarele, spre a nu lua un sens al 
cuvintului drept altul în composiţiile ce fac, a obser- 
va regulele gramaticale.. Căci, ca să scrie cine-va, 
trebuie să aibă mai întâiii idei şi apoi să scie a le 
exprima într'o limbă armoni6să şi înțelesă; şi ca 
să aibă idei, trebuie să facă studii fără care cine- 
va pâte să fie bucher, dar nu literat. Fericitul 
Heliade, părintele literaturei române, adresându-se 
Românilor în diarul s&ă politic şi literar Curierul 
Român, le gicea: «Curierul Român primesce 
articole de la ori cine, chiar şi de la inamici, nu- 
mai să fie scrise într'o limbă corectă, căci el vo- 
iesce mai bine înjurii bine scrise de cât laude 
barbare» ; şi o limbă devine un gerg cunoscul 
numai de cei ce o scrii, când e năpădită de bar- 
barismi. 

Defectul cel mare al junilor nostri este uritul ce 
ai de muncă, lenea de a studia pe cei ce ai scris 
asupra limbei: Heliadi, Maioresci, Laurieni....; ei 

voiesc să aibă tote pe d'a gata, fără labore, fără 
sacrificiul plăcerilor lor şi cât s'ar putea mai curind. 

Sunt scriitori mari europeni, ca Renan și alţii, 
cari ait lucrat la o carte câte dou&-deci de ani, ca 
opera lor să ese cum trebuie; noi voim aseme- 
nea scrieri în câte-va luni, și dacă se pote în câte-va 
dile, sai nici-o-dată. Detestăm munca. Ne lipsesce 
două virtuți esenţiale: răbdarea şi perseveranța ;
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şi de aceea, pe cât 'timp nă ine vom corige de de- 
fectul nerăbdării, pe câtă vreme vom stărui să 
fim scriitori fără muncă, fără “Stidil,. nu vom face 
nici-o-dată nimic bun. N'avem dragostea lucrului, 
a cercelării, și îndată ce scriem câte eva, câte un 
arlicol ori cât de slut, voim să ni se închine _ci- 
litoril ca la nisce genii; îndată ce am luat o până 
în mână, voim numai de cât să fim încoronați la 
Capitoliă. 

Literaţi, literatori scriitori, şi mai mult nu; şi în 
limbă am imitat pe pungașii care și-aii format un 
gerg al lor necunoscut de câtal cinstileă tovoroşiă, 
cum ar dice cei de la Noua Direcţiune. 

Şi apoi cel puțin dacă am scrie pentru ondrea 
sciinței! Dar nu; scriem numai ca să scie lumea 
că trăim, că, bine saă răi, ne aflăm pe pământ. 

Erostrat, un om obscur, care vieţuia în secolul 
al IV-lea înainte de Christ, tot în scopul ca să 
facă a vorbi lumea de dânsul, a dat foc templului 
Dianei din Ephes, care era una din cele ş&pte mi- 
nuni ale antichităţii. 
Nam nimic cu ateia cari, fiind nepreparaţi, ait 

mania, autorlicului cu ori-ce preţ, dar iubesc prea 
mult limba ţ&rei mele ca să tac când o văd bat- 
jocorită, profanată, fie profanatori ori cine. 

Ani îndelungaţi sa luptat nemuritorul Heliade 
să curăţe limba de slavonismi, de grecismi, de 
turcismi în care vrea să o ţină voinicii Drăgani 
ai timpului să, şi mal târdii Compania de la Borla 
rece; şi acum haide bonjuriștii să o înglodeze în 
fanţosismi astădi, în germanismi mâine ; căci Gmenii
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cari şi-aii făcut studiile în străinătate, şi cari spun 

că praful de puşcă l'a inventat Regele. şi Doro- 

banţul, numai Români nu vor să fie. 
Nu suntem în contra neologismilor când ei sunt 

o necesitate, când arată idei ce nu se pot exprima 
în limba cunoscută, saii când sunt împrumultaţi din 

limba mamă şi modelaţi pe geniul limbei n6stre. 

Dar aici nu e vorba de neologismi, ci de sarsai- 

lismi ca aceia ce I-am reprodus mal sus din lu- 

crările unor pretinși scriitori și critici, cum e cu- 

vintul curiări care rimâză cu pursuivarisi ce nu 

e un neologism, ci un sarsailism; şi nu înpotriva 
neologismilor necesari ne ridicăm. 

O limbă copleşită de barbarismi şi de solecismi 
e gerg, nu limbă. 

1874, Martie,



  

„ROMÂNIA şi RUSIA 
'Timeo Danaos. 

Drama ce se j6că astăqi în România fiind aceași 
care s'a jucat şi la 1711, la 1769-77, la 1806-12, 
la 1821, la 1828 şi la 1853, este destul să se scie 
ce s'a făcut la aceste date ca să cunâscă cine-va 
şi intriga şi peripeţia şi desnodământul. 

La 1711, printr'un tractat de alianță închieiat 
între Rusia cu Cantemir şi Brâncovenu, ea atrase 
țerile române într'un resbel cu Turcii, care se ter- 
mină prin învingerea sa. Cantemir, unealta ei, fugi 
în statele ei cu tâte averile lui; iar Brâncovânu, 
victima politicei lui Cantemir, fu decapitat la Con- 
stantinopole. Românii perdură dreptul străvechiii de 

„a'şi alege Domnii ; P6rta ne mai avend încredere în- 
tr'înșii, le impuse dragomanii ei cari, în restimp 
de un secol, sărăciră şi despopulară ţâra, desfiinţară 
oştirea indigenă şi proscriseră din scâle limba pa- 
triei, subt. ochii Rusiei, ai cării aceşti agenți din 
Fanar, eraă agenţii secreţi. 

La 1777, după pacea încheiată cu Porta, Rusia 
retrăgându'și oștile din Bucovina, predete acâstă 
parte din Moldova Austriei, aliata ei.
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La 1812, răpi Basarabia, transportă mulţi din 

locuitorii ei în stepele deşerte ale imperiului săi, 

şi acelora cari mai r&maseră, le impuse limba rusă, 
spre a' desnaţionalisa. 

La 1821, trimise pe Ipsilante, un fel de Cernaeit 
al timpului aceluia, să rescâle pe Români în contra 

Turcilor. Tudor Vladimirescu, care nu scia multă 

carte, dar care avea mult patriotism, multă abne- 

gaţie, mult devotament pentru ţera lui, rupe deco- 

ralia ce o avea căştigată pe câmpul de resbel de 

la Rusia, o asvirle în faţa răpitorilor Basarabiei 

și Bucovinei, şi se rădică, nu asupra “Turciei care 

avea acelaşi inamic ca şi România, ci spre a salva 
țâra de domnirea Beilor din Fanar. Eroul român 
m6re asasinat de Ipsilante, trimisul Rusiei, victimă 

a patriotismului seă ; dar politica sa naţională este 

înțelesă de Turci, şi Porta înapoiază ţerilor dreptul 

de a se guverna de domni indigeni aleşi de ele. 

La 1828, dupe alt resbel al Ruşilor cu Turcii, 
în care mai mult de 200,000 români ati perit, sai 

pe câmpul de luptă, sai abătuţi de obosslă, siliți să 

transporte pe spate ca vitele provisiunile de resbel, 
pe viscole şi slâte, sai decimaţi de fome şi nevoiţi 
a se nutri cu scârţă de arbori, pe când grâul şi 

porumbul li se lua de oștirile rusesci, Rusia, prin 

tractatul de la Andrianopole, ne restitui cetăţile 
Brăila şi Giurgiu, dar dete a treia parte din pă- 

mântul nostru călugărilor greci, instrumentele poli- 

ticei sale, și atentă la autonomia nostră, întro- 

ducând furtivamente în statutul organic impus de 

ea un articol final, scris în umbra archivelor de
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o mână misteri6să, prin care se dicea că nicl o 
lege să nu aibă putere fără aprobarea curților su- 
zerană şi protectâre. Adunarea de la 1837 protestă; 
articolul care reducea ţerile române în stare de 
provincii ruse este sters, dar membrii ei cel mai 
curagioşi, unil fură exilați, iar patru muriră în ma! 
puţin de şese luni de mârte nenaturală. 

La 1848, România voiesce să se întârcă la in- 
stituţiunile, la legile şi la datele străbune, abrogând 
pe cele împrumutate de la străini. Părăsită de Domni! 
săi, ea îşi alege un guvern, pe care Pârta, Anglia 
şi Francia îl recunosc. Dar Rusia năvălesce pe 
pământul nostru fără a avea nici un drept, răstârnă 
şi alungă guvernul legal, proscrie pe membrii sei, 
exilEză mulți patrioţi, teresce înaintea Tribunalelor 
excepţionale şi închide sute de cetățeni, dă comu- 
nele rurale în prada soldaților să, şi prin conven- 
țiunea de la Balta-Liman, rădică pentru a doua 6ră 
României dreptul de a'și alege capii ei, şi suspendă 
Adunările legiuitâre. Anglia anuleză efectele acestei 
convenţiuni atentatâre drepturilor n6stre și scâte 
pe Muscali din ţeră. 

La 1853, Rusia intră din noă în România, ne- 
provocată de nimeni, şi declară că iea cinci miline 
de Români zălog, pentru o chieie nu scim a cărel 
biserice muscălesci de la Sântul-Mormânt. Turcii 
se aliază cu Francezii și cu Englezii. Armata mu- 
sulmană bate pe Ruși în tâte întilnirile şi “i scâte 
din ţeră. Aliaţii îi bal în Crimeea, îl silesc să în- 
torcă României o parte din Basarabia cu gurile 
Dunării și cetăţile de pe marginea acestui fluviă,
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şi prin tractatul de la Paris, țâra se pune sub ga- 
ranţia colectivă a Europei. 

Ast-fel, din resbelul de la 1711, am eşit cu per- 
derea domniei pământene. Din reshbelul de la 1769, 

cu întâia desmembrare a Moldovei. Din resbelul de 
la.1806, cu a doua desmembrare a acesteia. Din res- 
pelul de la 1828, cu articolul final al Regulamentului 
Organic prin care ni se răpia autonomia, reducându-se 
țerile -române în stare de provincii ruse subt o 
umbră de suzeranitate a Turciei. In fine, din invasia 

rusă de la 1853, fără resbelul Crimeei din 1856, 
ne-am fi ales cu anexarea ţerilor nâstre la imperiul 
moscovit, ţintă pe care a avut'o tot-d'a-una Rusia. 

Mai este îndoială că din resbetul actual nu vom eşi 
mutilaţi luând sait nu parte cu Rușii într'ensul? 

Husia învingătore ne va recunbsce independenţa ; 
dar lăsa-ne-va 6re Basarabia ? Respecta-ne-va ea in- 
tegritatea teritoriului? Convenţia închieiată cu noi 
la 4 Aprilie, nu va fi-o pinză de păiajin pe care 
ea o va sparge şi va trece, iar noi vom rămânea 
încurcaţi într'ânsa ? 

Vom avea indipendența, adică deslipirea de Tur- 

cia la care Rusia lucreză de la Petru cel Mare; 
însă să întrebăm pe Crimeea cât a durat indipendența 
ei căștigată prin ajutorul Rusiei? Se va dice că 
ideile țarilor de astădi nu sunt tot acelea ale țarilor 
de acum 150 de ani. Dar nu s'a 'curăţit încă at- 
mosfera de mirosul ierbei de puşcă de când pre- 
decesorul actualului ţar, fără nici o declarare de 
resbel, ne luase amanet sub un pretext ce nu avea 
nici o. justificare.: 'Timpii s'a schimbat întru atât
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că avem pe thron un principe' europân; dar și 
Polonia era sub sceptrul unui rege de origine străină 
când a fost împărţită. 

Dupt unii Români, resbelul pe care Rusia îl face 
Turciei, este un resbel umanitar. Comitetele slave, 
spun că este un resbel de ginte. Socotința mea 
este că şi unii şi alţii sunt alături cu adevărul. 
In curs de o:mie de ani, Rusia n'a făcut resbele 
de cât de dominaţiune, de cucerire, de întinderea 
fruntariilor. Resbelul întreprins pentru indipendența 
Crimeii, n'a fost un resbel umanitar, și împărţirea 
Polonie! nu s'a făcut din amâre de ginte. Timpul 
a dovedit acesta. Faptele ai: desminţit vorbele. 
Schimbatu-s'a Rusia ? Partisanil r&sboiului r&spund 
afirmativ. Pentru noi, Rusia nu ne-a dat despre 
acestă metamorfosă politică nici un exemplu, nici 
o probă, şi nu suntem obligați să credem că ursul 
s'a decis să nu mai mănânce miere. 

De la Muscali nu avem nici o facere-de-bine 
care să fi fost desinteresată, care să nu ne fi costat 
scump. Ai scos pe Turci din cetăţile Brăila şi 

Giurgiu, dar pentru acâsta a lăsat pe Austria, 

aliata Caterinei II, la 1776, să ne răpescă Bucovina; 
iar ei, Muscalii, ne-aii smuls la 1812 Basarabia, pen- 
tru că ne-ai redat două orașe, ne-ai despoiat de 
două ţeri. 

Politica rea-voitâre a Rusiei din trecut, se arată 
şi în present, Ne-a cerut să oferim pământul ţerei 
n6stre de trecătâre oştirilor sale în Turcia, şi la 
nevoie de teatru al resbelului, dar a evitat o alianţă 
cu noi şi ajutorul armatei nbstre, ca după resbelul
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purtat numai de ea, indipendența; n6stră să vie de 
la dânsa, iar nu de la noi înşi-ne prin eroismul 
oștenilor nostri, și ca să nu avem âreptul la fol6se. 
Din causa acâsta, armata n6stră va fi concentrală 
în Oltenia. Aci vom sta aşteptând evenimentele 
care'şi bat joc de planurile diplomaților şi de cal- 
culele Nemrodilor. 

Un resbel pornit de Rusia fiind o amenințare, 
micile naţionalităţi sunt îngrijate. Ungurii, Grecii şi 

însuşi Croaţii dai semnalul neliniştii. Polemica stu- 
denţilor croaţi de la universitatea din Agram, ma- 
nifestarea, junimii maghiare, organele de publicitate 
elene, arată opiniunea publică din Croaţia, Ungaria 
şi Grecia defavorabilă întreprinderii Rusiei, ale cării 
valuri cotropitâre nu puţine naționalități ai înghiţit. 
Cuvine-se ca noi să stăm nepăsători în midlocul 
îngrijirilor generale, indiferenți şi ticniţi în midlocul 
preocupărilor Europei neliniştită ? 

Care dintre cele două puteri antagoniste este mai 
puţin pericul6să pentru noi? De care trebuie să ne 
temem mai mult ? | 

In starea în care ne găsim astăqi, dacă o alianţă 
cu Pârta nu ne-ar putea reda părţile rupte din 
Moldova de lacomii nostri vecini, o alianță cu Rusia, 
un triumf al acestei puteri ar avea de resultat 
sfâșierea tractatului din Paris, care ne-a întors o 
parte din Basarabia cu gurile Dunării şi cu por- 
turile de la Marea Negră, ar aduce perderea Ba- 
sarabiei, desființarea garanţiei drepturilor nostre de 
puterile Europene şi nesiguranță în viitorul țerei. 

Marele organ de publicitate «Republica fran- 
cesă» ne dă următbrea scire :
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""«Trebue să reamintim, dice ea, vorbiiid de călă- 
toria generalului Ignatiefi, un sgomot transmis de 
telegraf după care acest diplomat ar fi dis că gu- 
vernul sei ar fi dispus să desarmeze în casul 
când puterile cele mari ar consimţi să considere 
tractatul din 1858 ca abrogat într'un mod definitiv 
şi total». De altă parte diarul rus Pelersburger 
Herald, trimite scirea că, “prin cercurile seri6se 
politice ruse, se studiază dacă n'ar fi timpul de a se 
înapoia Rusiei partea din Basarabia ce i s'a luat 
la 1856 şi de a se da României, ca compensaţiune, 
insulele Dunării situate în faţa Giurgiului. 

Ingrijirile n6stre, dar, sunt fundate nu pe hypotese, 
ci pe sciri certe. Rusia a înarmat nu spre a ușura 
starea deplorabilă a chreștinilor din Răsărit, ci pen- 
tau a recuceri Basarabia, a rupe tractatul de la 
Paris, a mai lua Turciei câte-va cetăți în Asia şi 
a o slăbi în Europa, făcând din provinciile er bal- 
canice principate autonome. 

Ei cred că spiritul conducătorilor Românilor de 
la 21 şi 48, unii uciși şi alţii proscriși de Rusia, 
este încă viă în Români, și acest spirit îi va inspira 
şi i va povăţui ceea ce trebuie să facă și de ce să 
se ferâscă, 

S'a dis de unii că chiar dacă n'am fi consimţit 
la o înţelegere cu Rusia, ea tot ar fi intrat în țeră 
Și atunci ar fi venit ca inamică. Insă, când a venit 
în adevăr ca amică? Amiciţia ei de astăqi nu va 
putea fi alta de cât amiciţia despre care ne-a dat 
probă la 1769, 1812, 1853. 

23
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“Nu dar în înțelegerea cu Rusia irebuie să căutăm 
salvarea n6stră, ci în circumspecţiune, în prudență. 

Rusia dăramă naţionalităţi, nu construiesce ; şi când 

construiesce, este ca mai târqii să dărame. - 

Bucuresci. 1877, Aprilie 25. 

 



  

BABEL. 

Biblia ne spune că după diluviă, triburile 
coborite din Noe, simțind trebuinţa de a părăsi 
câmpiile Senaarului și a merge să caute pă- 
mânturi mai întinse, şi-au dis: „Mai 'nainte 
de a ne răspândi, să construim un turn al cărui 
vîrf să se ridice pînă la cer, spre a ne face 
numele celebru.“ Și se puseră pe lucru. Dum- 
nedeii vădend nesocotita lor mândrie, le ame- 
stecă limbile. Lucrărorii nu se mai putură în- 
țelege; seminţiile se risipiră apucând fie-care 
în câte o parte a lumii. 'Purnul rămase neispră- 
vit și se numi Babel, ceea-ce în limba siriacă 
însemneză confusiune. 

Dup 4500 de ani, același lucru se petrece; nu 
în Senaar, ci în România; aceeași încercare ne- 
bună se face de alţi 6meni toi așa de aroganți; 
același Babel există; aceeaşi amestecare a lim- 
bilor, cu deosebire numai că unde Babelul' din 
Senaar este o legendă, un mit, o alegorie ad- 
mirabilă, Babelul la - care - asistăm în ţra! n6- 
stră este o realitate odidsă.
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După căderea de la putere a partitului libe- 

ral, venind la guvern, prin voința personală a 
Capului Statului, corifeii grupului conservator: 
junimist căptușit cu transfugii din partitul libe- 
ral-conservator, şi-a dis: „Mai "nainte de a fi 

depărtați de la putere de Națiune, să venim cu 
o legislaţie care să rtmâie ca un monument 
neperitor de ideile, de cinstea şi de erudiţia 
nostră.“ 

ŞI aceste vestigii ale vechii oligârchii cu pre- 
tenţiuni de reformatori, aă adus ca material al 

grandiosului edificii menit a'i immortalisa, ur- 
inătorele legi: 1) legea căpitănatelor formate din 
câte două și trei judeţe întrunite, ale cării efecte 

desasti6se suut: centralisarea cea mai absolută, 

căderea multor orașe care vor înceta de a mai 

fi residenţe ale autorităților judeţene, noui im- 
posite spre a ţine nouăle unelte ale despo- 
tismului și ale pustiirii; 2) legea corporaţiuni- 
lor, care' nd va întârce în timpii de tristă 
aimintire ai Mavrocordaţilor, Hangiarliilor, Ipsi- 
lanţilor; 3) legea majoratului, care ar crea în 
comunels rurale caste necunoscute în acâstă 
ţ6ră ; 4) legea de justiţie militară legitimătore stării 
dă :asediii îri timp de pace, și prin urmare a 
'Tribunalelor. militare de care ne-a scăpat Se- 
naâtiul'; în fine, ca cotonament, petiția ieşană prin' 
care s6 cere reînființarea pedepsei cu mârtea şi 

pri urinare â emolumentelor în budgetul Statului : 
pentru funcțiunea unui carnefice, neapărat luat
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dintre propuitorii şi susţiitorii unor asemenea 
legi demne de veacurile cele mai înapoiate. 

Dumnedeă însă, care e Progres, a nimicit 
planurile acestor mirmidoni. politici cu fumuri 
dere formatori, aducând confusiunea întro dânşii. 
Guvern și Parlament nu se mai înţeleg, ca şi 
construitorii “Turnului din Senaar de acum 45 
de secole. Cuvintele rostite în presa oficială, 
de pe tribuna Adunărilor Legiuitâre şi de pe 
băncile ministrilor, nuwși mai aă semnificaţiu- 
nea lor adevtrată, înțelesul lor logic: aceia ce 
ati venit la putere fără ca cra să fi fost în- 
trebată, și care guvernă în contra literei şi spiri- 
tului Constituţiunii, după care tâte puterile Statu- 
lui emană de la Națiune, se numesc Constituţio- 
na; desagregaţia partitului conservator se dice 
concentrare-conservatire ; disidenții conservatori 
îşi dai epitetul de conservatori puri, şi pe purii 
conservatori îi poreclesc de conservatori diaidenţă ; 
centralisării districtelor în satrapii îi gic descen- 
tralisare administrativă, şi țera în care vor să 
transforme condiţiunile sociale în caste o nu- 
mese democratică. Acesta e curat Babel, în sem- 
nificaţia sa literară; e zăpăcâla minţilor, e con- 
fusie. 

Și când sus e confusie, jos nu pote să fie de 
cât anarchie. 

Când conservatorii-junimisti şi disidenţi - ati 
venit la putere, partisanii lor diceaii: „Partitul 
liberal fără cultură, fără idei, fără program,



—-358 — 

excomunicat de ţră, a administrat era doi-spre- 

dece ani având o politică exteridră nenaţională 

şi lăsând o stare financiară deplorabilă ; noi, 6meni 
cu o instrucţiune al€să, cu idei, cu program, iubiţi 

de... Rege și care vom căuta a ne face iubiţi şi de 

“6ră, avem să guvernăm dou&-deci şi patru de 
ani.“ Şi într'un an şi jumătate s'aă schimbat la 
guvern trei firme conservatbre. In politica exte- 
ridră guvernul 6menilor cu program ai admis 
teoria neconstituţională și antinaţională că po- 
litica externă aparţine Regelui. In materie de 
finanţe, 6menii care ai monopolisat sciința, 

ideile și cinstea pe sema lor, în dou&-deci şi pa- 
tru luni ati făcut două împrumuturi. 

Cât pentru activitatea lor politică, a ajuns 

proverbială. Parlamentele lor, în doi ani ait 
votat două adrese de răspuns la discursurile 

Corânei, şi guvernul a decorat doi bancheri 
israeliți. Nu punem la activul lor legea vîn- 
dării moșiilor Statului, locuitorilor în loturi, care 

nu e de cât legea votată de Parlamentul libe- 
ral cu Gre-care modificări dovedite necesare de 

experienţă. Acestă lege de n'ar fi existat, nu 

sar fi mai adus de casta care la 1848 a silit, 
prin vexaţiile ei, pe liberali să facă o Mișcare 
socială, și la 1864 pe Domnul ţării să facă lo- 
virea de stat, spre a împroprietări pe cultivatorii 

fără pământuri la care se opunea acâstă castă. 

X
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Ce s'a ales de materialul pregătit pentru ma- 
rele edificii de legi feudale proiectat de Smenii 
timpilor de întunerec, care asemenea seniorilor 

medievali, coboriîţi din castelele lor la drumul 

mare, ai pus mâna pe frînele ţărei? — Ce s'a 
ales și de construcţia din Senaar: architeoţii 

şi lucrătorii s'au risipit mai înainte de a pune 

în fapt planul lor audacios. Căpitănatele cu or- 
ganisaţia lor centralisătâre; Majoratul antina- 

tural; Corporaţiunile nu mai sunt de cât o a- 
mintire despre nisce minţi în delir, cațe au voit 

să reinvieze trecutul, nu al nostru, căci la noi 

n'a fost dreptul de primogenitură și dreptul de 
nascere, ci al ţărilor în care ai existat devuse- 
biri de clase, în care egalitatea drepturilor a 
fost necunoscută. 

Ast-fel de sfirşit a avut tot ce a fost im- 
portaţie străină; tot ce a fost exotic n'a prins 
rădăcini pe pământul României.



zile Ari 
ali 

iei Aaa 
fim ca, 

i gti 
il i tie â 

ob i fr 
plinula a: 

pu ati 

 



  

  

NOUL APANAGIU 

Un număr de deputaţi at propus o listă 
civilă de 300,000 lei principelui Ferdinand, re- 
versibilă pe jumătate asupra principesei Maria, 
și secţiunile Adunării aă admis'o. 

Când s'a audit de acestă nouă dotaţie, lumea 
s'a întrebat dacă Corpurile legiuitâre ai cali- 
tate să o facă și dacă Constituţia permite. 

In pactul fundamental nu e prevădută altă 
listă civilă de cât aceea ce se dă Capului Sta- 
tului, care se fixează o-dată pentru tâtă durata 
Domniei. Şi principele Ferdinand nu e încă 
Capul Statului ca să i se dea listă civilă, 

Dar peste prescripţiunile legii s'a mai trecut 
și altă dată și se va mai trece, pe cât timp vom 
avea în capul naţiunii un om cu prerogative 
exorbitante. și neresponsabil, și meni de Stat 
servili. 

Constituanta din 1884, chiemată cu totul pen- 
tru altă treabă, a votat Corânei, în surprinde- 
rea 'Țărei, o dotaţie în moșii ce astădi au un 
venit de peste trei miliâne lei, fără ca ea să
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aibă competenţa, și neţinend socoteală de pactul 
Regelui cu națiunea. , 

Acestă dotaţiune, minoritatea din Corpurile 
legiuitore de atunci, din care făceam și ei parte, 
a considerat'o ca anti-constituțională și ilegală, 
pentru că ea, nu se putea da de o constituantă 
căreia nu i se ceruse modificarea art. 94 din Con- 
stituție, şi pentru că era în contra textului po- 

sitiv al pactului fundamental. 
Vederile acestea le împărtășia în vremea 

aceea şi d-nii Catargiu, actualul prim-ministru, 
şi Lahovari, acum ministru de externe, care în 

întrunirea publică din 19 Iunie 1884 a parti- 
tului liberal-conservator, ai căruia corifei erau 

domniile-lor, prin resoluţia luată se exprimati 
precum urmează: „Partitul liberal-conservator, 

„consideră revisuirea actuală şi darea apana- 
„iului ca o violare a pactului nostru funda- 

„mental, şi iea angajamentul de a lucra pen- 

„tru reintrarea în legalitate.“ 
Ast-fel D-nii Catargiu și Lahovari, cu întreg 

partitul conservator şi tote organele de publi- 
citate conservatâre, cu Independenţa română în 
frunte, constatai neconstituționalitatea dota- 
țiunii, și luat angajamentul solemn înaintea, 

naţiunii de a lucra pentru reintrarea în lega- 
litate. 

Prin intrarea în legalitate, subsemnătorii re- 
soluţiunii înțelegeati, și 'Pera a înţeles cu dânșii, 
desființarea legii apanagiului şi întârcerea celor 
192 moșii domeniului Statului.
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Cum s'a ţinut conservatorii de cuvânt, îi 

vedem astădi. T6te promisiunile date naţiunii, 
când se aflaii în opoziţie, eraii o înșelătorie ne- 
rușinată ; tâte protestările — panglice scâse pe 
nas şi pe gură de aceşti șarlatani politici, spre 
a amăgi pe credulii şi pe proștii cari i-ati suit 
cu sufragiile lor la putere, să dea razia în ave- 
rea ţărei, să fure, să schingiuiască, să asasine, 

să se tirască, să lingă, să se facă uneltele con- 

sciente ale străinilor, storcătorii sucului de vicță 

al 'Țărei, numai să conserve... nu avutul, drep- 
turile și libertăţile naţiunii, ci puterea. 

Nu șciii care va fi socotinţa liberalilor, core- 
ligionarii mei politici, în privința noului jaf; 
dar orik-care ar fi decisiunea ce ar lua ci, et 

nu mă voiti asocia la acestă fără-de-lege. Căci 
cred că cei ce ati adus pe tronul marilor nostri 

Domni electivi o Dinastie ereditară străină, şi 
ai votat pactul dintre Ba și 'Ţeră, n'aă înţeles 

să dea zestruri tuturor copiilor și nepoților celor 
de pe 'Tron, nu mai şcim pînă la a câte gene- 
rație, fiind că atunci Românii ar trebui să 

ajungă în starea felahilor Egiptului din timpul 
Faraonilor. 

Listă civilă reversibilă și femeilor! este o in- 
venţie a conservatorilor din 1892, necunoscută 
liberalilor de la 1584. Conservatorii ati vrut să'i 
întreacă, şi i-ai întrecut. Concurenţă de servi- 
lism, — spre rușinea 'Ţărei. 

România a dat bărbați de Stat mari în deo-
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scbite vremi. Acum nu mai dă de cât poşircă: 
pitici în demnitate, mici în stima de sine, laşi, 

necutezători de a privi în faţă pe exploatatorul 
încoronat și de a'i zice: Stă! 

Dâmne! cât timp va dura acâstă degrada- 
t6re stare?



  

  
RESTAURAȚIUNEA ” 

ipoca în care trăim e analogă cu aceea care 
urmă în Francia după căderea lui Napoleon |, 
şi în Anglia după mortea celor doui Cromwelli: 
epocă de reacțiune. 

De la 24 lanvarii 1859, pînă la 10 Martie 

1866, se făcu în România o întrâgă revoluţiune 
socială şi politică: cele două ţări surori, sepa- 
rate de secoli, se uniră; se luară din mâinile 
călugzrilor greci moșiele monastirilor dedicate 
locurilor de jos, cari format mai a treia parte 
din pământul României; se împroprietăriră trei 
mili6ne de cultivatori fără pământuri; se în- 
tinse votul electoral la tote condiţiunile socie- 
tății; prin legea consilielor judeţene și legea 
comunală, se puse basa descentralisării admi- 
strative și financiare și a autonomiei comunelor 
și judeţelor; în fine, Românii își deteră o Con- 
stituţiune prin care se recunoscu libertatea cu- 
vântului, libertatea presei, libertatea întrunirilor, 

  

*) Publicat în Românul de la 2% Noemvrie, 1871,
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şi, ca corână a grândiosului edificii, înființarea 
juriului în materie criminală și politică. 

Dar, după acestă epocă mare, veni o epocă 
mică; după o epocă de organisare, o epocă de 

desorganisare; după veacul de aur, veacul de 
fer: un regim de delapidări și de pustiiri. 

Acest regim, după ce despoiă ţera material- 
mente de mai mult de un miliard, prin împru- 
muturi neproducătâre și onerâse, prin conce- 
siuni ruinătore, prin datorii flotante nejustificate 
și prin atâtea alte sorginți de abusuri, astădi 
umblă s'o despâiă și politicamente, prin supri- 
marea indirectă a libertăţilor şi drepturilor co- 
munei, individului, judeţului și ţărei. 

Sub ministeriul lepurenu, se ceru desfiinţa- 
rea juriului. Astădi, supt cabinetul Catargiu se 
cere desfiinţarea autonomiei comunei prin nu- 
mirea primarilor şi ajutorelor lor, desființarea 
autonomiei judeţului prin modificarea legii con- 
silielor judeţene, în fine pustiirea ţărei prin nota 
împărțire teritorială. 

Acesta ne aduce aminte nefericiţii timpi ai 
primului Mavrocordat... 

Vă&dând proiectele de legi enunțate prin dis- 
cursul tronului la deschiderea actualei sesiuni 
a corpurilor legiuitdre, întrebăm pe ministrii cari 

au sub-scris acel discurs și cari sunt responsa- 
bili înaintea ţărei de o violare atât de evidentă 
şi atât de cutezătâre a Constituţiunii, pe care 
şeful Statului şi ei aă jurat, îi întrebăm:
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Ce este acea nouă împărţire teritorială în 
contra spiritului şi literei pactului fondamen- 
tal al ţărei? 

Ce este numirea primarului de către guvern 
în contra vechilor, democratelor și creştinelor 
nostre datine, respectate de însuși regimul fa- 
nariotic și chiar de autocratul tuturor Rusielor 
prin Regulamentul săi organic? 

Ce este mărirea radei comunei cu micșora- 
rea drepturilor comunei? 

Ce însemnâză pușcăriile pentru minori, de 
cari pînă sub dinastia ereditară ne ferise Dum- 
nedeu ? 

Intră și acesta în sistema economielor pe cari 
i-a apucat dorul pe cei ce ne-ati jefuit în cinci 
ani de sute de mili6ne? Creştinesce şi româ- 
nesce lucreză consiliarii monarchiei suprimând 

şese-spre-dece comitate permanente judeţene ca 

să înfiinţeze șese-spre-dece pușcării pentru mi- 
Nori, cu ş6se-spre-dece armași de puşcărie și cu 
personalul lor? Sunt acestea utile? Sunt mora- 
lisatâre ? Prin pușcării se moraliseză 6menii, saă 
prin instituțiuni liberale, prin scsle, prin bise- 
rice? Cred d-lor că desființând autonomia co- 
munei și județului, închidând sedlele și edificând 
temnițe, înălțând furci patibulare, după exem- 
plul lui Nicolae I Mavrocordat, vor moralisa 
pe Gmeni? Asta le e sistema de guvernare? 
Gândese d-lor că e mai bine să se întemniţeze pînă 
și copiii din lsgăn? Nu e acâsta erodism? Nu
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e barbarie? Căruia din principii români i-a ve- 
nit vre-o-dată în gând să se facă emul lui Erod? 

Ce este acea nouă organisaţiune judecăto- 
râscă fără o lege, sai de inamovibilitatea ju- 
decătorului ? Cred d-lor că, îmbrăcând pe jude- 
cători ca pe nisce lachei, ai organisat justiţia ? 
Firul de aur, placele de argint, panglicele roșii, 
verdi, portocalii ce se văd la ciocoii dinnapoia 
calescilor şi la comediani, intră în elementele 
de o bună sati cel puţin seri6să organisaţiune 
judecătorescă ? 

In ce mod instrucţiunea publică a fost obiec- 
tul preocupării grvernului? Suprimarea unor 
catedre, destituirea multora din cei mai buni 

profesori, lăsarea sedlelor rurale în părăsire, 

acâsta a fost 6re preocuparea cabinetului Ca.-. 

targiu? | 
Voim să scim, rădicarea scâlei şi bisericei 

despre care vorbesce discursul tronului, în ce 
chip o înţeleg d-lor? 

Se înalță scâla suprimându-se învățămentul 
superior; dându-se catedrele creaturilor guver- 
nului, făcându-se din consiliul de instrucțiune 
o secțiune a ministerului? 

Se înalță biserica supuind'o unei chiriarchii 
străine; recunoscând supremaţia unei biserici 
străine asupra bisericei române? Se pste înţe- 

lege autonomia unei țări fără autocefalia bise- 
ricei ei? 

In fine,
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Intrebăm pe consiliarii dă la 10 Martie a! 
regimului de la 10 Martie, cum lucreză regi- 

mul pentru prosperitatea și întărirea Românie!? 
Se întăresce o naţiune prin concesiuni acor- 

date de Gmonii de la putere rudelor lor, prin 
împrumuturi împovărătâre, prin vândarea do- 
meni€lor Statului spre acoperireu risipelor tă- 
cute cu spionagiul, cu bandele electorale, cu 

înfiinţarea de sinecure și cu adăugiri de apun- 
tamente, prin falsificarea represintaţiunilor na- 
ționale, prin privarea individului, comunei și 

districtului de iniţiativă, prin părăsirea siste- 

matică a judeţelor în starea primitivă în ceea 
ce se atinge de căile de comunicaţie, cari sunt 
tot așa cum se aflai suh Decebal și Boere- 
biste, în ceea ce privesce comerciul și indu- 
stria lor cari nu sunt mai îngrijite de cum se 
aflaă supt Caragea, în ceea ce privesce portu- 
rile lor, cară staii închise câte n'a apucat să se 
deschidă de ultimii domni indigeni? 

"Se întăresce şi se înalță o naţiune prin im- 
punerea guvernelor ei de consulii străini, prin 
recunâscerea represintanților unor puteri veniţi 
cu berate turcesci ca în pașalicurile Siriei sai 
ale Arabiei, prin umilirea ei în tot modul? 

Acestă înălțare, prosperitate și întărire vrea 
să dică? 

Să vedem dacă reformele d-lor presintă cea 
mai mică economie, cea mai mică îmbunătăţire. 

Se dice că prin împuţinarea numărului distric- 
24
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:telor. şi prin: mărimea radei comunei, se aduc 
economii, pentru că împuţinându-se numărul 

districtelor, se. împuţineză numărul tribunalelor. 

şi .comitatelor permanente, și prin mărirea radei 
comunei, se împuţineză numărul primarilor, cari 
toți acestia ai listele lor civile. 

La .prima vedere se pare că aşa ar fi, și că 

e bine să avem lefegii cât se pâte mai puţini 
şi liste civile cât se pote mai reduse. 

“Insă, scopul guvernului nu sunt economiile; 
căci atunci ar veni cu un proiect de lege pen- 
tru împuţinarea şi chiar stîrpirea jafurilor prin 
cari S'aii sustras țărei sute de miline, ci pre- 
făcându-se. că e scump la tăriţe, rămâne prodig 
la făină, ţinta lui fiind dependinţa comunei și 
pustiirea unei jumătăţi din urbele României, 

adică a. desființării unei jumătăţi din centrurile 

de activitate şi de lumini ale ţerei; pentru că 
desființarea acestor focare însemneză eclipsi- 
rea sdrelui intelectual în 'sate, însemnâză în- 

tunerecul în comunele rurale cele depărtate de 
centru. 

“Se scie că tribunalele districtelor au atâtea 
de multe procese, în cât; de multe ori se ţin 
ședințe și nâptea, și sunt silite să amâne termenele 
de înfățișare peste câte cinci și ese luni, fiind-că 
nu mai găsesc loc în condica de sorociri. Ase- 

menea este și cu coniitetele permanente împo- 
vărate cu atâtea afaceri ale județului în cât, 
când va veni timpul ca consiliurile judeţene,
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cari sunt represintaţiunile districtelor, să Cu, 
noscă îmalta lor misiune, actualul număr al. 
membrilor delegaţi ai lor, nu va fi suficient, 
Prin urmare, întrunindu-se două judeţe, vor 
trebui să aibă două secţiuni judecătoresci, şi 
un număr Îndouit de membri în comitetul per-. 
manent, adică acelaşi număr de funcţionari care. 
se află şi astădi. 

Unde este dar economia? 
Astădi chiar, pînă 'când nu s'ată întrunit încă 

districtele, sunt judeţe cari aă câte două şi trei 
secţiuni judecătoresci și altele cari reclamă ase- 
menea adăugiri, cum e tribunalul districtului. 
Mehedinţi. 

Amalgamarea judeţelor, pentru tesaur nu e 
de nici-o utilitate, când personalul funcţiona- 
rilor rămâne invariabil, și pentru locuitorii 
districtelor este prejudiţiabil; căci aceia cari: 
rămân la extremităţi, sunt nevoiţi să caute ju- 
stiția în depărtări fârte mari, ierna pe timpi 
dificili şi costisitori, şi vara prea preţioși pen- 
tru munca câmpului. 

Asemenea, nici-o ușurare nu se pâte face co- 
munelor rurale sai urbane prin împuținarea 
numărului primarilor, când apuntamentele noi- 
lor sîmbriași, scim că ai să se adaoge în pro- 
porțiune cu numărul locuitorilor. Astădi două 
comune mici ati doi primari, cărora le plătese 
câte o mie de lei pe fie-care an; prin întruni- 
rea comunelor, cele două comune ar avea în |
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adevăr un primăr, dar acest funcţionar, cirae 

al cutătui sati cutărui ministru, sau afidat al 

cutărui sai cutărui pattit, sati om al mareșa- 
lului, satt al aurigei, sati al baș-bucătarului, sai 

al marelui brutar — căci acolo am ajuns — ar 
lua o l6fă îndoită și întreită; și ce e mai râi, 
acestă 1€fă nu i sar da de aceia cari îi impun, 

cum se face astăqi cu slușbașii publici, ci de 
aceia în spinarea cărora şi spre nenorocirea că- 
rora se impun. 

Unde este desărcinarea comunelor? 
Dacă comunele simt necesitatea de a se în- 

truni, ati mată ele acestă facultate după legea 
existentă ? D-ta guvern, d-ta regim vă intere: 
saţi de comune? De când, vă rugăm? Nu cum- 

va de când aţi hotărît să daţi comunele pe 
mâna a tot ce e mai vil, a tot ce e mai tâ- 

râtor, a tot ce e mai gunoiti al societăţii române? 

Vă cunâscem, Gmeni ai despotismului şi ai 

chiverniselilor, şi n'avem încredere în proiectele 

vâstte. At nu sunteţi dv. cei cari aţi venit cu 

convenţiunile, cu conversjunile, cu joncţiunile? 

Au nu sunteți d-v. cei de la 10 Martie? 
Dece Martie este o-dată fatală în analele 

României; 10 Martie e o di nefastă. 

Aceste pretinse ușurări nu sunt, dar, de cât 

nisce curse ale unui regim pe atât de perfid 
pe cât și de laș care, neavând curagiul să ră- 
pâscă autonomia comunelor și districtelor pe 
față, printr'o cutezare de mână, vine a le des-
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poia de acestă autonomie: piedişi subt însinuiri 
de economii. 

Ast-tel șerpele antic a înşelat pe Bva. 
Dar atunci nu era cunoscut tiparul, şi che- 

ruviimii cei cu ochi multipli nu se coboriseră pe 
pămâat. 

Noua împărţire teritorială se face pentru uci- 
derea vieţei municipale din comune; pentru 
pustiirea multor urbe, astădi vetre de idei. cari 
prin centralisarea districtelor aă să se despo- 
puleze şi să cadă din a lor stare prosperă de 
astădi și din rangul lor social: pentru omo- 
rirea comerciului român în favdrea străinilor, 
cari ar alerga din tâte părţile în centrurile cele 
mari, atraşi de căştiguri mari; pentru asasina- 
rea în legăn a progresului născând al judeţelor; 

pentru paralisarea forţelor ţărei prin multipli- 

carea sbirilor şi spionilor guvernului pînă în 

coliba muncitorului; pentru mârtea, nâstră ma- 
terială, intelectuală, morală şi politică. 

Caracale! urbe privilegiată, fondată de un 
imperator al lumii, mamă a colonilor aduşi de 
divul Traian din murii Romei; tu mama ur- 
belor din Oltenia, care subt domnii indigeni, 
prin inițiativa consiliului tăi urban, începuseşi 
a eşi din miseria în care opidele române aii 
zăcut o sută de ani de domnirea străină; tu 
care cresceai în avuţie și mărire pe fie-care di, 
prin noua împărţire teritorială, coborită din 
rangul tăi de capitală şi lipsită de afluinţa lo-
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cuitorilor ce se îmbulzese astădi la autorităţile 

reședinte în sînul ttu, vei rămânea tăcută şi 

uitată în imensitatea câmpiiior fertilului tău 
pământ ca o navă naufragiată de tempestă în 
midlocul oceanului, ca unul din cedrii antici 
ai Libanului desrădăcinat de uraganul pustiilor. 
Pe stradele tale, circulaţiunea nu va mai fi 
întreruptă de mulțimea 6menilor ; câţi-va cetă- 
ţeni, abia mai putându-se lupta cu stagnaţiu- 
nea comerciului, se vor vedea, ici şi colo, cu 

fețele palide și cu spiritul abătut, mişcându-se 
cu pași domoli ca nisce umbre. In măreţul tău 
palat administrativ, pe care fiii tăi amaţi îl fă- 
cuseră demn de vechia ta splendâre și de nu- 

mele ce porţi, cucuvaia, pasărea ruinelor, va 

cânta cântecile sale lugubre, şi arachnele vor 
întinde mrejele lor. In mai puţin de un secol, tu 

vei dispare de pe faţa pământului. Peste câţi- 

va: lustri, patriotul pios sai anticarul care va 
veni să visiteze locul t&i, va dice cu sufletul 
întristat: Acesta a fost odinidră Caracalul! Aici 
erati sc6lele publice; aici biserica catedrală; 
aici superbul seă palat administrativ, suvenire 
istorică a acelor ani de autonomie a județelor, 
de visţă publică a cetăţenilor, peste cari a trecut 

suflarea morţii; aici erai fântânele; aici forul 

unde se desbătea cestiuni politice, ca în fru- 

mâsele dile ale Romei Bruţilor, Regulilor, Gra- 
chilor; din acei 6meni mai sunt, dar libertăţile 
ai dispărut, fără resistență, fără luptă; şese-
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spre-dece orașe ati cădut ca visce cadavre fără 
vicţă, ca nisce corpuri inerte, fără ca nimeni 
se protesteze; şse-spre-dece focare ale naţio- 
nalităţiii sai atins, fără ca nimeni să strige : 
impictate, sacrilegiii, trădare. 

Aşa va cugeta cetățenul care va veni ca 
într'un perelinagiii, să visiteze ruinele tale, Ca- 
racale, opid cesarian, fală a vâcului al III-lea! 

Tu Caracale, să mori tocmai când jumeţea. ta 
şi a ta vigore începuse a se re'noi ca a acvilei! 
E trist, e sfâșiător, dar acâsta e sorta tuturor 
acelora ce'și încredinţeză destinatele lor în mâ- 
nele altora, tuturor acelora ce nu sciti să faci 
us de drepturile lor. Află cel puţin acum că 
ast-fel de sfîrşit aşteptă pe aceia ce abdică de 
bună-voie la drepturile lor, pe cei puţini cu 
inimă cari nu cutâză să facă o resistență: nici 
chiar când acea resistență e legală, care nu în- 
drăsnesc nici să protesteze, cari nu sciă de cât 
să servescă ca marionete în mânele guvernan- 
ților, uitând că guvernanţii nu sunt de cât 
delegații naţiunii și că ei sunt suveranii, că un 
suveran nu trebuie să asculte de cât de con- 
sciința” sa și de a sa datorie. Tu ai dat tot- 
d'a-una guvernului represintanţii pe cari ți i-a 
cerut; tu w'ai făcut alegeri libere şi consciin- 
ți6se de cât când guvernul sa milostivit; a te 
lăsa să faci alegeri libere și consciinţidse. Acum 
sufere consecința împuţinării tale de. inimă. 

Și tu, district al Romanaţilor! Numele tăă
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care arată originea gloridsă a locuitorilor tii, 
acest nume. care este o suvenire pi6să, va dis- 
pare ca acele nobile suflete cari după ce a ani- 
mat un corp o vicţă întregă, se 'amestecă în 
sufletul universal. Pământul t&ă va fi împărţit 
ca hainele lui Christ. El se va confunda în 
Teleorman sai Doljiii, pentru că numele bar- 

bare vor fi conservate; pentru că regimul per- 
secută numai ce e românesc, numai ceea ce 

aduce aminte de măreţul nostru început, numai 
ceea ce ne legă cu vechia Romă: suveniri, da- 
tini, tradiţiuni. 

Printacea desorganisare, ce se numesce noita 
împărţire teritorială, nu vor pierde numai cele 

şâse-spre-dece orașe și cele ș6se-spre-dece ju- 

dețe, ci tâtă ţâra. Districtele cari vor căştiga 

teritorialmente, vor pierde politicamente. 
Se va da pâte capitalelor departamentale mai 

multă vi6ţă materială, dar li se va reduce viţa 
națională prin aglomerarea. de străini. 

Prin numirea primarilor, locuitorii comunelor 

rurale, cari aveaii pînă acum câte un zapciă pe 

despărţire și nu'l puteai sătura, vor avea de 
aci înainte câte unul pe fie-care comună. Se 
conteniseră furturile, se răriseră furii de când 

zapeiul nu mai avea mâna în sat, de când ale- 
sul comunei avea facultatea să trimiţă pe furi 
da dreptul la procuror. Acum hoţiile şi hoţii se 
vor îmulţi, graţie slujbașilor ce guvernul sa-
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trapic va numi în fie-care: comună, pentru că 
scim noi ce va să dică om stăpânesc. 

Acum vor începe a curge la pașalele jude- 

țului, ce se vor numi pretori: bivoliţele cu pui, 
putinile cu unt, putinelele cu icre, ouăle şi cur- 
canii, după vechiul obiceiii, și mai ales caii de 
lux, ce vor scăpa din Moldova şi se vor spri- 
jini la obârele comunelor din Muntenia, sau 
cari îşi vor lua vânt din Muntenia şi se vor 
opri în comunele din Moldova pe norocul pa- 
şalelor şi subalternilor lor. 

De aci înainte va începe pentru ciocoi secolul 
de aur, iar pentru popor vâcul de fer. 

Acum slujbele se vor vinde la licitaţiune. 
De aci înainte comunele, fiind nisce proprie- 

tăți ale guvernului, se vor da cu arendă la cine 
va oferi mai mult. 

Etă marele scop al nouilor reforme mavrn- 
cordiane. 

Pacienţa poporului este pusă la probă, naţiu- 

nea este împinsă sistematicesce la o luptă. De 
va resista, se va cere pote invasiunea străină; 
de va ceda, va perde tot ce a căştigat în cinci- 
deci de ani sub domnii indigeni. 

Periculul este mare, însă unirea Românilor 

Par putea conjura. Se vor uni ei? Și se vor 
uni Gre la timp? 

Avem încă bărbați mari: unâscă-se ca să 

salve drepturile patriei în pericol, și noi ne 
vom aduna în jurul lor. Vom face mai întâiit
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apel la represintaţiunea ţărei, şi când ca va 

trăda ţera, constituţiunea ne mai lasă multe mid- 
l6ce. In aceste ore supreme, unire, înţelepciune, 

legalitate, devotament, decisiune fermă și ne- 
strămutată, €tă ce se cere. 

Inamicii libertăţilor nâstre sunt şi inamicii 
tronului: să salvăm libertăţile și tronul de tră- 
dători ! 

Nu sunt mai periculoși inamici ai principilor de 
cât lingușitorii. Fanarioţii ce se trimitea de 
Turci ca Bei în România, înșelaii şi pe Turci 
şi pe Români; fanarioţii ce înconjâră tronul, tră- 
dâză și tronul și țera. 

Pe mine nu m'a spăimântat tâte jafurile fă- 
cute de la Oppenheim și pînă la Strusberg. 
cât mă spăimântă reformele politice ale pro- 

consulului de la 10 Martie. Căci nu există ter- 
men de comparaţiune, între o spoliaţiune mate- 
rială și o despoiare politică. 

O ţcră, compunându-se din județe, județele 

din comune și comunele din individi, nici o-dată 
ea nu va putea să fie în adevăr liberă şi au- 
tonomă, pînă când părţile şi atomele din cari 
se compune, nu vor fi autonome și libere. 

Aşa, 

Ca o ţeră să fie autonomă şi liberă, cată mai 
întâi ca individii cari formâză comunele, apoi 
comunele cari compun judeţele, apoi judeţele 
cari compun ţera, să fie autonome și libere. 

Domnii nostri indigeni, cari ai ţinut la vera
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autonomie şi la vera libertate a ţărei lor, mai 
mult de cât la blasâne și la funiuri feudale, ai 
cunoscut acest mare adevăr când ai legiferat 
comunelor şi judeţelor represîntaţiuni. locale, 
cum aii legiferat pentru ţtră represintaţiunea 
ci generală. | ' 

Asemenea represintaţiunea țărei, având drep- 
tul de a'şi alege pe preşedintele să, Domnii 
noştri pământeni, ca Români, sciati că acest 
drept emană din dreptul comunei de a'şi alege 
pe capul representaţiunii ei, care este primarul. 

Dreptul comunelor și județelor d'a avea con- 
siliurile lor comunale și districtuale sat repre- 
sintaţiunile lor locale, este mai vechiii de cât 
dreptul ţărei d'a avea sfatul ex obştesc sati adu- 
narea ei generală; pentru că mai înainte de 
Domniat, existat — fârte sus în seculi — repu- 
blice federative autonome, compuse din comune 
autonome, cari îşi aveai capii lor aleși de dân- 
sele după meritele lor personale. 

Cei ce se abat de la acestă cale, saii că nu 
cunose istoria țărei, încercând să impună co- 
-munelor capii lor, ca străini ce sunt d-lor, sai 
vor să facă tâte funcțiunile ereditare. 

Insă Românii cari ai greșit o-dată, nu cred 
că se vor lăsa a mai greși și de a dotia dră. 

Dacă pentru ţâră ereditatea însemnâză sta- 
bilitate, pentru comună va: să dică brigandagiiă. 
Strusberg ar împuia prin tote colţurile Ro- 
mâniei. :. e
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Primarul impus! 
Acesţa e o eresie. 
Religiunea nâstră sunt alegerile. 
Scim noi cine a fost Marcu-Aureliu, filosoful, 

și ce fii; la moştenit. 
Dacă Romanii ar fi conservat principiul elec- 

tiv, n'ar fi desonorat Roma monstri ca Nerone, 

ca Caligula, ca Commod. 
In tâtă lunga durată a republicei, v&dutu-s'a 

fiare ca aceştia ? 

Când din nefericire se impune un om unei 
comune, unui judeţ, unei ţări, nu se impune 

cel mai capabil, cel mai prob, cel mai luminat, 

ci cel mai servil, cel ce ofere mai mult acelui 

care îl impune. 
Inţelegem ca capul unei comune să fie supus 

unui cens, cens de capacitate, de lumini, de 

probitate; dar despre acâsta trebuie să judece 
comuna, iar nu guvernul. 

“era nu va putea prospera pînă când nu se 

va salva de âmeni slugarnici, de sbiri și de lipi- 
tori, și nu va scăpa de aceste parasite de cât 

numai când funcţionarii superiori ai comunei, 

ai judeţului, ai ţărei — afară de prefect care 

este delegatul guvernului — se vor alege de 
ţâră dup'o lege, care ar determina cualitățile și 
luminile ce trebuie să însușâscă aleşii, ca să fie 
demni şi cunoscători de funcțiunile ce vor fi 
chiemaţi să ocupe, din cari n'ar putea fi demiși 
de cât după un termen de cinci ani, când atunci
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ar putea fi realeşi dacă prin a lor moralitate, 
activitate și cunoscinţe speciale, în ramura ce 
ocupă, vor fi răspuns la încrederea mandanţi- 
lor lor. 

Etă, domnilor ministri, singurul miqloc de a 
se moralisa guvernanţii; 6tă singura reformă 
salutară și demnă d'o ţ€ră liberă. 

Aceste usuri sunt usuri vechi ale Românilor. 
Ele îşi au răd&cinile în instituţiunile lor antici- 
sime și în religiunea lor. 

Principiul electiv este vechii cât și lumea. 
Moise nu Va inventat în legislaţiunea sa, ci Va 
recunoscut, și Isus la consacrat. 

Afară de datinele străbune ce le conservăm 

de la Roma republicană, de şese-spre-dece se- 
coli de când codicele nostru politie este evan- 
geliul, de la Aurelian, de când biblia comple- 

tată prin evangelii este constituţiunea n6stră. 

Conformatu-waţi d-vâstră cu acest codice, 

cu acâstă constituţiune când aţi făcut acest 
funest proiect de numirea capilor comunelor 
prin care se răpesce indirect autonomia comunei? 

Nu este acesta o apostasiă? 
Impunerea președintelui represintaţiunii co- 

munale, implică impunerea președintelui repre- 
sintaţiunii judeţene, de unde nu mai e de cât 
un pas pînă la impunerea președintelui repre- 

sintaţiunii ţărei. 

Acolo voiţi să ajungeţi d-vâstră?
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Adică dacă d-vâstră aţi, fost impușă ţărei de 
un consul ștrăin, voiţi să generalisaţi şi să le- 
gitimaţi acestă ruşine? 

Ast-fel de guvern, ast- fel de legi.



  

O INTÎMPINARE 

Dăm loc mai la vale următârei întimpinări fă- 
cută de d. N. B. Lcusteanu, privitâre la o cores-, 
pondenţă din Caracal publicată de noi. Să se țină 
numai sâma că d. L&custeanu nu dice nici un cu- 
vent asupra lui Teodorianu, pe care îl privia în 
deosebit acea corespondență. D-sa răspunde numai 
la punctele ce'l privesc. 

lată întimpinarea : 

Domnule redactor, 

Ziarul Timpul de la 4 Ianuarie, publică o scrisâre 
anonimă dată din Caracal, prin care între altele 
să dice că de către comitetul permanent al jude- 
țului Romanați s'ar fi numit director la scâla de 
meserii din acel oraş d. Costache Riureanu, ruda. 
mea, dupe înţelegerea ce ași fi avut cu presiden- 
tul Comitetului permanent d. Georgescu, ca în 
schimb să mijlocese din parte-mi a se da fiului. 
d-sale un post în magistratură. 

Ne este facil de a proba că acestă comunica- 
țiune e o cutezătâre scornitură. | 

Mai întâiă, numirile în funcțiunile judeţene fâ- 
cându-se de compleciul comitetului permanent şi
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cu cunoştinţa prefectului, şi posturile în magistra- 
tură dându-se de ministru justiţiei, ar fi trebuit 

neapărat să m& adresed: pentru d. Riureanu com- 
plectului Comitetului permanent şi representantului 

pulerei executive, şi pentru fiul d-lui (Georgescu, 
minislrului dreptăţii. Făcutu-s'a din parte-mi vre-un 

demers de natura acâsta? Să se întrebe membrii 

autorilăţei judeţene şi capul justiţiei. 

Și apoi, nici nu erea nevoe de intervenţiunea 
mea. 

D. Riureanu care 'şi-a făcut studiile în Franţa, 

care e medaliat de mai multe ori pentru invenţiu- 

nile sale în mecanică şi care, în curs de malmult 
de două-deci de ani a fost pe rând cap de ateliere 

şi director al ședlelor de meserii din Bucureşii, 
în laşi, în Turnu-Severin, în Caracal şi în Tur- 

nul-Măgurele, avea pentru dânsul ștința sa, titlu- 

rile sale şi propriile sale merite ca să i se încre- 

dințede direcţia unei şele ajunsă în cea mai dupe 

urmă miserie de la retragerea d-sale; şi mai mult, 

acestă scâlă — care în trei ani a prefirat trei di- 

rectori — avea trebuință de un conducător ca 

Riureanu, de cât acesta de un post nesigur de- 

pindând de o autoritate schimbătâre, cum sunt 

posturile dependinte de autorităţile judeţene unde 

întriga, rivalităţile, pasiunile și interesele personale 

jocă un mare rol şi împedică ori-ce,imbunătăţire. 

Dovadă că mai mult şcâla avea interes de Riu- 

reanu este că, dupe ştiinţa ce am, âcesta a luat 

un post la căile ferate tot atât de bine retribuit 

şi în condițiuni mai bune de stabilitate.
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" Am fost dără cu totul străin de: amestecul ce 
mi se atribue. 

Și cu t6le acestea, când e vorba de o instituțiune 
socială devenită în stare de desorganisare 'și de 
paralisie, cum e se6la din Caracal, prin înepţia or- 
ganelor însărcinate de lege cu îngrijirea ei, aşi fi 
avut dreptul, ca judeţen, şi 'mi-ar fi incumbat da- 
toria, ca representant al țărei, să cer ca să se 
dea acestei scâle un conducător capabil în iatere- 
sul nu al persânsi, ci al societăţii; ași fi avut tot 
cuvântul a pretinde de la aceia ce caută, nu con- 
ducători de stabilimente ci afiliaţi, să nu facă cu 
instituţiunile județene politică de coterie. 

Dar anonimul îmi contestă acest drept ce'l are 
şi cel din urmă din cetăţeni, sub cuvint că aşi fi 
renunţat la dânsul; îmi tăgăduieşte acestă datorie, 
dicând că m'am obligat către mandanţii mei să nu 
mE interesez de administraţia publică. 

Acestă aserţiune nu e numai neadevărată, dar 
și absurdă şi înjuri6să, | 

„Căci, ce p6te fi mai absurd de cât de a ne în- 
chipui că se pole găsi o societate atât de stranie 
care să dea un mandat cu condiţia ca mandata- 
rul să nu facă us de el; şi ce pote fi mai de- 
gradant de cât a se găsi un om atât de desdemnat 
ca să primescă o asemenea posiţiune de automat? 

Nu mi s'a pretins de alegători, şi eii nu m'am 
îndatorat ca să fiii nepăsător la conducerea aface- 
rilor publice, să rămân indiferent la administraţia 
Statului. Nu s'ai pus, şi dacă sar fi pus nu sar 

25
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fi acceptat condițiuni de felul acesta, desonorante şi 

pentru mandanţi şi mandatar. 

Se cer condițiuni, se daii mandate imperative, 

insă de o altă natură. Se iait obligaţiuni, însă de 

la acel 6meni cari dupe ce ai fost odată aleși, 

faptele lor n'aii corespuns cu promisiunile lor, cu 

profesiunea lor de credinţă făcută înaintea alegă- 

torilor. 

Dar să se pretindă a fi indiferent la administra- 

ţia ţărei, a se desinteresa de alegerea pers6nelor 

ce se chiamă în capul serviciilor publice, de temă 

ca să nu iragă spuza pe turta lui în detrimentul 

pers6nelor meritorii şi intereselor Statului ; să se 

câră acestea unui om care, în lunga sa viaţă pu- 

plică a dat dovegi că nu de interesele sale perso- 

nale şi de familie a fost condus, nu la sine sai 

la rudele sale s'a gândit cu preferinţă; o cerere 

de natura acâsta făculă unui asemenea om, nu 

numai nu şi-ar avea raţiunea, dar ar fi și ireve- 

rențisă. 

Ca om public, care a fost conduita mea? De 

la 1866 pînă astăqi am fost ales aprâpe neîntrerupt, 

fie în Adunarea Deputaţilor, fie în Senat, unde 

m'am bucurat de 6re-care consideraţiune şi de 

6re-care influență. In aceste condițiuni, aşi fi putut 

să fac ceva pentru mine sai pentru consăngenii 

mei; să cumulez funcțiuni şi apuntamente, să iati 

întreprinderi, să particip la prăqi cari, mulţumită 

bine-facerilor civilisaţiunii pe care ne a adus-o... 

noua stare de lucruri, nu se mai fac la drumurile 

mari şi în umbra codrilor de Tunşi şi de Bujori
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cari r&spundeaii de faptele lor cn capetele lor, ci 
pe căile aşternute cu granit ale urbelor luminate 
cu gaz aeriform de... principi şi de duci financiari 
iresponsabili, cari ai relele apucături ale Bujorilor 
şi Tunşilor minus virtuțile lor ; aşi fi putut, dic, 
să fac şi ei ceea ce fac mulți. Desfid pe cei de 
la oficina şi de la tovărăşia de unde pornese lo- 
virile indreptate în-contră'mi să citeze o faptă a 
mea publică maculată de fol6se nepermise de lege 
şi de morală, să arate dintre consăngenii mei pe 
unul singur care să fi obținut prin miqlocirea mea 
o funcţiune în judeţ. Un nepot, aşi putea să die 
un copil al mei, lam avut în scâla de meserii 
la a cării înființare am contribuit şi eă intelectual- 
rnente şi pecuniarmente, şi i-am plătit acestui copil 
întreţinerea, ca să rămân în legalitate. N'am cerut 
nimic nici celor de la judeţ, nici celor de la Stat, 
și n'am cedat nimic. Şi acesta este crima pe care 
adversarii mei nu'mi vor ierta-o nică dupe mârte. 
Căci se iartă omului a fi Baraba, dar nu-i se iartă 
a fi Christ. Făcut-aii tot aşa şi detractorii mei? 
Cei de la fabrica de calomnii de care sunt atacat 
sistematiceşce, pot 6re să diă tot atât despre dânşii 
şi despre consorţii lor? Fost-aii ei în vre-o afa- 
cere publică fără să nu le fi r&mas dintr'insa 
puluşor pe botişor? Solicitat-aii când-va vre unul 
dintr'înşii mandatul de representant al comunei, 
al judeţului, al ţărei în alt scop de cât în acela 
de a se servi de el ca de un midioc spre a se 
înavuţi ori a cumula, saii spre a'şi căpătui rudele 
cu câte un loc bine retribuit în Stat, ori cuo
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întreprindere producătâre, sai cu o pensiune via- 

geră reversibilă saţielor şi copiilor lor pină nu 

nu mai şcim la al câtelea grad, dupe cum se vede 

petrecendu-se și practicându-se pînă şi în consiliile 

judeţene de către aceşti lilipuţieni de talie şi de 

caracter, care strâmbi fiind ei aii pretenţiunea de 

a îndrepta lumea, când îndreptarea ar trebui să 

o încâpă de la ei însuşi? Privescă-se purtarea şi 

faptele, în Parlamentul ţărei, ale acelora care la 

alegerile trecute ai învins pe adversarii lor prin 

intrige şi amăgire, şi se va dobândi convingerea 

că nu ca să dea satisfacţie societăţii, nu ca să 

facă a triumfa ideile şi principiile alegătorilor ai 

cerşetorit ei mandatul de representanţi ai ţărei, ci 

pentru scopuri cu totul personale. Aleşi cu mandat 

de a nu modifica constituţiunea, pină în capitală 

ati uitat obligaţiunile solemne ce le-ai luat la re- 

şedinţa judeţului, aii abjurat principiile în puterea 

cărora ai fost aleşi, şi în parlament s'aii trezit 

socialiști, adică mai mult de cât revisionişii, nu 

din convingere, nu pentru că Isus li s'a arătat pe 

drumul Damascului ca lui Pavel, ci prin servilism 

şi din interesul de a obţine funcțiuni în Stat sai 

în judeţ şi de a'şi crea venituri din retribuţiuni, 

din locaţiuni şi alocaţiuni, ca să mă servesc de 

termeni de bancă, şi din alte ramuri de explâtare 

publică şi privată, licită şi ilicită. 

Şi aceşti cerșetori de funcțiuni, aceşti ismailteni 

de afaceri care speculeză cu mandatul lor, aceşti 

vespertilieni politici care protestă cu oposiţia şi 

votâză cu guvernul; acești omeni fără credințe şi
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fără principii pe care îi găsesci tot-d'auna în par- 
lida care e la putere; aceşti polilici de contra- 
bandă cari înşală şi pe conservatori şi pe liberali, 
vor să poseze în censori ay moravurilor, şi ai 
pretenţiunea d'a lua conducerea judeţelor şi a se 
aşeda într'insele ca şorecii din fabulă în parmazan. 

Din parte'mi, dacă 6menil aceştia cred că pe 
umerii lor de pigmei ar putea duce județele, pre- 
tenţiune care mi se pare cam exagerată şi chiar 
nerddă, le doresc reuşită, numai cu condițiunea 
să renunţe de a mai fi talere cu dou feţe, să 
spună curat ce sunt, ce vor, dupe ce umblă — căci 
să le ese din cap că cu şariatenie se pie do- 
mina — să spună care le este, nu dic idealul, 
fiind-că asemenea 6meni nu ai ideal, ci ţinta dupe 
care alergă; să bine-voiască a ne arăta care le 
este religiunea politică — dacă ati o religiune, — 
care le este crequl, care le este programa ; căci 
pină acum nu s'aii făcut cunoscuţi de cât prin a- 
postasie, prin sperjur, prin marele apetit de func- 
țiuni, de chivernisală, la care ca să ajungă ai în- 
trebuințat inșelătoria şi intriga, ajutate de midlsce 
făptuite în detrimentul tesaurului județelor, pen- 
iru care, dacă Gmenii n'ar mărturisi, ar vorbi pe- 
trile, nu petrile de felul acelora la care se adresa 
lon Premergătorul, ci peirile şoselelor care ait mi- 
racul6sa virtute de a exprima voturi şi a decide 
în alegeri, victoria negreşit a acelora de partea 
cărora se pun ele, victorie căştigată prin ast-fel 
de midlâce cu care învingătorii aă neruşinarea mai 
mult de cât cinică de a se făli și a ne provoca.



Din tovărăşia acestora este autorul scrisorii la 

care am ondre a răspunde. 

Mulţumindu-vă prin anlicipaţiune de ospitalitatea 

ce veţi bine-voi a da acestei întimpinări în col6- 

nele stimabilului d-v. diar, vă rog domnule Redac- 

tor, se primiţi asigurarea consideraţiunii şi stimei 

ce vă conserv. 

19 Ianuariu, 1884.



  

    

ION HELIADE 
ȘI 

DETRACTORII SEI” 

Atunci pe lumea 'mbătrânită 
În rele, în viţii şi în crimă, 
S'a ridicat o auroră 
Strălucitoare şi sublimă. 

Era Isus cel blând şi dulce 

Ce-a ispășit pe cruce grei, 
Nenorocirea de-a fi genii 
Și crima... de-a fi Dumnedei! 

(Cincinat Pavelescu). 

Il 

Cu ocasia aniversării de cinci-deci de ani a 
Mişcării regeneraţiunii româve, ai apărul două 
broşuri întitulate; cea ântâia: «1848 în Romă- 
nia» fără nume de autor, iar cea de a doua : «1848 
dile revoluţionare» de C. Colescu-Vartic, ieşite am- 
bele din aceeaşi oficină şi cernute între aceeaşi Gmeni, 

*) Publicat în 189%,
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prin care se reediteză basmul inventat de neuitatul 
l6n Ghica, în scrisorile sale către Alexandri, că 

Proclamaţia drepturilor Românilor de la 1848 e 
scrisă de Nicolae Bălcescu, iar nu de Heliade. 

Ghica, inamicul cumplit al celui ce fu sufletul 

marei n6stre Mişcări, ca să răpescă adversarului 

săi gloria de a fi autorul actului memorabil ce 

punea basele Constituției Statului român modern, 

a hasardat acestă scornitură ca un balon de încer- 

care, fără credinţă că:se va.prinde. ..: 
Eu am r&spuns atunci ingeniosului făcător de 

poveşti că se falsifică istoria cu sciinţă, și am adus 
probe că Proclamaţia drepturilor Românilor sa 

conceput în casele de la Obor, iar nu în salonele 

generalului rus Mavru. 
Dai întimpinarea mea din 1891, imprimată în 

opul: Scrisori din Exil ale lui Heliade, pagina 
702.—725: 

Et coprinsul: 

JI 

Toţi cei-ce aă luat o parte aclivă în evenimen- 

tele de la 48, sciii că Programa constituţională a 
Mişcării Române este opera nemuritorului I6n 

Heliade-Răduleseu. D-nul I6n Ghica, în pisma is- 

toriei, atribuie acestă programă regretatului Nicolae 

“Bălcescu, spre a ilustra cu dânsa pe membrii Co- 

misiunii execulive din care d-sa făcea parte, şi 

îndată a şi găsit un istoric la'ndemână, pe puţin 

serupulosul d. Gr. Tocilescu, spre a acredita fabula
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că Rălcescu, ajutat de luminele colegilor să din 

Comisie, este autorul Programei Mişcării n6stre 
politice şi sociale. 

In interesul Adevărului şi Justiţiei, venim să do- 
vedim falsitatea aserţiunilor acelora care, după ce 
aii negat lui Heliade, cât a trăit, inteligenţă, genii, 

sciință politică, merile literarii, vin după mârtea 

lui a'şi însuşi operile sale spre au se glorilica cu 

densele. | 

Mai 'nainte insă de a ajunge la probe, să repro- 
ducem Programa de principii de la 1818, spre a 

face apoi o comparaţie între aceste principii şi 

principiile Gmenilor din Comitetul Revoluționar şi 

Comisia execulivă, şi a judeca arborele de pe fructe. 
El& Programa constituţională a memorabilei n6- 

stre Mişcări : 

IN NUMELE POPOLULUI ROMÂN 

„Dumnedeti e Domn și s'a arătat notă; 

bine este cuvântat cel ce vine în numelg 
Domnului. 

Respect către proprietate, — Respect către persâne, 

Zraților Români, 

„Timpul mântuirii nâstre a venit; Popolul român 
se deștâptă la glasul irâmbiţei ângerului mântuirii, 
şi "ȘI cundsce dreptul săii de suveran. Pace vot, pentru 
că vi se vestesce libertate vot. 

„Popolul român se scâlă, se armâză, și nu spre a 
se lupta o clasă asupra alteia, nu spre a rumpe legă- 

turile sale de relaţii din afară, ci ca să ţie în frâă
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şi în respect pe voitorii-de-răii ai fericirii publice. 
Strigarea Românilor e strigare de pace, strigare de 
înfrățire. La acâstă mare faptă a mântuirii, tot Ro- 
mânul are dreptul de a fi chiemat, nimeni nu este 
scos afară; tot Românul e un atom al întregei suve- 
ranităţi a Popolului; sătean, meseriaș, neguţător, preot, 
soldat, student, boier, Domn, e fii al Patriei, şi, după 

sfânta nâstră credinţă, e şi mai mult: e fii al lui 

Dumnegeii. Toţi avem acelaşi nume de român. Acesta 

ne înfrăţesce şi face să înceteze tâte interesele, să se 

stingă tote urele. Pace dar voă! Libortate vos! 
„Scularea acâsta e pentru binele, pentru fericirea 

tuturor stărilor societăţii, fără paguba vre-uneia, fără 

paguba însuși a nici unei pers6ne. Nu se cuvine a perde 
cei mai mulţi pentru cel nai puțini, căci este nedrept; nu 

se cuvine iar a perde cei mai puţini pentru cei mai mulţi, 

căci este silnie. 

Popolul român, în cât către cele din afară, nu su- 

pără pe nimeni, respectă tâte Puterile şi cere a res- 
pecta şi ele drepturile lui stipulate prin tractatele lui 
Mircea şi Vlad V, recunoscute de tâte tractatele în- 
chieiate apoi între Inalta Pârtă şi Rusia, şi protestă 
asupra ori-cării fapte ce s'a făcut înpotriva acestor 
tractate. Popolul român voiesce cu o voinţă tare a'şi 
păstra neatârnarea administrației sale, neatârnarea legiuiriă 

sale, dreptul stii suveran în cele din năuntru, şi rămâne în 

aceleaşi legături şi mai strînse prin luminele veacului cu 
Inalta Portă. Acâ6stă voinţă e legală, e pe credinţa 

tractatelor și nu e în paguba nimenui. 

„Popolul român lepădă un Regulament, care este înpotriva 

drepturilor sale legislative şi înpotriva tractatelor ce'i recu- 

nosc aulonomia.— Acâstă lepădare este însuşi în folosul 
Inaltei Porţi, ce va fi arbitrală dinpreună cu Franca, 
Germania şi Englitera, cărora Românii le reclamă 
judecată şi ajutor la ori-ce asuprire ce li s'ar face. 

„Popolul român decretă şi hotărasce responsabili-
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tatea ministrilor gi cu un cuvânt a tuturor funcţio- 
narilor publici; şi fiind-că noresponsabilitatea nu esto 
un drept al nimoenui, nici de moştenire, nici de învoire, 
prin urmare nimeni nu perde nimic şi hotărirea -Po- 
polului. o sfântă, 

„Popolul român voiesce o Patrie tare, unită în dra- 
goste, compusă de fraţi, iar nu de vrăjmaşi; prin 
urmare decretă, după vechile sale datine, aceleași 

drepturi civile şi politice pentru tot Românul. 
„Cine nu voiesce acâsta e vrăjmaa al fericirii publice, 

e un alt Cain ucigător de frate în sînul mamei nostre 
Patru. 

„Popolul român va să dea dreptate, şi dreptatea e 
a lui Dumnedeii. Dreptatea nu sutere a purta numat 
săracii sarcinele ţărei şi bogaţii să fiă scutiţi. Prin 
urmare decretă contribuţie generală dupe venitul fiă- 
căruia. Ac6sta înavuţesce Patria, şi o Patrie avută e 
în folosul tuturor şi prin urmare în paguba nimenui. 
Acâsta chiamă pe toţi la aceleaşi drepturi gi datorii 
într'o Patrie drâptă, înfloritâre şi care cu tot dreptul 
nu va mai putea suferi control străin. 

Popolul. român dă înapoi la tote stările dreptul cel vechii 

de a avea representlanți în generala Adunare; decretă de 

aţi înainte alegerea largă, liberă, dreptă, unde tot Românul 

are dreptul de a fi chiemat şi unde numai capacitatea, pur- 
tavea, virtuțile şi încrederea publică săi dea dreptul de a 
fi ales. Acesta pe cei buni, pe cei drepţi nu'i păgubesce 

întru nimic, şi Românii aii fost tot-d'a-una buni. O 
sciă sirăinii şi o scie proverbul cel vechii: „bună 
țiră, rea tocmeală“. Ac6stă decretare nu e în paguba 
nimenui, va să schimbe numai toomâla. 

„Popolul român decretă tipar liber, cuvântare liberă, 

adunări libere spre a vorbi, a serie cele de folos, spre 
a arăta adevărul. Adovărul, ideile, cunoscinţele vin 

de la Dumnedei în folosul general al 6menilor, ca 
ssrele, ca aerul; ca apa, şi prin urmare sunt proprie-
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tate universală ; şi dacă se cuvine a fi rospoctată în- 
Suși proprietatea particulară, cu atâta mat virtos este 
sacră și neatinsă proprietatea universală. A înneca 
adevărul, a stinge luminele, a împedica folsele, prin 

împedicarea tiparului, este o vândare către Patrie, o 
apostasie către Dumnedeiă. Libertatea tiparului nu 
pâte păgubi pe nimeni de cât pe fiii întunereculur. 

„Popolul român voiesce pace, voiesce tărie, voiesce 

garanţia averilor sale materiale, morale şi politice; 
decretă dar guardă naţională în care tot Românul 
se nasce al ei soldat, tot Românul e un guardian al . 
fericirii publice, un garant al libertăţilor publice. 
Acesta nu păgubesce pe nimeni de cât pe conspiratorii 
asupra drepturilor Patrici. 

„Popolul român chiamă tâte stările la fericire, re- 
cundsce facerile de bine ale cumerciului, scie că su- 

fietul lui este creditul, care nici-odată n'a vrut săi'l 

înlesnâscă sistema trecută. Decretă dar o bancă na- 
țională, însă cu fonduri naţionale. 

„Popolul român, în generositatea şi evlavia sa, se - 
închină locurilor sfinte, şi va trimite de acum înainte 

la sfântul Mormint și la alte aşedăminte religi6se unt- 

de-lemn, tămâie, făclii şi însuşi bani spre ţinerea de 
scâle, de preoţi, spre lauda lui Dumnedeii; şi tot spre 
adevărata laudă a celui ce sa răstignit, spre desro- 
birea celor săraci, decretă ca prisosul veniturilor mâ- 
năstiresci să fie al ţărei spre desrobirea şi ajutorul 
celor săraci; şi reclamă moșiile mânăstirilor închinate 

a le seste de subt ori-ce mâncătorie. Popolul român dă 
lui Dumnegdeă ce este al lui Dumnedeii, şi îa de la farisei 
ceea ce nu este al fariseilor, ca să den săracului care e 
fratele Domnului. Acssta nu e în paguba Românilor, 

ci spre mântuirea lor și lauda sântelor locuri. 
„Popolul român împarte dreptatea de o potrivă la 

toţi, și dreptatea o dă pentru toţi şi mai virtos pentru 
cei săraci. Săracii, sătenii, plugarii, hrănitorii oraşelor,
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fiii Patriei cel adevăraţi ce aii fost defăimati atât de 
îndelung cu numele glorios de Român, ce aii purtat 
tâte greutățile Țării prin munca lor de atâtea vâcuri, 
aii lucrat moşiile și le-ait îmbunătăţit, ai hrănit pe 
strămoşi! proprietarilor, pe moșii lor, pe părinţii lor, 
po aceşti proprietari însuşi, şi ai drept înaintea go- 
norosităţi! proprietarilor, înaintea dreptăţii Patriei, îşi 
cor o părticică de pământ îndestul pentru hrana fa- 
miliei gi vitelor sale, părticică răscumpărată de atâtea 
veacuri cu sudorile lor. li o cer şi Patria le o dă; şi 

Patria iar, ca o mumă bună şi drâptă, va despăgubi 
pe fie-care proprietar de mica părticică ce o va da 
săracului ce nu are pământul seii dupe strigarea drep- 
tăţii, dupe glasul evangheliei, dupe inima cea îrumâsă 
a Românilor, în care ai aflat parte străinii în tot- 
d'a-una, nocum îraţii lor, hrănitorii lor, tăria lor cea 

adevărată, Claca dar, şi acea infamă iobăgiă, se des- 

fiinţ6ză ; lucrarea la lucrul drumurilor se desființsză ; 
sătânul fără pământ se face proprietar şi tăriă noîn- 
vinsă celor mai avuţi în folosul tutulor şi în paguba 
nimenui; vistieria va despăgubi pe toţi. 

„Popolul român, după vechile sale drepturi, voiesce 

ca Domnul, în care este personificată suveranitatea 
acestui popol, să fiă tare prin dragostea publică, drept, 
luminat, voitor de bine Patriei, bărbat integru; şi ca 
să'l pâtă afla la alegere ast-fel, decretă, după vechile 
sale drepturi, a'l căuta în tote stările societăţii, în 

tâtă Naţia, iar nu într'un număr mărginit de 6meni, 
Domnia nu e drept de moştenire a nici unei familii, 
Domnia este a Patriei. Ea o dă celui ce va socoti de 
cuviinţă dintre fiii săi. O asemenea alegere stringe şi 
mai mult legăturele nâstre cu Inalta Portă, pentru-că 
pier puţinele persone ce se pot influenţa în paguba 
Inaltei Porţi şi a Popolului român. 

„Puterea suverană purcede de la Dumnedei, şi în 
tdtă ţ6ra se află unde-va. In era română este în
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Popolul român ce are dreptul dea numi pe capul cel 
mai înalt al Patriei, Prin urmare Popolul, având drep- 
tul suveran, pote. revesti cu dânsul pe ori-cino va 
socoti de cuviinţă şi pe câţi anii se va părea că'i 

este mai.de folos. Aşa dar decretă ca Domnia să so 
dea celui ales: numai pe cinci ani, spre a se tăia ri- 
valităţile și urele îndelungate şi spre a pune o emu- 
laţie între cetăţeni a fi buni, întregi şi folositori Pa- 
triei, ca să tragă încrederea publică, 

„Popolul român lcpădă do la sine ori-ce titlu cei 

s'a întrodus prin corupție de la străini înpotriva ve- 
chilor sale datine. Domnul este ales unul dintro ce- 
tăţeni, şi dupe domniă rămâne iar cetăţân fiii al Patriei. 
Domnul nici p'a fost nici nu este prinţ, domn e tot 

cetăţânul, domn e şi capul ţărei, Asta e titlul cunoscut 
de toţi Românii. Vorba de prinţ & cunoscută numai 
de cei ce sciii din limbele Europei. Vorbele de prea- 
înălțat, prea-luminat, sunt nisce traduoţii din limba- 

giul fanarioţilor, iubitori de titluri. 

„La multe trebuinţe ce are Patria acum pentru 
despăgubire şi atâtea chieltueli spre înaintarea Patriei, 
Popolul român nu mai pote da Domnului o listă ci- 
vilă atât de mare, şi mai virtos că, şi fără acâsta, 

vede că este de neapărată nevoiă ca Domnul să dea 

exemplu mai ântâiă de simplitate şi de viţă cum- 
pătată. 

„Vorbele nobil, nobilitate, sunt necunoscute între 

Popolul român. Fapta asemenea e şi mai necunoscută, 
căci nimie n'a fost de moştenire în ţâra acâsta, nici 

rang, nici titluri, de cât proprietatea și “numele fa- 
miliei; Popolul român «decretă dar desfiinţarea tutulor 
rangurilor titulare ce nu ati funcţii şi a căror nume 
nu aduce aminte de cât nisce timpi de barbariă şi 
de servilitate. 

„Popolul protestând asupra măsurilor arbitrare și 
nelegiuite de a se pune o taxă la învăţătură, de la
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care săracul, orfanul, fiul văduvei e scos afară; pro- 

testând asupra reler cugetări de a degrada şi a ucide 
naționalitatea prin seoterea limbei naţionale din sedle, 
decretă o învăţătură pentru toţi egală, progresivă, 

integrală pe cât va fi cu putinţă dupe facultăţile fie- 
căruia şi fără nici o plată, decretă în Bucuresci o 
sc6lă politechnică, câte o universitate în Bucuresci 
şi Craiova, şi câte un liceti. cum şi pensionate pentru 

amândouă sexele; câte un liceii, asemenea şi un pen- 
sionat în fie-care judeţ; câte o sc6lă normală în fie- 
care plasă şi câte o scâlă începătdre bine întocmită 
în fie-care sat. Decretă sciinţele ca şi pînă acum în 
limba patriet, şi cultura şi înflorirea acestei limbi dupo 
natura şi dupe origina et cu literile sale, atât în căr- 
ţile profane cât şi în cele sacre, cum şi introducerea 
literilor în tâte cancelariele, 

„Despre acest capitol al învăţăturei, guvernul va 
fi dator, subt a sa răspundere, a pune cea mai activă 
stăruinţă spre a se înfiinţa aşedămintele de educaţie 
publică; şi precum nu se pâte lăsa nici un creştin a 
se nasce şi a muri nebotezat, asemenea nici un fiii 
de cetăţean, din câţi se află adi în virstă de 12 ani 
şi câţi se vor nasce de acum înainte, să nu rămâie 

neîmpărtăşit de învățătură, căci pe dânsa se înteme- 

iază viitorul ţărei şi punerea în lucrare cum şi ga- 
ranţia cea adevărată a aşedămintelor Patriei. 

„Popolul român l6pădă de pe sine neomenia şi ru- 
şinea de a ţinea robi, şi declară libertatea Țiganilor 
celor particulari. Cei ce aii suferit pînă acum ruşinea 
păcatului de a avea robi, sunt iertaţi de Popolul ro- 
mân; iar patria, cao mumă bună, din vistieria sa va 

despăgubi pe ork-cine va reclama că a avut pagubă 
din acâstă faptă cehreştinscă. 

„Popolul, decretând o dată drepturile civile. şi po- 
litice ce le-a avut în tot-d'a-una tot cetăţenul, declară 
că tot Românul e liber, tot Românul e nobil, tot
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Românul e un domn. Prin urmară de'adi înainte des- 
fiinţâză ori-ce podâpsă cu bătaia şi rumpe în obrazul 
gâdilor ori-ce biciă și ori-ce vargă ce degradă dem- 
nitatea cotăţânului. Bătaia dar se rădică de la ori-ce 
dregătorie şi cu atâta mai virtos din rîndurile sol- 
daților. 

„Popolul român de şi nu cunssce fiinţa pedepsei cu 
morto, însă pentru că adesea prin judecătoriile cri- 
minale, judecătorii de sistema cea vechie aii cutezat 
a da afară nisce sentinţe de morte, fără să fi putut. 
a se pune în lucrare, Popolul decretă desfiinţarea cu 
totul a pedepsei cu mârtea, atât în luorare cât şi în 
sentinţe. 

„Popolul român vădând intrerumperile sale de relaţii 

cu Inalta Pârtă, mai vîrtos de la 1828 încoa, vățând 

că representantul săi la Constantinopole e un străin, 
reclamă a'şi avea relaţii d'a-dreptul cu Inalta P6rtă 
și representant al seii la Constantinopole ânsuşi din- 

tre Români. 

„Pe scurt, Popolul român recapitulând decretă: 

10. Independenţa sa administrativă şi legislativă po 
temeiul tractatelor lui Mircea şi Vlad V şi neamestec 
al nică-unei puteri din afară în cele din întru ale sale. 

20. Egalitatea drepturilor politice. 
30. Contribuţie generală. 
40. Adunanţă generală compusă de representanți ai 

tutulor stărilor societăţii. . 
bo. Domnul responsabil ales pe câte cinci ani şi 

căutat în tote stările societăţii. 
60. Impuţinarea listei civile — ardicarea de ori-co 

midioe de corumpere. 
“To. Responsabilitatea ministrilor şi a tutulor fune- 

ţionarilor în funcţia ce ocupă. 

80. Libertatea absolută a tiparului. 

9o. Ori-ce recompensă să vină de la Patrie prin re: 
presentanţii sei, iar nu de la Domn.
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10.: Dreptul fie-cărul judeţ de a'şi slege: dregătorii 
88, drept care purcede din dreptul P'opolulut întreg 
de a'şi alege Domnul. 

112. Guardă naţională. 

120. Emanciparea mânăstirilor închinate, 
190. Emanoiparea clăcaşilor ce se fac proprietari 

prin despăgubire. 

140. Desrobirea Țiganilor prin despăgubire. 
150. Representant al ţării la Constantinopole dintre 

Români. 

160. Instrucție egală şi într6gă pentru tot Românul 
de amândoă sexele. 

10. Desființarea rangurilor titulare ce nu aii funcţii. 
180. Desființarea pedepsei degrădătre cu bătaia. 
190. Desființarea atât în faptă cât şi în vorbă a pe- 

depsei cu mârtea. 

200. Aşedăminte penitenţiare, unde să se spele cei 
criminali de păcatele lor şi să i6să îmbunătăţiţi. 

210. Emanciparea Israeliţilor şi drepturi politice pen- 
tru orl-ce compatriot de altă credinţă. 

220. Convocarea îndată a unei Adunanţe generale - 
extraordinare, constituante alese, spre a representa 
tâte interesele saii meseriile naţiei care va fi datâre 
a face constituţia ţărei pe temeiul acestor 21 articole 
decretate de Popolul român. 

„Acâstă Adunanţă va lăsa în moştenire viitorimii 
constituția acâsta, şi va fi datâre âncă a o încheia 
printr'o legiuire prin care, neapărat la fie-care 15 ani, 
din dreptul săi să'și al6gă popolul deputaţi extra- 
ordinari cari, venind în adunanța extraordinară, să 

întroducă reformele cerute de spiritul epocel. Cu a- 
oâsta se împedică de acum înainte vrednica de plâns 
nevoiă, d'a se cere reforme cu mâna armată, şi Vor 
fi feriţi copiii şi strănepoţii nostri de necesitatea în 
care s'a. aflat astăqi popolul român, 

Aceste decretări vin din glasul general al ţărei; 

26
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sunt drepturi vechi ale ei, sunt dupe legi, sunt dupe 
tractate. Inalta Portă, atât în generositatea cât şi în 
interesul săi le primesce. Rolul Rusiei este de a ne 
asigura drepturile când ar fi călcate din afară, și mai 
vîrtos când voim a ne re'ntregi într'ânsele. Când ea 
ni se va împotrivi, va dovedi lumii întregi că a avut 
gând răii asupra nâstră şi asupra Turciel.— Archipăs- 
torul ţărei le va bine-cuvânta, dacă este păstor dupe 
legea lui Christos; va sub-sorie decretul acesta în 
capul tutulor, de va voi să ne mai păstorâscă și de 
va fi pătruns de duhul Evangheliei, Domnul ţărei nu 
pâte sta contra, pentru că este Alesul ei, şi nu pote 

împedica acâstă faptă fără a'şi atrage numele de tră- 

dător al ţărei şi rebel către Inalta Pârtă. 

„Boierii p'aii nici un cuvânt a nu primi, pentru că 
nu perd nimic, şi mai vîrtos că prin învoirea lor vor 
da lumii o dovadă de frumosul suflet ce caracoterisă 
tot-d'a-una pe cei mai mari ai Țărei. Strămoșii nostri 
ne ati asigurat cu sângele lor o Patrie, Misiunea bo- 
ierilor este a statornici dreptatea cerului, dreptatea 
Evangheliei într'ânsa; misiunea lor de astădi are şi 
mai mare preţ înaintea lui Dumnedeiă. 

„Neguţătorii, meseriaşii, sătenii, bine-cuvântă de- 

cretele acestea; le reclamă, le cer, de şi mai avut 

pînă acum glas; le-aii cerut cu ochii, cu mâinile, cu 
t6te mişcările, fără a scote o vorbă, dupe cum cere 
mutul ars de sete, apa, dupe cum cere cel astupat, 

cel înecat aerul. 

„Fraţi Români! Soldaţi, cari sunteţi fii şi fraţii 
nostri, priveghiaţi a ţinea buna orinduială, pentru că 
datoria vâstră acâsta este. Nu ascultați însă când 

voitorii nostri şi ai vostri de răii vă vor porunci a 
da în fraţii. vostri şi a vă întina mâinile în cel ce se 
scdlă pentru. binele vostru şi al părinţilor vostri. Pu- 
nerile la cale, legiuirile cele noui ale Popolului român, 

vă înalță la trepta de om, desființâză vergele de pe
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spatele vâstre cu care eraţi socotiți în starea vitelor; 
vă înalţă la trâpta de a putea şi vot a vă face ofiţer; 
când veţi merita; şi ugureză, dati drepturi părinţilor 
şi fraţilor vostri. Când veţi lăsa puşca din mână, do 
aţi înainte vă aştâptă o Patrie, iar nu claca şi biciul 
dorobanțului. Cei ce vă vor da porunci a face foc 
asupra fraţilor vostri, însemnați că aceia nu sunt 
Români, sai de vor fi, sunt vânduți şi vă vând şi pe 
voi ca să mergeţi a împlea ganţurile cu trupurile 
voastre, bătându-vă înpotriva voitorilor de bino al 
omenirii ! 

Ofiţeri români! Camaradii vostri din Europa v'ai 
dat exemplu. Europa luminată e cu ochii deschişi 
asupra vâstră. AţI încins săbiile spre a ţinea buna 
orinduială și a vă lupta asupra vrăjmaşilor Patrioy. 
Țineţi buna orînduială, şi voi pricepeţi ma! bine de 
cât soldaţii vostri și cunâscoţi pe adevărații vrăjmaşi 
ai Patrie. Sedteţi săbiile, faceţi-le să lucâscă înaintea 
s6relui dreptăţii şi al libertăţii Patrie. Etă calea cea 
mai glori6să în analele Patriei vi se deschide voă. 
Fericiţi-vă că v'aţi aflat în capul camaradilor vostri 
în acâstă di mare cea venit dela Dumnedeii şi care, 
intrând în eternitate, se va înfățișa iar înaintea lui 
Dumnegeii cu misiunea sa împlinită şi cu fruntea 
încoronată de numele vâstre ca de nisce stele de 
mântuire Popolului român. Iar daca capii vostri vă 
vor comanda asupra fraţilor vostri, n'aveţi să asoul- 
taţi decât glasul Popolului suveran: frângeţi-vă să- 
biile inaintea ori-cări! comande vărsătâre de sânge. Nisce 
asemenea comandanţi vor fi însufiați de duhul lu! Satan. Și 
el asemenea a fust un căpitan în cetele cerescă, şi ângeri! 
păci! şi aY dragostiy îi smalseră aripele; smulgeți şi vo ase- 
menea spaletele din umerii ori cărui căpitan trădător ce va 
comanda să se verse cea mal mică picătură de sânge. 

„Cavioşi egumeny, protopop, preoţi, voi împliniţi locaj 
Apostolilor, şi astăgi se proclamă nisce legi pe temeiul Evan-
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gheliet. Este sarcina vâstră, datoria vâstră a eşi cn crucea 

în mână şi a pecetiui ca dânsa tonurile şi ţevele purtătore 

de mârte. Christos a înviat şi s'a doborit mârtea şi robia. 

Vol trebue să spuneţi lumii că este Antichrist tot omul ce 

face mârte asupra fratelui seii, tot omal ce mat voiesce robia, 

tot omul ce n'are milă de sărac, de văduvă şi de orfan. Luaţi 

vestmintele vâstre, armaţi-vă cu crucea şi cântaţi psalmul 

108 înpotriva ork-cărui vîndător al Patriei. 

„Boieri! Vol aţă fost generoşi cu străinii, X-aţi primit, Y-aţă 

hrănit, f-aţă avaţit, I-aţI chiemat a se împărtăşi de drepturile 

vâstre şi nu veţi fi voitori de reii pământenilor fraţilor vostui, 

mu veți face ruşine Patrie! în străinătate; nu veţi suferi a 

se pune o pată pe numele vostru; nu veți lăsa un blestem 

peste copiil vostri, nu'i veţi osîndi a se ruşina de numele ce 

le veţi lăsa în moştenire. Daţi din fromosal vostra sufiet fe- 

Ticirea fraţilor vostri, fără paguba vâstră, căci Damneqeii vă 

va da însutit, şi aşedămintele cele noul şi drepte, peste curind 

vor îndeci veniturile vâstre. Cu toţii întindeţi mâna a în- 

chiega tâte clasele societăţii într'un singur corp pe care să'l 

putem numi fără ruşine Naţiă. 

„Cetăţeni în general, preoţi, boieri, ostaşi, neguţători, me- 

seriaşi de ori-ce trăptă, de orl-ce nație, de ork-ce religie, ce 

vă aflaţi în capitală şi prin oraşe, Greci, Sârbi, Bulgari, Ger- 

mană, Armeni, Israeliţi, armaţi-vă spre a ţinea buna orîndu- 

ială şi a ajata la fapta cea mare. Patria este a nâstră şi a 

vâstră. Voă vă place a şedea într'ânsa şi ea vă primesce. 

Sistema cea vechie nu v'a chiemat şi pe vol la masa de obşte. 

De ad! înainte o masă avem cu toţii; an ospăț de frăţiă ni 

se întinde; aceleaşi drepturi vom avea ca toţii. 

„Şi voi, o bine-cuvântaţi săteni, fraţi aă luă Christos; munca 

vdstră, pâinea şi vinul se prefac în trupul şi în sângele Dom- 

nului; voi sunteţi fiii cerului, fit păcii şi ai ţării; vol sunteţi 

hrănitorii nostri; voi aţi plâns şi vă veţi bucura, voi aţi în- 

setoşat de dreptate şi ră veţi răcori; pe voi v'a fericit Mân- 

tnitorul lumii. Fericiţă sunteţi şi în lumea acâsta şi în cea- 

I-altă. Staţi dar la locul vostra, că diua a venit; cătaţi-vă 

de câmpurile vâstre ce vi le dăruiesce astădi Patria, care
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ride înaintea vostră şi vă chiamii la fericire. Iar penira că 

duhul r&uluy, Satana, pote să may aţiţe dre-caro vrijmaşi ce 

v5 pismuiesc mântairea și fericirea, trimeteţi din fie-care sat 

câte un preot eavios și câte trei inşi împuterniniţi a vă cere 

dreptatea ce vi se cuvine. Dreptatea v'o dă totă lumea cu 

mâini pline şi ca lacrămile în ochi. lar preoţii vor citi bles= 

temele sântului Vasile spre a goni dahal r&uloi din ţeră. 

„Adria Ta, Domnnle Ales al Tărei! Plânge popolul român 

cu durere că te pomenesce în urma tutalor, şi este la Măria 

Ta să te pu! în cap. Patria te-a ales, te-a avut fiul el cel 

mal scump ; guvernarea ţi-a fost problematică: te-ai arătat în 

ochii Patriei şi ai lumii ca fiiul risipitor din Evangelie. Vino 

înapoi şi va pune Patria inel în drâpla ta şi va înjunghia 

vijelul cel gras. Noi nu'ţi cerem envânt, pentru că esti fratele 

nostru, esti Român. Cuvântul îl ve! da înaintea consciințex 

Măriei Tale, înaintea lu! Dumnedeii. Nu scim dacă câte ar 

făcut, le-at făcut de bună voiă, oră siiit. Acum e timpul să 

arăţi lomil că al fost şi eşti Român; acum e timpa) să facy 

să se spele cele trecute, şi să nu laşi fiilor an nume vestejit. 

Patria te reclamă de fiii, ea îşi rumpe vestmintele, îşi bate 

peptul şi alergă şi într'o parte şi într'alta cerâud să nu picră 

nici anal din fii! săi, să nu se verse nicio picătură de sânge 

de Român. Patria aită tot: fii dar al ei, dapă cum ea voiesce 

să te aibă în cap la acestă mare faptă. Fă o pagină fromâsă 

Istorie! române. Nu'ţi face copiii a se ruşina în sînul Francei 

de tatăl lor; nu lăsa ţera fără cap în asemenea împrejurări 

în prada întrigei ce ar prtea aduce anarchiă, căci atunci, vai 

noă! şi de trei orf vai Măriei Tale! 

„Fraţi Români! Nu vă temeţă de nici o putere nepravilvică 

de din afară, căci s'a dus timpii silei şi ai dreptului celui 

mal tare. 'Ţineţi numa! buna orândsială în întro. Intrarmaţi-vă 

în gaardă naţională spre asigurarea dreptarilor vâstre şi spre 

a forma cruciata înfrăţirei claselor în întra, cum şi a face 

parte în crociata înfrăţirii naţiilor în afară. Adunaţi-vă cu 

toții sub steagurile Patrie. Cele trei colori naţionale vă sunt 

curcubeul speranţelor. Crocea ce este d'asnpra lor va aduce 

aminte Rusiei că e creştină. Cracea se va pune pe hotarul
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nostra, şi usal na va călca în fâra nâstră, fără să calce 

mal ântâiti crucea la care se închină. De nu se va sfii de 

semnul acesta, vom trimite înainte"! na arme ce nu le avem, 

ci preoţii nostri, bătrânii nostri, mumele nâstre, pruncii nostri, 

care însoţiţi de âugerul Domaului ce'i păzesce pe cel ce se 

sc6lă în numele lut, vor ţipa şi se va angi pînă la marginile 

pământului că Românii nu le-ati luat nimic, că el nu't vor 

în era lor. Vor pane preoţii Evanghelia pe care se înteme- 

iaQă legile nâstre, o vor pune în calea lor ca să calce pe 

dânsa şi să viă să robăscă un popol ce tot-d'a-una l-a fost 

voitor de bine, făcător de bine în resbâiele lui. Rusia pînă 

acum s'a dis că este chezașă a drepturilor ndstre, NoY, în 

strigarea nâstră, nu cerem de cât dreptarile nâstre, şi pro- 

testăm mal dinainte la Inalta Portă, la Franca, Germania şi 

Englitera asapra ori cări! invasil în pământul nostru ce ne va 

pismui fericirea şi ne va cotropi independinţa nâstră din întra. 

„Apo popolul român declară astădi în faţa lui Dumnedeii 

şi a Gmenilor că, dacă proclamația sa se vede pretutindeni 

însufiată de spiritul Păcit, dacă ei nu vorbesc într'an ton a- 

meninţăţor şi se ţin pe dramul legilor şi al tractatelor, acesta 

învedereză caracterul lor cel pravilnie, şi sufletul lor ce de 

o potrivă adoră libertatea şi a lor şi a altor naţii, ce, voind 

a se întregi în drepturile lor, scie a respecta pe ale altor 

naţii. Acâsta îI face a vorbi ast-fel, iar nu frica: căci sunt 

o națiă mat mult de 8 miline suflete, şi la orf-ce invasie 

din afară ce le va amenința libertăţile, fiă-care va sci a'şi 

apăra vetrele, şi străinul, în cele depă urmă, la ori-ce neno- 

rocire, va putea cotropi numai pământal dacă va adormi 

Dumnedeii, iar nu şi 6menir. Nic! un Român na va mat trăi 

după mortea independinţei Patriei sale. 

„Fraţi Români! Respectaţi proprietatea şi persânele, adn- 

naţi-vă cât de mulţi, armaţi-vă cu toţii, însă imitaţi pe fraţii 

vostri 'Transilvani. Vedeţi cum se adunară atâtea miriade 

fără să se iacă cea mal mică larmă, cea mal mică neorînda- 

ială. N'aveţă nici o temere de cât temerea de Duomnedei, şi 

atunci voă cu adevărat vi se va cuveni a striga fără ruşine: 

„Că cu noi este Dumnedei!“
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„Cu not eale Dumnedeii, fraţilor; în numele lui sculaţi-vă, 
şi ângerul răabunăriă dumnegeesci va slinge pe lot vrăjmoşul 
şi va doboră şi cal şi călăreț; carăle şi armele lui vor fi risi- 
pile ca pulberea şi planurile la împrăştiate ca famal. 

„La arme Români! la armele mântnirit!* 

II. 

Documentul acesta, presărat de la început pînă 
la sfirşit cu (rase şi versete reproduse din cărţile 
sacre ale bBisericei nâstre, dovedesce că modelele 
pe care le-a copiat autorul s&ă sunt: Moisi legis- 
lator, poet şi moralist al Evreilor, şi Christ fon- 
datorul religiunii celei mai egalitare de pe pământ ; 
el mai dovedesce că aplecarea celui ce l'a scris a 
fost către studiile religiose şi politice, şi a sa me- 
nire de reformator. 

Cari aii fost dascălii lui Nicolae Bălcescu şi 
chemarea lui? «El, dice d-nul I6n Ghica, era în- 
clinat la studiile istorice, şi mai ales la partea 
militară a istoriei. Autorii lui de predilecțiune 
eraă: Plutarch, Tucidid, Tacit, Cesar, Gibbon. 

Aşa fiind cum i s'ar potrivi lui, istorie profan, 
o programă de reforme scrisă în stilul biblic 
ce'i era forte străin? 

In stilul acesta, dintre toți autorii români ai 
epocei regeneraţiunii, scria numai Heliade ; în a- 
cest stil e scris Issachar şi mai t6te operile sale. 

Să examinăm proclamația : 
„Pace vouă!“ este cuvintul cu care Crist, a 

salutat pe discipolii săi, când s'a arătat lor după 
înviere.
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„Poporul român dă imi Dumnedeii ce este 

al luă Dumnedeii, şi ia de la farisei ce nu e 

al fariseilor,“ este o imitație dupe răspunsul dat 

de Isus Jidovilor care veniai a'l ispiti de trebuie 

să plătâscă tribut împăratului Romei, el le-a dis: 
«Daţi Cesarului ce este al Cesarului şi lui Dum- 
nedeii ce este al lui Dumnedeii.» 

„Și voi o bine-cuvîntați sătenă, munca vd- 

stră, pâinea şi vinul, se prefac în trupul şi în 

sângele : Domnului.“ 
“La câna ce de taină, Christ frângând pâinea, 

a dis: discipolilor săi: '«Luaţi, mâncaţi, acesta e 
corpul mei. Apoi întindându-le vin, a dis: «Beţi, 

acesta: e sângele mei.» Printr'acestea, Christ a 
vrut să îndumnedeâscă pe muncitor îndumnedeind 

munca. | 
„Voi ați plâns şi vă veți bucura, voă ați în- 

seloșat de dreptate şi vă veți răcori. «Acestea 

sunt amintiri din fericirile promise de Christ celor 

ce aii suferit de răutatea celor nedrepți. 

„Cu noă este Dumnedeă. fraților, în numele 

luă sculați-vă, şi ângerul răsbunăriă Dumnede- 

escă va stinge pe lot vrăşmaşul și va dobori 

şi cal şi călăreț, carăle şi armele luă vor fi ri- 

sipile ca pulberea.“ 
Cuvintele acestea sunt o împrumutare din oda 

sai imnul de grație compus de Moise, dupe înne- 

carea în marea Roşie a armatei lui Faraon, tri- 

misă spre a reîntorce pe Evrei în sclavia Egiptului 
Expresiuni ca acestea nu se găsese în autorii 

pe care i-a studiat Bălcescu,
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“Și contribuţia la care sunt puşi cei doi fonda- 

tori ai religiunilor mosaice şi crestine, nici nu 

eraă de gustul tinerilor ce veniai din Paris cu 
capul plin de doctrinele celor ce pun în locul lui 
Dumnedeii Hasardul, şi în locul Providenţei lui 
Fatalitatea 

IV. 

Dar nu numai identitatea de stil cu cele-lalte 

scrieri ale sale probsză pină la evidență că Pro- 

clamaţia de la 1848 este opera lui Heliade, ci şi 

identitatea de principii, de vederi şi de simţimente 

exprimate şi susţinute prin acele scrieri publicate 
înainte şi dupe 48, iar mai ales desacorâul între 

aceste vederi şi simţimâate cu vederile şi princi- 
piile membrilor comitetului revoluționar. 

Proclamaţia decretă: 

„Poporul romiin lupădă un Regulament care 
este în potriva dreplurilor sale legislative şi 
în potriva tractatelor ce'i recunosc autonomia.“ 

Lepădarea Statutului organic impus de Rusia, era 
lepădarea protecţiei Rusiei. 

Căderea proteclorului moscovil e o cugetare 

a lui Heliade, care nu dat€ză numai de la Mișcare. 
In Michaida, el pune în gura Mitropolitului Eu- 

thymie următârele cuvinte ce sunt o alusiune di- 
rectă la Rusi: 

„E r&i a fi cu Tarcul: ci iasma e Creştinul 

Ce'ţr declamă legea, ca să te tragă în cursă; 

Cordele de mătase uşor încolăcite 

Ce te sagrumă 'ndată cât vrei să scapi din ele.



— 410 — 

Eşti prins gi te înghite; ţi-e şters din cartea vieţey 

Şi însaşi al tăi nume. — O fi! cavântul este 

A scurta jos jugal şa na'l schimba pe altul 

Ma! greii şi mal durabil.“ 

Din contră, revoluționarii de peste Milcov se 

resculau pentru a face să se respecte Regulamen- 
tul votat sub preşedenţia Consulului rus. 

Proclamaţia mai dice : 
Poporul român rimâne în aceleaşă legături 

şi maă strânse prin luminele vecului cu Inalla 
Porlă. 

Imtărirea legăturilor cu Turcia, este iarăși o 
politică a sa preconcepută înainte de 1848. Tot 

în Michaida, Heliade face să vorbescă Logofătul 
Issar în modul următor: 

„D'o fi să scăpăm astădy, 

Ca să cădem iar mâine, schimbând merei la juguri, 

Sai să întindem mâna cerşinăd când ici când colo 

Scutire şi prolecţă, mal bine, fraţi cu Turcul ; 

Mai bine jugal aspru. Deviă tâtă Ţera. 

Un paşalic în formă; căci tot mal af d'a crede 

Că poţi scăpa o-dată. Să sciți că Tarcul scade 

Căci legea e 6rbă; ş'atanci Chreştinal neted 

Işi ia cele perdute.* 

Din potrivă, planul tinerimii ce venia din Paris, 

era: resbel Turciei şi celor-lalte puteri vecine; 

pentru că ei credeai că nu se pote dobindi nimie 

prin blândeţe; nu se pot revendica drepturi pe 

altă cale de cât a violenţei şi a sângelui. 

Cuvintul de ordine: 

« Respect la proprietate; Respect la persone.» 

Nu puteai să'l înscrie cei ce veniati din cluburile
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socialiste, cei ce organisaii o revoluţie cu deschi- 
derea oenelor criminalilor de drept comun, şi celor 
ce toleraă atentatul la viaţa Domnului 'Țărei, pe 
care programa îl chiamă să se pună în capul 
Mişcărei. 

„Nu e bine să perdă cei mai mulţi pentru 
cei muă putini. căci e mnedrepl; nu e bine iar 
se perdă cei mai puțini pentru cei mai mulți, 
căcă e silnic.“ 

A păgubi cei mai mulţi pentru cei puţini, e îi- 
ranic; a păgubi cei mai puţini pentru cei mai 
mulţi e anarchic. 

Acest principi este propriii aceluia ce, înainte 
de isbucnirea Mişcării, a pus în fruntea diarului 
său moto: Ure&sc Tirania — Frică'mi-e de Anar- 
chie. 

»Representaţiunea naţională compusă din tte 
stările societăţii, unde tot Românul să aibă drept 
a fi chemat şi unde numai capacitatea, purtarea, 
virtuțile şi încrederea publică să'i dea dreptul de 
a fi ales.» 

De tot în oposiţie cu acest principi, Bălcescu 
voia o Adunare al6să prin votul universal, fără a 

    

*) Autoral scrieri: „1848 gile revoluționare“ imprimată la 
1598, la pagina 228 die: „Asnpra compuneri! Constituantei. 
„Heliade susținut de N, Golesca, Câmpinâna şi C. A. Roseti, 
„voia ca Adunarea să se compună din 100 de boieri, 100 de 
„Degustori gi 100 de ţerani, pentru ca tâte stările societăţei 
„să fie representate în mod egal. Nicolae Bălcescu... susținea 
„vota! universal în favârea căruia căgtigă adesiunea lu! Stefan 
„Golesen, [. C. Brătianu şi a lu! Maghera...“
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se ţine sâmă de a fi representate într'insa tote 

stările societăţii, şi fără a se cere alesului capacitate 

şi virtuţi civice; ceea ce era înlocuirea domniei 

oligarchiei de pînă aci prin domnia ochlocraţiei*) ; 

pe când I6n Ghica, colegul lui Bălcescu din co- 

misiunea executivă voia o <Adunanţă compusă 

(exclusiv) din representanţii proprietarilor, corp, 

dice d-sa, care coprinde boerii şi burghesii.» (Să 

se vadă broşura intitulată: Derniere occupalion 

des Principautes Danubiennes par la Russie, par 

G. Chainoi (lon Ghica), pagina 15, 20). 

Când dar idealul lui Nicolae Bălcescu era o a- 

dunare legiuitâre compusă numai de representanţi 

ai sătenilor, iar al lui lon Ghica numai de boieri 

şi de burghesi, se mai pâte dice că Proclamaţia 

care decretă Adunarea compusă din tote stările: 

boieri, burghesi. și săteni, este opera asupra celor 

doi 6meni din comisia execulivă ? 

V. 

Dar afară de dovedile de stil şi de vederi ce 
rees din memorabilul act de la 1848, stil şi vederi 
diferite de vederile şi de stilul lui Bălcescu, este 

atestarea martorilor oculari, bărbaţi demni de totă 

credinţa care ai luat parte activă în Mişcare şi 

care ca actori, sciit ce a lucrat fie-care din 6me- 

nii de atunci, mai bine de cât d. Tocilescu care, 

cu tâtă pretenţiunea d-sale de istoric, se vede că 

n'a citit nimic din cele ce s'ait scris de 6menii 

de la 1848, ocupat cum este de istoria timpilor
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fabuloşi şi preistorici, unde a păţit'o ca astronomul 
care, tot citind ce se petrece în stele, a cădut în 

grâpă. 

Extragem din scrierile înedite ale d-lui Gr. Sc. 
(irădiştenu, unul din actorii principali al Mişcării, 

pasagiul următor : 

«Cu două luni înainte de mârtea lui Tell, se 

afla cine-va la dânsul cu d-nul Nicolae Rucărenu. 
Se vorbia despre cele de la 48, şi pe când Tell 
începuse a da deslușirile ce i le cereaă, bătu la 

ușe un străin și intră în cameră. Tell dise atunci 

pers6nei ce însoţia pe d-nul Rucărenu: «Rucărenu 
îţi va spune tot aşa de bine ca şi mine.» 

Ecă ce dice d-nu Rucărânu: 

«l.a 1848, în luna lui Maiii, m& aflam la Giur- 
«giu pentru 6re-care inlerese. Acolo era în garni- 

«s6nă maiorul Tell cu batalionul săi. Cunoscân- 

«du-mă de mult şi neavând cuvânt a se teme de 
«mine, m& pofti la dânsul şi, din una în alta, îmi 

«dise: Scii că se face revoluţie? — Sciii îi res- 
«punsel. —- De unde o scii? — De mult, de când 

«s'a format Societatea Literară din Bucuresci 

«şi cea din Paris, care numai de literatură nu s'a 

«ocupat comiletul ei, ce pe ascuns era un comi- 
«tet revoluţionar. — Dar spune'mi ce pretinqi de 

<a mine? — Ecă ce: să vii în Bucuresci, când te 
«voi anunța, cu vre-o două trei sute de munteni 

«de ai t&i armaţi. — Spune'mi mal ântâiii, te rog, 
«care vă este programa ? — Programa nâstră este 
«scurtă ; n'are de cât patru articole: 1. Rădicarea



— 414 — 

«glâtelor; 2. Impărțirea pământului... — Destul, pro- 

«rupsei eii: le cunosc. Dar spune'mi în trâcăt, 

«domnule maior, de unde să ii arme, de unde 

«pulbere şi plumb? Scii că sunt vânător şi d&u- 
«nădi n'am găsit în tot Câmpu-Lung nici 50 de 

«Gramuri de pulbere. Apoi, de unde iar să iai 
«banii necesari pentru întimpinarea chieltuielilor 

«de întreținere a acelor două trei-sute de 6meni, 
«cel puţin pînă să ajungem în Bucuresci? Acum să 

«venim la articolele ce'mi spuseşi. la să cercetăm 

«punctul ântâii, Rădicarea glolelor. D-ta ai cu- 

«noscut, cred, pe Tudor. — Forte de aprâpe. — 

«Pi bine scii respectul şi temerea ce aveaii pan- 
<durii de dânsul. El cu ai săi împedicai exce- 
«sele ce comiteai Arnăuţii, Sârbii, Bulgarii şi Grecii 
«lui Ipsilante ; mai scii icrăşi că, în cele din urmă, 

«rigurosa disciplină ce voi să ţină 'Tudor, se slă- 

«bise, şi când se presentă căderea lui, chiar pan- 
«durii săi se deteră la excese, fără ca autoritatea 
«lui să mai pâtă influența asupra lor. Permite'ni, 
«domnule maior, să te întreb, când se va rădica 

«glotele la noi, când se vor da arme ţăranului 

«incult, cine va fi căpitanul care să impună acelor 

«gl6te disciplina cuvenită, aşa ca să nu vedem 

«sângele curgând şirdie prin sate și prin oraşe? 
«Şi Dumnedeă scie atunci dacă furia lor nu va 
«cădea pâte chiar și asupra nâstră, care voim să 
«le facem bine. Âncă ceva, domnule maior. Vedem la 
Prut 60 miide oste muscălescă. Stai re ele acolo
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«de florile merului sati aşteptă o asemenea mişcare 
«la noi ca să trecă Prutul sub cuvânt că vin 
«ca protectore să impună ordinea? Ore astă faptă 
«a lor nu credi că ar fi imediat aprobată de tâtă 
«Europa ? Nu ne-am săturat de tâte invasiunile mus- 
«călesci? Pentru numele lui Dumnedeă ! Să jude- 
«căm 0 dată şi cu capul nostru. Nu vedeţi pe ce 
«clină v'aţi pus? Nu pricepeţi că în loc să faceţi 
«bine ţărei o dați de prăpastie ? Credqi d-ta, dom- 
«nule maior, că împărţirea pământului, desfiinţarea 
«proprietăţii mici, rădicarea glotelor, şi ca conse- 
«cință, spargerea caselor publice, se pot face fără 
«omoruri, fără despoieri, fără sărăcire de lume? 
«Care sunt Gmenil, spune'mi, cu care te-ai afiliat ? 
<Tell respunse că în comitete sunt: lon Ghica, 
«Russet, Brătianu şi mulți militari. — I6n Ghica, 
«domnule maior, Russet și Brătianu poţi să'mi 
«mărturisescă d-ta că sunt 6meni de talie ca să 
«conducă ţâra în asemenea răsturnări? Cine îi 
«Cunâsce? Ce valre intrinsecă aii ei? Unde le 
«sunt cunoscinţele ce urmâză a avea 6menii ce 
«se pun în capul unor asemenea mişcări? Ei am 
«stat cu Russet și I6n Brătianu în Paris și n'am 
«vădut nici pe unul nici pe cel-l-alt pe la vre-o 
«sc6lă. Se adunaă cu conspiratorii şi cu turbură- 
«torii de: meserie. Pune mâna pe consciință şi măr- 
«turisesce'mi de poți aștepta ceva bun de la aceşti 
“Omeni. Acum săți spun și eti d-tale una. Are să 
«se facă o ast-fel de revoluţie în ţeră. Acâsta nu 
«va eşi nici din societatea literară din Bucuresci 
«sai din cea din Paris, nică din comitetul de la
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«Mavru. Programa ei este cu totul alta, şi în ca- 

«pul, ei este un om care, prin munca şi strădania 
«lui prin inteligența sa, prin scrierile. sale, prin 
«simțimântele lui de român, s'a făcut cunoscut şi 

se bucură de încredera lumii la noi. D-ta îl cu- 

«nosci : ţi-a fost dascăl şiţi este amic. Spusu-i-ai 
«lui că te-ai amestecat cu 6menii acestia? Vrei 

«să faci revoluţiune, să te pui alături cu 6meni 

«cu care n'ai avut a face nici-o-dată şi pe care 

«nui cunoscă, nu le scii trecutul de cât de soitarii 

«şi de ofițeraşi de duzină. Cum ai putut face una 

«ca acesta? . 
«Discutarăm mult, şi în fine maiorul îmi dise o 

«vorbă pe care o avea ca steriotipată de câte ori 

«se convingea de un adevăr: «D-ta ai dreptate.» 
«Lucrurile însă, adause el, sunt prea înaintate şi 

«amânare nu se mai pote (ace. Dar ascultă-mă: 

«(se trase la scriitorul săi, scrise un bilet şi veni 
«cu dânsul la mine) primesce acest bilet şi, fiind- 

«că pleci chiar astăqi la Bucuresci, dă/l, te rog, lui 

«Heliade ; dar lui în mână și cum vei ajunge. Uite, 

«citesce'l şi vei vedea că de şi va cădea în mâna 

«poliţiei, n'are să te compromită.> Biletul coprin- 

«dea următrele- vorbe: «sunt venit în Bucuresci 
«din întâmplare; doresc să te văd, dar mă aflu 

«bolnav, te rog vino pînă la mine ca să ne vedem» 

«Apoi maiorul îmi dise: «dacă Heliade nu va 

«avea de chieltuială, înlesnesce-i d-ia. Să ia o tră- 
«sură şi să plece îndată: să tragă drept la doc- 

«torul Sebeny. Spune'i câte vorbirăm şi” silesce 

«să vie cât mai curând la Giurgiu».
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«Am plecat şi la 10 Maiti, la 12 ore, am fost la 
«Heliade. EI era închis în tipografie şi tipăria 
«singur proclamația mișcării ce voia să facă. Bă- 
«tul la ușe, îmi declinai numele şi fui primit, 
«Dedei biletul şii spusei câte vorbisem cu Tell. 
«Dupe ce citi biletul, îmi dise: <Nu e cu putinţă 
«să es din Bucuresci: toţi birjarii sunt ai poliţiei, 
«unii plătiţi, alţii amenințați.» 

«Heliade nu apucă să termine, continuă d. Ru- «cărenu, când bătu la uşe un servitor şi, intrând 
«în tipografie, anunță că d-na Maria Bălăcânu do- 
«resce să vadă. Heliade puse programa în po- 
«sunar și ne urcarăm în salon. «Am venit înadins, 
«dise d-na Bălăcenu, ca să te dojenesc pentru că «nu mişci. Se prepară o revoluţiune, se fac adu- «nări și d-ta nu te vei nicăiri. Săţi spun drept, 
«domnule Heliade, eă nu te mai cunosc! Heliade 
«ascultă mult şi apoi răspunse: Unde se fac ace- 
«ste adunări? De se fac la d-ta, nu m'ai chemat 
«și n'ai dreptul să m& dojenesci; dar de se vor 
<fi făcând pe la alţii, pe unde nu m'ai vădut nici-o- 
«dată, saii pe la pers6ne cu care scii că nu sunt 
«în relaţiune și nu împărtășesc principiile şi do- 
«rințele lor, atunci în loc de dojană, mă aşteptam la 
«laudă din partea d-tale. Dar pentru că mi-ai făcut 
<ondre a veni să mă întrebi de ce nu mă Mişc, 
«Scă proba cea mai bună că nu stai cu mâinile 
«în sîn, ci lucrez și eii cu amicii mei.» Și citi 
«proclamația. D-na Bălăcenu rămase uimită, apoi 
«se sculă şi, îmbrățişind pe Heliade, îi qise: «N'am 
«audit de la cei-l-alţi ce aud de la d-ta. Acum pri-
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«cep de ce nu te aduni cu dânșii. Deosebirea este 
«mare; Dumnedeii să'ţi ajute! Aşa mai înţeleg şi 

«ei că se pâte face o revoluţie cu speranță de 

«isbutit.» 

VI. 

Apoi manuscrisul d-nului Grădiştenul urmeză : 
«Intre acestea, Tell fu bănuit de Vodă Bibescu: 

se aduse în Bucuresci şi, graţie intervenţiunii lui 

Banov, un ofiţer muscal rămas în țâră și înrudit 

cu Bibescu, fu liberat şi nedat în judecată. Cu 

ocasiunea acâsta, Tell v&du pe Heliade, se înţelese 
cu dânsul, şi apoi se duse la comitetul de la Ma- 

vru să îndemne pe amicii sti să se unâscă cu 

Heliade, spuindu-ie că fără dânsul nuse pote face 

vre-o mişcare... Nicolae Golescu fu însărcinat să 

vedă pe Grigorie Scarlat Grădiştânu, şi prin acesta 

să caute a întâlni pe Heliade. Grădiştânul dise 

Golescului că de va fi să se facă înţelegere între 

fraţii Golesci şi alţii ca dânşii, promite a interveni. 

Dar dacă crede că Heliade şi amicii lui vor con- 

simţi să facă causă comună cu cei afiliaţi cu su- 
fletul şi cu inima la comitetul muscălese, se în- 

ș6lă, pentru că amicii lui Heliade, şi el chiar, nu 
vor admite nici o dată programa comitetului ace- 

luia. Ai lucrat şi lucrâză în contra ei. Golescu 

promise că el și fraţii lui nu vor fi cu 6menii de 

rea credinţă, şi că dacă programa lui Heliade va 

fi mai bună şi mai românâscă, ei vor admite-o 
şi vor rupe cu cei-l-alţi. Grădiştenu duse chiar în 

diua aceea pe N. Golescu la Heliade. Ca să nu
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fie văduți de 6menil poliţiei, cari mişiuiaă împre- 
jurul casei lui Heliade, apucară spre Plumbuita, şi 
apoi peste câmp se apropriară de casă, şi când se 
încredințară că despre partea aceea nu era ni- 
meni, săriră peste împrejmuirea grădinei şi intrară. 
Heliade nu se sfii să spuie Golescului că el și a- 
micii lu! prepară o mişcare și că sunt gata a în- 
cepe; dar că diferința între vederile şi principiile 
lor şi ale acelora ce se adună la Mavru, care își 
iai inspiraţiunile lor de la Duhamel, este aşa de 
mare, în cât el crede că nu se pote face înțele- 
gere sinceră. «D-ta, adaose Heliade, şi frații d-tale 
veţi primi programa nâstră, dar cei-l-alți se vor 
face numai că o primese.> N. Golescu rugă pe. He- 
liade să mergă cu dânsul să vâdă pe unii din ai 
lor; dar el se scusă că este forte ocupat şi rugă 
la rândul săi pe Golescu să vie la dânsul cu fra- 
te-săi Ştefan, şi le va spune cum înţelege el să 
se facă Mişcarea. 

<A doua di saii a treia di — nu'mi aduc bine 
aminte, — Stefan şi Nicolae (iolescu se duseră 
la Heliade, şi acesta le citi programa sa. Golescii. 
sărutară pe Heliade şi jurară că nici ei nu vor 
face vre-o mişcare cu altă programă. Se hotări 
diua când să citescă Heliade programa constituţi- 
onală în adunare generală, şi la ora fixată Heliade 
se duse la Golesci ca să mârgă cu dânşii la adu- 
nare. Aci, unii din membrii — şi n'avem nevoe 
săi numim — se incercară să facă obiecţiuni şi 
să c6ră schimbări. Heliade le declară că acea pro- 

gramă fiind făcută dupe dorințele amicilor săi, el
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nu' pâte schimba o iotă măcar; că despre acesta 

vestise pe fraţii Golesci, şi că numai în pulerea 

asigurării ce dedeseră acestia că şi ei nu vor ad- 
mite altă programă, amicii sei aii consimţit să'l 

lase a veni la adunarea aceea. Stefan şi Nicolae 

Golescii o tăiară scurt declarând că de nu se va 

încuviința, programa ce se citi, ei se relrag. Se 

puse la vot programa și fu primită în unanimi- 
tate.» . 

VII. 

Intre afirmaţia d-lui Ghica, singura pe care se 
întemeiază d-l "Tocilescu, adică între alegaţiunile 

Pasiunii şi Ignoranţei, şi probele ce culegem din 

naraţiile d-nilor Grădiştânu şi Rucărenu, elevi ai 

sc6lei din care a eșit acea generaţiune care, prin 

virtuțile ei, a rădicat România unde se allă, nu 
mai stăm la îndoială. 

Un istoric, ca să merite numele ce'l pârtă, îi 

trebue trei lucruri, între altele: să facă studii a- 

dânci asupra faptelor ce nareză; să posedă cultul 

adevărului, şi să aibă stima de sine. Dacă istori- 

cul nu posedă cultul adevărului, şi despre cele ce 

scrie n'are de cât idei superficiale, devine un fă- 

cător de legende; dacă îi lipsesce stima de sine, 
ajunge o marfă de vândare. Omul care se stimă, 
nu minte, nu se vinde. 

Are d. Tocilescu vre-una din cualitățile morale 
trebuitre unui istoric? - 

Lăsăm să spună diarul Adevărul ae la 28 Au- 
gust 1889, şi trecem înainte,
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VIII 

Am luat parte activă în Mişcarea de la 1843; 
am fost internat la Brussa împreună cu. Radu şi 
Alexandru, fraţii lui Stefan şt Nicolae Golescii, cu 
venerabilul preot Radu Șapcă, cu d. Gr. Zosima, 
Nestorul emigraţilor din Brussa, cum şi cu alți 
Români; m'am aflat în relații cu toţi corifeir Re- 
voluţiei n6stre. De la acele evenimente memora- 
bile sunt patru-decă de ani trecuţi, în acest! înde- 
lung timp, pe nimeni, pînă la publicarea de acum 
doi trei ani a unora din scrierile d-lui lon Ghica, 
n'am audit tăgăduindu-se lui Heliade paternitatea 
pregramei Mişcării; d. Ghica numai s'a găsit ca, 
între frumâsele şi mult gustatele d-sale poveşti, 
să ne spună şi pe acesta, tot atât de adevărată 
ca şi basmul cu slugerul Matak D), - 

D-nul Gr. Grădiştenu, al cărui cult pentru ade- 
văr este dus pînă la extrem, şi Nicolae Rucărânu 
un stoic, spun că autorul proclamaţiei este Heli- 
ade. Chiar Radu şi Alexandru fraţii Golesci, ami- 

  

- 1). Despre acest Matak, citim în Adevtvul de la 30 Martie 181, următârea scrisore desmințătore a d-nei Elena Ciocârdia, născută Matak: 
„In numărul stimabilului d-tale diar de la 27 Martii, (reproduceți 0 poveste de d. Ion Ghica) sub titlul: Moravuri de altă dată în care) se pomenesce, între-altele, de slugerul Matac că ar fi fost vândut în glumă, etc.., 

, „Am ondre a vă comunica, domnule redactor, că pe timpul de care tratâză (acel basmu), părintele meti. Matak n'ă fost sluger, având rangul de vaharaic și fanețianea de Armaș-mare, şi wa fost subiec- tul unei asemenea farze. Na Tote fi nici confusiune de persână, de Gre-ce pe acel timp nu esista de cât un singur Matak în eră la 
Doi. . . - ” ae
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cil lui Nicolae Bălcescu, Alexandru Zanne, amicul 

d-lui lon Ghica, şi alţii, pe care în diferite rinduri 

în conversaţiunile n6stre 'i-am audit glumind asu- 

pra unora din termenii programei Mişcării, recu- 

nosceait că este opera lui Heliade. Asupra cuven- 

tului de ordine: Respect către persone, ei faceai 

glume : când unii dintr'ânşii întâlniaii pe stradele 

strimte ale vechei reședințe a Sultanilor asini în- 

cărcați cu materiale, şi trebuia să se dea la o 

parte, strigaii: Respect la persone. Enuncieri ca 

cea următâre: Foldse generale fără paguba ni- 

mmenuă, partisanii d-nului Ghica şi ai lui Bălcescu 

le găsiaii absurde. Ridiculaă opera şi voiait so 

discrediteze, dar nu tăgăduiai pe autor. 

Programa de la 48, aducând aminte vechiul a- 

dagiii român: Bună ţeră rea tocmelă, spune că 

Mişcarea se face spre a schimba tocmâla. Acest 

cuvânt, rămas de atunci proverbial, t6tă ţsra scie 

că s'a dis ae Heliade. De câte ori n'am audit în 

deosebite părţi ale 'Țărei vorbindu-se : «Bine a dis 

Heliade: Bună f6ră rea tocmelă !» 

Este dar de tâtă lumea cunoscut că Constituţia, 

care a venit să schimbe tocmsla, este oprea lui 

Heliade. 

Bălcescu care în numerâsele sale scrisori publi- 

cate de d. I6n Ghica, nu uită a menţiona tot ce 
el a lucrat ca om al Mişcării, nu spune nicăiri 

că proclamația de principii ar fi fapta sa saii a 

Comisiunii executive din care el a făcut parte. D. 

Alexandru Odobescu, care a scris prefața la Isto- 
ria Românilor sub Mihaiii- Vodă Viteazul, enu-



  
| d 
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mără tote scrierile lui Bălcescu de la 1848 pînă 
la mârtea sa, şi între aceste scrieri nu amintesce 
nimic despre Programa constituţională, care în 
sine este o operă însemnată, Scrisorile lui Alexan- 
dru G. Golescu, colegul lut Bălcescu, din Comisia 
executivă, iar nu atribue acestei comisiuni lucra- 
rea Programei, ale cărei principii ai dobândit 
dreptul de cetate la Islaz pe pământul Olteniei în 
diua de 9]2] Iunie, 1848. 

IX 

O întrebare d-lor Ghica şi Tocilescu : 
In tâte scrierile publicate de la 1851 încâce, 

Heliade a spus în gura mare ca să'] audă voito- 
rii lui de bine şi maj ales voitorii lui de răi, 
Ghicii şi Toeilescii, că constituţia marei Mişcări 
române este fapta sa; că ea n'a eșit nici din Co- 
mitetul revoluționar ce se aduna la Mavru, gene- 
ralul muscălesc, nici din Comisia executivă a a- 
celui Comitet, ci din casa sa de la Obor ; că 
Comitetul revoluționar avea şi el programa sa, 
care coprindea principii diametralmente opuse;*). 
şi Heliade a trăii pînă la 1872; de ce în timp de 
mai mult de dou&-deci de ani, cât s'a aflat el în 
viață, d-nii Ghica şi Tocilescu aă tăcut ca pescii ? 
De ce n'a protestat, de ce n'aii desminţit atunci? 
De ce în timpul acela n'a scris cele ce înainteză 
astădi dupe trei decenii de la prima publicare a scri- 
erilor lui Heliade, şi dupe Şese-spre-dece ani de la 
m6rlea sa dacă programa constituţională era ope- 

*) Issachar, pagina 62. 63. 72—79,
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ra Comisiei executive? D-nul Ghica scie că cine 
tace, recunbsce. Astăgqi Heliade a trecut dintre cei 
vii şi resbelul ce i se face e neomenos, pentru-că 
el nu mai pâte răspunde. Şi când resbelul are de 
țintă o spoliare, e şi scârbos. Se întâmplă unor 
morţi că, dupe ce aii fost coboriţi în sepuleru, sunt 
desgropaţi şi jefuiţi de vesmintele lor, singura a- 
vere ce le mai rămăsese dupe morte. Heliade a 
avut sorta acestora. Acelaşi lucru s'a întâmplat 
lui Alecu Russu care a fost jefuit de poema sa: 
Cântarea României, în favorea tot a lui Nicolae 
Bălcescu, de acelaşi d. Ghica. 

O! lăcomie omenscă! O! ură implacabilă, care 
nu uiţi pe adversari nici dupe a lor mârte! 

Și d-nul Ion Ghica, şi regretatul Nicolae Bălce- 
scu, posedă destule opere meritorii spre a nu mai 

fi avut trebuinţă de producţiunile altora. Fapte ca 

acestea din partea unor bărbaţi, pentru care ţâra 

n'ar îrebui să aibă de cât admiraţie, sunt deplo- 
rabile. 

X. 

Cu tâte sforțările foştilor membri din Comisia 
executivă de a'și apropria bunul altora, Istoria, nu 

cea făurită de d. 'Tocilescu, ei cea nepărtinitore, 
va conserva printre secoli lui Alecu Russu poema 
sa Cântarea României, şi lui Heliade opera sa 
Programa Constiluţională de la 48, operă înce- 

pută de Heliade cu Constantin Golescu în Socse- 

tatea literară şi continuată cu I6n Câmpinenu în 

Societatea Filarmonică, pe cână d-lor I6n Ghica 

şi Nicolae Bălcescu nu le venise timpul a se ocupa
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de destinele ţărei, iar d. Tocilescu nu eșisă încă 
din Nirvana. 

Din Societatea literară, eşi Socielatea secretă 
ai cării primi membri fară: Constantin Golescu, 
16n Heliade şi Stanciu Căpăţinânu. După mortea 
sa, Constantin Golescu fu înlocuit cu I6n Campi- 
n6nu*). Ideile şi principiile susținute şi propagate 
de membrii acestei Societăţi, care în urmă fu spo- 
rită cu boeri români, erai: |. Căderea protecto- 
ratului esclusiv al Rusiei, și garanţia colectivă a 
Puterilor Europei; II, Egalitatea tutulor Românilor 
înaintea legii; III. Emanciparea Țiganilor ; IV. Con- 
tribuţiune generală; V. Responsabilitatea ministrilor ; 
VI. Libertatea tiparului ; VII. Regenerarea şi res- 
pectul tractatelor cu Turicia; VIII. Instrucție ge- 
nerală gratuită şi integrală a fiilor României; 
IX. Emanciparea mânăstirilor închinate ; X. Confe- 
deraţie cu Moldovenii şi alți popoli vecini, respec- 
tându-se autonomia fie-căruia ; XI. (Articol pivotal), 
spre punerea în lucrare a acestor principii, ordine, 
tact, timpul necesar şi prudenţa*+). 

Ore nu aiurâză d. Tocilescu când dice că prin- 
cipiile de mai sus sunt produsul minţii lui. Nico- 
lae Bălcescu și colegilor lui din Comisia esecu- 
tivă? Omul acesta, care a scris Istoria Daciei îna- 
inte de Romani şi ne spune ce s'a întâmplat pe 
atunci, nu scie ce s'a petrecut în Romania îna- 
inte de 48! Şi se numesce istorie! 'El ia cu o în- 

*). Jssachar, pagina 77, 78. 
**). Issachar, pagina 62, 8.
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drăsnelă ne mai pomenit de temerară trumâsele 
şi românescile principii ale Socielăţei secrete ela- 
borate de Heliadi, Câmpineni, Filipesci, Cantacu- 
zinesci, Bălăceni şi alţii, şi le face peşheş lui 
Bălcescu şi d-lui l6n Ghica, care ai alte merite de 
cât acesta! 

In Issachar, pagina 107, Heliade întrebă pe 
foştii membri ai Comitetului revoluţionar: «Care 
«principii de la 48 susţineţi şi profesați? Pe cele 
«din Constituţia proclamată la Islaz? — Insă când 
«aţi lucrat la dânsele? Când nu le-aţi combătut, 
«parodiat, paralisat şi degenerat şi în ţ6ră şi în 
«străinătate ? Când aţi fost amici celor ce le-aă 
<elaborat, le-ati profesat, le-aii proclamat şi susținut 
«şi conservat 2» 

Și în Biblice, pagina 66 și 67, dice: «De la 
1848 închiqându-mi-se arena literară cu închide- 
rea Curierului Român, îui aruncat în arena po- 
litică. Devisa mea fu: «Uresc Tirania — Mi-e 
frică de Anarchiă!» In contra Tiraniei ce abho- 
ram, proclamai libertatea prin pace: «Pace vot! 
Libertate voă! In contra Anarchiei opusei or- 
dinea: <Respect la persone, respect la proprietate.» 
In contra nedreptăţii şi violenţei opusei justiţia ca 
echilibru între condiţii: «Nedrept este ca cei mai 
«puţini se împile pe cei mai mulți; violent âns& 
«este ca cei mai mulţi să împile pe cei mai puţini.» 
Una era abus de inteligenţă, alta abus de forță. 
Prin aceste principii, spre a dărăpăna şi tirania 
şi anarchia, mă sculai contra protectoratului ex- 
clusiv al Rusiei, căci de la dânsul şi împlinirea
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nepedepsită a Româno-fanarioţilor, şi zaverele ipsi- 
lantice, şi însuşi programele incendiare şi comuniste 
de la 1848. Aşa strigai și strigai ei singur: 
Jos protectoratul abusiv al Rusiei, şi chiemai de 
arbitru pe Franţa, Englitera şi Germania dinpreună 
cu Turcia.» 

Acestea le-a publicat Heliade de la 1863, în fața 
țărei şi a amicilor şi inamicilor săi: Echalibrul 
între antilhese, Biblicele, Diversele sunt de faţă 
spre a atesta acesta. Și ce aii făcut adversarii lui 
Heliade ? Nici unul n'a negat lucruri cunoscute de 
întrega generaţiune ce a luat parte la evenimen- 
tele de la 1848. Insuși d-nii Ghica şi Tocilescu, 
cu tâte îndrăsnelile d-lor, ai rămas muţi cât a 
trăit Heliade. Și dacă vorbesc astădi, sunt destul 
de inteligenţi ca să scie că cu o fl6re nu se face 
primăvară: cu un manual de scârbâse platitudini 
ale d-lui Tocilescu, nu se pote acredita o năpras- 
nică, neruşinată iminciună; dar cunose d-lor iar 

adagiul că <un netrebnic aruncă o pâtră în apă, 
şi o mie de înţelepţi nu o pot scâte.» 

Dacă Nicolae Bălcescu şi Al. G. Golescu ar fi 

în viaţă, suntem siguri că ar desaproba fapta ne- 

calificabilă a colegului lor din Comisia executivă, 
d-nu Ghica. Clio, dea istoriei, dacă în Olimp ar 

mai exista ])ei, ar da foc lădii ei cu pergamente, 
vedându-le discreditate şi batjocorite de un fii ne- 
demn ca d. Tocilescu, al cărui cult pentru adevăr 
este egal cu un zero colosal. 

Dâmne Sânte ! Dacă Istoria contimporană este 
așa de maltratată, ce trebue să fie de Istoria an-



tică pe mâinile unor asemenea Sspahii ai conde- 
iului ! 

XI. 

Acestea le diceam la 1891, când am citit în 
Convorbirile Literare cele scrise de I6n Ghica, 
şi în Manualul de Istorie cele reproduse de d-nul 
Tocilescu, şi nici unul nici cel-lalt n'a încercat 
să distrugă dovedile aduse de mine, în cât cre- 
deam că procesul acesta este închis pentru tot- 
d'a-una. 

Dar m'am înșelat. Ura este neadormită. Ea ve- 
ghiadă; şi când nu gândesci își scote capul veninos. 

Dupe două decenii de ani, acest proces este re- 
luat cu mai multă intensitate și de mai mulți ; 
căci ura este o hidră căreia îi sfărâmi un cap şi 
6să altele, şi astădi mă văd silit a răspunde scor- 
moniturilor imprudente ale unor certuri vechi ce 
nu trebuia să se deştepte tocmai în nisce dile de 
sărbătorire a Mişcării din 1848. 

Nu s'aă astâmpărat. 
Insă, cine s6m&nă vint și nu culege tempestă ? 
Autorii broşurelor botezate: 1848 în România 

şi 1848 dile revoluționare nu credem să fie stră- 
ini de cele ce atestă Heliade despre Programa 
Mişcării în scrierile sale: Biblscile şi Issachur, 
precum nu sunt străini de cele dise în Memoriile 
asupra Isloriei Regeneraţiei Române, şi atunci 
de ce nu vorbesc de acele atestări? de ce le trec sub 
tăcere ? De ce relevâză numai ce a scris Ghica şi na 
spune ce a dis şi Heliade? De ce acâstă parţialitate
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injustă? Pe simple spuse numai dintr'o parte când 
există dovedi contrarii ce se pun subt obroc, nu se 
lace istorie ci poveste; şi autorit celor două scrieri 
vorbind de rolurile 6menilor de la 48 pe care le 
intervertesc, şi de faptele lor pe care le pun cu su- 
sul în jos, nu fac prin cărţile lor istorie, ci poveste 
crassă al cării loc ar fi în O mie și una de Nopţă. 

Pe lângă cele arătate de Heliade în scrierile 
sale, ei, la 1891, am adus şi atestările a doi mar- 
tori oculari: Nicolae Rucărnu şi Gr. Grădiştenu, 
membri în comitetul revoluţionar al cărui cap era 
Heliade, și ca ast-fel, în deplină cunoscință de 
cele petrecute atunci. 

Dar ni se va dice, pote: «Martorii pe care ni-i 
aduci nu'i primim, pentru-că ei fiind amici ai lui 
Heliade pot să denatureze adevărul.» Atunci şi 
Ghica, fiind colegul lui Bălcescu în comisia execu- 
tivă, interesat a arăta faptele nu în adevărata lor 
lumină, de ce mărturia lui ar fi mai valabilă? 

D-nul Tocilescu şi autorii celor două broșuri nu 
se mulţumesc pe martorii ce am adus; le vom 
aduce o chirielă, şi dumnealor tot numai cu l6n 
Ghica vor rămânea, ca singur isvor istoric, și cu 
t6te dovezile n6sire necontestabile, cu i6tă lumina 
ce vom face, tot neconvinşi se vor afla ; căci nu 
e om mai surd de cât cel ce nu voiesce să audă, 
şi mai orb de cât orbul din sistemă, 

XII, 

Se scie că pentru înălțarea unui monument pă- 
rintelui literaturei române, a fost instituit un co-
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mitet din tot ce ţera are mai ilustru. Bărbaţii din 
acest comitet întrunindu-se, aă încheiat un proces- 
verbal in următârea coprindere : «Comitetul instituit 

«spre a edifica în capitala României un monument 

«comemorativ repausatului mare literat şi patriot 
«Ion Hehade Rădulescu, socotind, ete. ...... 

“Arată dimensiile monumentului şi cele ce trebue 
săpate pe placele lui, apoi dice: 

«.....Pe placa din dos va figura Geniul Patriei 
«române cu emblemele sclaviei sdrobite împrejuru'i 
«și înălţând o tabelă în forma sacramentală a ta- 
«blelor de legi, pe care vor sta scrise data şi 
«cuvintele : 

«MDCCCAL VIII 

«Proclamaţia drepturilor Românilor. 

«Acesta spre a aminti memorabilul act ce eşi 
«din pena luă Heliade, subt impresiunea ideilor 
«de naţionalitate şi aspiraţiunilor de independenţă, 
«care ait deşteptat Națiunea română la 1848..... 

La fine urmâză semnăturile membrilor comitetului: 

(ss). «President, DUMITRIE GHICA. 

„Membri : Mihail Cogălnicenu— Th. Aman 

— Al. Odobescu—B. P. Hâjdăi 

—V. A. Urechiă — P. S. Aurelian 

—G. Gr. Cantacuzino — GQ, Bo- 

erescu — Si. Ionide. 

„Secretar, S. N. ŞOIMESCU.
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Cuvintele : «Proclamaţia drepturilor Românilor: 

săpate pe monument prin atestarea comitetului 
compus din bărbați distinși, care întruniţi în Co- 

misiune representaă Națiunea, nu se pot şterge de 

invidie cu broșure, reviste de diare şi foiletâne. 

D-nul Tocilescu şi cel ce Pai urmărit se vede 
că n'aii citit nimic de cele ce s'ati petrecut în Ro- 

mânia de la 9 lunie 1848 pină când şaii scris d-lor 
legendele. 

Și domnii Hâsdăii şi Urechiă, membri în comi- 
tetul pentru înălțarea monumentului, sunt istorici, 
şi încă mari şi nu tăgăduiesc lui Heliade paterni- 
tatea Proclamaţiei ; şi d-nul A. D. Xenopol e istoric, 

şi în marea sa operă: Istoria Românilor din 

Dacia Traiană, volumul VI, pagina 387, spune 

că Programa de principii, citită pentru prima 6ră 
la Islaz, «este redactată de Heliade.» 

XIII, 

Mai este scris6rea lui Al. G. Golescu pe care d-nul 
N. Mandrea, president de secţiune la Inalta Curte 

de Casaţie, o amintesce în Convorbirile Literare 

din 1892 la pagina 897 — 1009, scrisâre pe care 
că n'am avut'o în vedere la 1891. 

Etă ce scrie d-nul Mandrea: 
«In anul 1884, în urma morţii domnișârei Se- 

vastița Bălcescu, cu ocasia facerii inventarului la 
moşia Bălcescii, judeţul Argeș, plasa Oltul de sus, 

S'ali găsit două dosare şi acte oficiale, proclamaţii, 

adrese, mermnorii, scrisori private, manuscripte, diare
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române şi străine, tote relative la împrejurările 
petrecute în Ţâra Românescă, mai cu semă de la 

11 Iunie până la 24 Septembrie, 1848. 
Între hârtiile aflate în cele două dosare, d-nul 

Mandrea găsesce şi scrisori de ale lui A. G. Golescu 
și Manifestul de principii de la 1848, pe care dupe 
cel analis6ză punct cu punct dice: 

„Acest manifest a fost făcut de 
I. Heliade. 

«Acesta se dovedesce nu numai prin stilul, prin 
ideile puritane, democratice, ilusionare, şi prin con- 
cepţiile lipsite de spiritul politic sigur şi prevădător, 
precum se reveleză şi prin cartea lui L/histoire 
de la regeneration, ci şi prin mărturia lui A. Go- 
lescu (Al. G. Golescu) făcută într'o scrisâre a lui 
către N. Bălcescu, trimisă din Viena în lulie 1848. 

Apreciarea d-nului Mandrea ni se pare precipitată. 
Când din 20 de punte cerute printr'o programă 

de reforme, 18 se râliseză, nu se pâte dice că 
ideile emise în acea programă ai fost o utopie, 
nici-că autorul ei n'a fost un om politie. 

Dar nu e numai d-nul Mandrea care tăgăduesce 
lui Heliade concepţiunile politice. | 

Scriind istorie, filosofie, morală ; purificând limba 

de străinismi, cântând faptele de arme ale stră- 
bunilor, dupe omul vulgar Heliade făcea literatură 
și, cel mult, era poet, adică visător; dupe bărba- 
tul cugetător, Heliade făcând literatură făcea po- 
litică înaltă. Alungarea slovelor din scriere şi a 
cuvinlelor exolice din vorbire, era o faptă poli-
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tică de supremă însemnătate, «Totă litera (ce în- 
locuia o slovă), dice Heliade, era o semânță de 
naţionalitate, şi t6tă vorba (română și străbună) 
apărea ca un spectru (susțiitorilor grasurilor stră- 
ine).> 

Mişcarea de la 1848 în mare parte se datoresce 
lui Heliade, şi reușita ei Proclamaţiei de la Islaz, 
ideilor înțelepte ale autorului er. 

Că d-nul Mandrea s'a prea grăbit a califica ide- 
ile din Proclamaţie lusionare, şi concepțiunile ei 
lipsite de spirilul politic, singur mărturisesce, 
sfirşind critica sa prin următârele cuvinte. 

«Ar fi fără scop a critica cu experiența n6stră 
«și cu sciinţa n6stră postumă ideile manifestului.» 

Când A. G. Golescu spune că Programa consti- 
tuţională este fapta lui Heliade, bărbatul acesta nu 
pâte să nu fie credut, de-6re-ce a fost unul din 
comisia executivă de trei, coleg al Bălcescului, 
părtaș la tâte actele acestuia din timpul revoluţiei. 

XIV. 

Cele spuse de A. G. Golescu prin scris6rea sa 
din Viena sunt confirmate şi de In C. Brătianu 
în următârea împrejurare : 

La 1879, se discuta în Adunarea Legiuitore mo- 
dificarea cerută de tractatul din Berlin a artico- 
lului din constituție privitor la Evrei. Desbaterile 
eraă ardătâre. D-nul G. Vernescu inculpa pe I6n 
Brătianu şi C. Rosseti că la 1848 ati dat Israeliți- 
lor drepturi. La învinovăţirile ce i se tăceaii, I6n 

28
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Brătianu r&spunde de pe banca ministerială: «Ce 
«dice d-nul Vernescu? Că Brătianu şi Rosetti la 

«1848 ai dat drepturi Israeliţilor. Mi se pare că 

«d-nul N. Lăcustânu Russu este aci*). D-sa scie că 
«Proclamaţia și Programa Mişcărei de la 1848, aăi 

«fost redactate de Heliade Rădulescu, şi că 

«noi cei tineri n'am făcut atunci de cât să urmăm 
«pe cei care ţineaii în mână stindardul naţional. 

«Cum, domnilor ? Heliade Rădulescu, generalul Tell, 

«Golescii eraii trădători de ţeră? Dar de ce au 

«pus ei în Constituţia română de atunci : resolva- 
«rea chestiunii israelite ? Ai pus'o pentru-că din- 

«câce de Milcov nu era în adevăr o cestiune is- 

raelită. . . .. > Și continuând să vorbâscă, l. Bră- 
«tianu adăoga: De aceea nu era aci o cestiune 

israelită la' 1848 şi nici un pericol în Proecla- 

>mațţia lui Heliade Rădulescu...» (Mo- 
nilorul oficial din 28 Februarie 1879). 

Acestea arătate in mod solemn de un membru 

marcant al Comitetului revoluţionar de la 1848 cu 
cunoscință de faptele şi cele mai mici săvirşite în 

timpul Mişcării, nu mai lasă nici o îndoială că 

Proclamaţia constituţională este fructul minţii lui 

Heliade şi că cele spuse de l6n Ghica sunt isbuc- 
nirea unei ure rbe, un cuvint scăpat când omul 
numai scie ce face luat de virtejul pasiunei, o 

vorbă ab îrato, o monetă calpă pe care intere- 
saţii vor s'o trâcă de metal strecurat, spre a în- 
şela publicul. 

*) Ei eram de față ca representant în Adunarea al județului Ro- 
manați, '
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Dar, o! neruşinare, autorul anonim al primei 
broşuri, ne dice: ei nu mă întemeeez numai pe 
afirmaţiile: lui ln Ghica, ci şi pe atestarea lui 
Heliade însuşi făcută în Memorizle sale asupra 
istoriei Regeneraţiei romndâne la pagina 53. 

Am deschis Memoriile la pagina indicată, şi 6tă 
ce găsim scris: «<....Indată ce simţiră că Rusia 
acomploteză în contra repausului lor, naţionalii 
«deveniră mal compacţi şi se concentrară cu He- 
«liade. Tinerii, îndoctrinați de I6n Ghica, merseră 
«din noă la:... (Heliade). Dar reserva sa... fu con= 
«siderată de unii ca 0 vechie rancună în contra 
«lui Ghica.» (Pagina 52). lar la pagina 53, dice: 
«Acestă tinerime.. . îl credea (pe Heliade) de un 
«caracter aspru şi vindicativ şi care nu ascultă de 
«cât de pasiunile sale. Cei mai sinceri dintre dânşii 
«Îl spuseră drept opiniunile lor, şi ceea ce credeaii 
«despre purtarea sa. 

«Heliade spre a le dovedi că nu are în vedere 
«de cât salvarea patriei, le spuse temerile sale şi 
«convicţia sa intimă asupra intrigilor Ruşilor ; le 
«spuse în fine că era gata a întinde mâna ori 
«cărui Român care ar putea să'] asigure că miş- 
“carea să nu fie de cât o manifestare de ordine 
«şi de principii, desfăcută de ori-ce pasiune. Aceşti 
«Gmeny.... îi promiseră tot. Cu singură garanţie 
«4 acestor promise, Heliade ceru ca Pro- 
«clamaţia și basele Constituţiei să fie 
«redactate de el—Acest act era şi prepa- 
«ra; acâstă propunere n'a fost din partea sa de 
«cât un midloc de a sonda spiritele despre tendin-
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«<ţele lor către progres.—Un interval de câte-va dile 

<a trecut, şi a venit să i se spună că condiţiile 

«sale eraii acceptate. Stefan Golescu să însăr- 
«cinase cu cel-l-alt partid.» 

Acestea fiind textual cuvintele autorului Memo- 
rilor, unde vede Anonimul afirmarea, lui Heliade 

că Programa este elaborată de alt-cineva de cât 
de dânsul? 

Din contră, autorul Memoriilor spune că condiţiile. 

sale, ca Proclamaţia să fie redactată de el, l-ai 

fost acceptate, şi numai dupe acâstă acceptare el 
sa unit cu cei din. celălalt comitet, 

- Şi apoi, când Heliade cunoscea Programa 6me-: 

nilor din Comisiunea executivă, care era de «a 

ucide pe Domn, a da drumul condamnaților de la 

Ocnele-Mari şi de la Telega şi a da averile în pradă» 

(să se v6qă Issachar, pagina 104), putea Heliade 
să renunţe la Programa sa de principii, care purta 

în frunte cuvîntul de ordine: Respect la persone; 
respect la proprietate ? 

Heliade, dar, nu s'a aliat cu aceşti 6meni ce 

credeai că Revoluţia nu se pâte. face de cât cu 

foc şi sabie, de cât numai dupe ce aceştia, dupe 
0 gindire de câte-va dile, aii acceptat ca Procla- 
maţia și basele Constituţiei să fie redactate de el. 
Acesta se atestă şi de Gr. Grădiștânu, în scrierile 
sale inedite, reproduse mal sus; şi acâsta o spune 
Heliade de mai multe ori în tot ce el a scris ca 
să audă și cei surqi (să se vadă Issachar pagi- 
nile 63, 65, 99, 106, 110, 111, 124, 159, 160, 225, 
228, 257, 261, 265).
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XV. 

Memoriile asupra Isloriei Regenerației ro- 
mnâne sunt prima scriere prin care Heliade spune 
că Proclamaţia de principii de la 1848 e opera sa. 
Cartea acesta sa imprimat la Paris în 1851 sub 
ochii lui Nicolae Bălcescu care era în viaţă ; şi 
dacă actul constituțional al Mişcării ar fi fost fapta 
sa, Bălcescu ar fi strigat că i se răpesce proprie- 
tatea; dar el a tăcut, şi tăcerea sa este o probă 
că cele narate de autorul Memoriilor erati ade- 
vărate. Cele-l-alte scrieri s'a imprimat de la 1858 
pină la 1869 şi nimeni n'a venit să contradică cele 
relatate de autorul lor; chiar In Ghica m'a făcut 
o desminţire în regulă r&spundend autorului acestor 
scrieri pe temei de probe că documentul ce la 
1848 punea basele Constituţiei nu este al stii, ci 
numai dupe trepasul lui Heliade, vine să'i tăgădu- 
iască opera, 

XVI. 

Lucru inic, 
Când acâstă Proclamaţie este parodială, când e 

calificată de utopie; când e învinovățită de cos- 
mopoliiism, adversarii lui Heliade spun că e opera 
lui, spre a'l arăta ridicul, nepolitie şi r&ă patriot. 
Când însă cred că e timpul a și-o apropria, susțin 
că ea n'are egal de cât în legile înțelepte ale lui 
Minos, că e un act deo considerabilă importanţă 
politică care n'a putut să ese de cât din capele 
ca al lui Nicolae Bălcescu şi ale colegilor săi din 
Comisia executivă I6n Ghica şi A. G. Golescu,
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Dreptate omenâscă! cu două greutăți şi două 

măsuri. 

Americanii tăgăduiesc lui Columb descoperirea 

Americei căreia nu'i iârtă de a nu fi 'unul dintre 
dânşii; şi atât de furioși sunt în contra genialului 

navigator, în cât 371 volume sunt consacrate ster- 

gerii memoriei lui. Ei voiesc ca mai bine America 

să fie descoperită de un Chinez ; şi spre acest fine, 

prin 23 volume din cele 371 susţin ca Lumea Nouă 
sa descoperit de Chinezi la anul 499; cele-l-alte 

348 volume atribue Normandilor, Arabilor, Polo- 

nesilor, şi altora primul drum făcut în acestă emi- 

sferă. Ei trateză pe Columb de banal călător pe un 
drum cunoscut, 

Și ne mai mirăm că se tăgăduiesce autorului 

s&i Proclamaţia de la 43! Detractorii sti ar voi 

ca acâstă proclamaţie să fie opera lui Chan Tătar, 

numai a lui Heliade nu. 

Și pe acest om, care purta în sine pe Prome- 

theii, să caute epigonii al josciora! 

Se scâlcie istoria, se deturnâză adevărul, se dai 
paginilor clare ale scrierilor înţelesuri contrarii 

spre a despoia pe muncitorul neobosit de o jumă- 
tate de veac, pe protagonistul Mişcării române, 
de unul din actele ce fac fala sa și gloria unei 

epoce; să scrie broşuri, foiletone, reviste de diare 

micşorând ce e mare: sforțări zadarnice, muncă 

de Sisif. Broşurile, diarele inspirate de pasiuni, 

neîntemeiate pe adevăr, nu pot da pe un Titan 

jos de pe piedestalul pe care l'a ridicat geniul sei, 

patriotismul seii şi recunoscința Națiunii.
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Termin reproducend parte dintr'un articol sem- 
nat N. Ț, şi inserat numai ţii minte în care organ 
de publicitate. | 

«Sunt mulţi ani de când apărea în Dorohoiii un 
diar umoristic, întitulat Toboşarul. In acel diar se 
publică odată o caricatură de care 'şi adue aminte 
toți cel ce ai văduto. Caricatura represinta o 
tablă mare pe care erai înscrise o mulțime de 
nume: Heliade, Bălcescu, Assachi, Alezauri, 
Boliac, Alexandrescu, Laurian, Bolintineanu, 
Kogălniceanu, mulți din cei cură aă făcut ceva 
pentru țară pe terenul culturei, Zn josul tablei, 
o mulțime de loaze, cu pantalonii crăpați la 
spate, pe unde le atârna cămașa, se sutat, pe 
scări puse la tablă. Aveaii toți câte un burete 
în mână cu care voiaii să, şteargă numele în- 
scrise sus pe tablă.» 

Caricaturi ca acâsta, represintă pe lângă invi- 
dioşi și pe toţi câţi, copii fiind câna generaţiunea 
vechie muncia din răsputeri pentru țeră, vin acum 
ei, aceste loaze, să ştârgă cu buretele peste faptele 
şi numele uriașilor cărora suntem datori Romania 
modernă. 

Fac acestă întimpinare fără ură, împins numai 
de iubirea adevărului şi de datorie. 
“Aşi fi un om fără inimă să văd denaturându-se 

faptele la care am fost martor și să tac. A rămânea 
indiferent când se comite o injustiţie, e o laşilate. 

Să stimăm persânele, dar să spunem adevărul. 
Nu noi cu pasiunile care nesfăşie vom scrie pe 

adevăratul 1848 în Romania, ci generațiunile
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viitore cu liniştea sufletului lor, departe de cer- 
turile nostre. 

Moisi, patru-qeci de ani a ţinut pe Ebrei în pu- 

stiul Sina, pînă să mâră toţi cei ce'și aminteai cu 

părere de răi de cepa şi de usturoiul Egiptutui. 
La noi, dupe cinci-decă de ani, încă nu s'aiă uitat 

vechile ure, vechile disensiuni, ce nu folosesc ni- 

mic naţiunii şi care, pe cei ce moştenesc aceste 
ure, îi degradă.



    
  

INCHIRIERE » 
Dator aşi fi sacopir 

Iar nu să defăimez 
Pe cei d'un neam cu mine, 

Dar grei, frate, ohtez. 

Istoric sunt, n'am frate, 
Nam rudă, mam vecin, 

Stăpin am P'adeverul, 
Ia cată să mnchin. 

ZILOT ROMÂNUL, 

Vorbind de 6menii de la 1848 şi de faptele lor, 
n'am fost dominat de vre-o pornire de a mă face 
acusatorul împlacabil al unora şi aptrătorul orb al 
altora ; n'am dis și n'am lăsat să se înțelâgă nicăiri 
că unii aii avut numai defecte Şi alţii numai .cua- 
lităţi, căci ași fi fost nedrept. Bărbaţii epocei aceleia, 
cu tâte erorile lor, cu tâte imperfecţiunile inherente 
naturei omului, toţi aii merite necontestabili, toți 
ait dreptul la recunoscința “Ț&rei, pentru- că toți ati 
pus mâna la dărimatrea părţilor putrigăiose ale ve- 
chiului edificiă social și Ja reconstruirea societăţii 
de astădi, unii cu mai multă muncă, cu mai multă 
întelepţie și pricepere, 6r alţii cu mai puţină. Dar 
între luptătorii cărora România este „datâre rădi- 

=) Publicate în scrisbră din, Exil ale lut Heliade,
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carea ei, Heliade e cel mai vechiă şi mai inteligent; 

el a depus mai mult devotament şi mai multă 

abnegaţie ; a lucrat mai mult, a sacrificat mai mult. 

O Mișcare socială menită a regenera o naţiune, 

nu se pâte produce, saii dacă se produce e irecă- 

târe, efemeră, dacă nu e precedată de o revoluţie 

făcută în spirite, singură durabilă fiind-că are ră- 
dăcini în consciinţa ţ&rei. Heliade prin scrierile sale 

poetice, istorice, filosofice, morale şi religidse, a 

contribuit mai mult de cât toţi din pleiada de pu- 
blicisti, contimporanii săi, a da Naţiunei consciinţa 

de sine și a prepara acâstă revoluţie în spiritul 

generaţiunii de la 1848, premergătârea marei Miş- 

cări sociale şi politice de la acea epocă. La 1848 

dar, Națiunea n'a fost inspirată şi pregătită de cei 

ce veniaii din comitetele socialiste, din lojele ma- 

sonice din străinătate, ci de adevărurile propagate 

cu mulţi ani înaintea Mişcării, de profesorii nostri 
şi de scriitorii nostri din ţeră prin foile publice; 

dintre care cele mai răspândite, cele mai citite eraii 
Curierul Român şi Curierul de ambe-seze ale 
nemuritorului Heliade. 

De omul, însă, cel care a făcut mai mult pentru 
țera sa, pentru neamul sti, scriitorii de astădi 

vorbese mai puţin, saă dacă unii se ocupă de 

dânsul, este ca săi tăgăduiască actele meritorii, 

sait să'i inventede fapte de care este străin. Şi aci 

e părtinirea şi nedreptatea. Dar 6menii trec şi ade- 

vărul rămâne, posteritatea imparţială, nepătimașă, 

va da fie-căruia ce este al stă. Când coteriile nu vor 

mai fi, meritul se va ar&ta în totă strălucirea lui. 

„a. Finele Volumului II, 
Ri : 

$ Le



  

TABLA DE MATERII. 
———— 

  

Pag. 

Prefaţa. . PI 3 
Juriul (Justiţia populară) . a. 5 
Judecătorul de instrucţiune (Un anachronism) 33 
Averea ţerel sub Fevruariştii, Inaugurarea 

monarchiei ereditare . 49 
Recompensa datoriei împlinite 93 
Dreptul şi necesitatea de întruniri şi de peti- 

ţionare 
107 

Decorații 117 
Tra-Dem 

123 
Cultul mei. . 127 
Băile de la Vichy „. 129 
Generaţiunea vechie 133 
Whigii şi Tory noştrii . Pa 187 
Responsabilitatea ministrilor şi a tuturor func- 

ţionarilor publici . , 149 
Despre incompatibilitate 153 
Monarchia ereditară PR 165 
Descentralisarea Administrativă . 177 
A doua expatriare 185 
Instrucție și Moralitate |. 187 

po VERIFIGAȚ 

1987 |



II 

Pee. 
Napoleon III și Danton. . . . . . . . 199 
Un Mast . . . . . . . . . . . „ 209 

Impositul funciar. . . . . . . . . . 213 

Insurecţiunea bulgară PR 

Unirea cu Rumelia . . . . . . . . . 9228 

Fă bine săţi auţi rău. . , . . . . . 229 

Regele şi Legea Minelor . . . . . . . 235 

Minele . . . eee 945 

Nouă luniu, 1848 e 255 
Averea răi adunată. . . . . . . . . 261 

Puterile occidentale şi Evreii . . . . . 265 

Cabala . .... ee 979 

Toast la inaugararea liniei : : ferate Pâtra- 

Caracal-Corabia . a 995 

Despre titlul Statului român . . ... . . 297 

Despre Cumul ... ... . . cp . - 301 
Intimpinare. . . . „e. 807 

Răspuns «Timpului» . . . . . . . . 313 

Colegiul Unic . . . . . , . . . . . 824 
O Rectificare . . . . . . . . . „ ., 328 

Tinerii de astădi . . . . . . e e... + 835 

  

Gerg, nu limbă . . . . . . o. e e 843 

România şi Rusia . . . . . . . e: 847 
Babel. „+ ce 455 

Noul Apanagiă . . . . . cec. 864 

Restauraţiunea ..:. . . . . .... . . 365 
O întâmpinare. . . a 888 

I6n Heliade şi detractorii săi. ae 89| 

Incheiere. -. . o. a e 44 

ț A. : 
= Ei ,



 
 

 
 

    

   

L
V
O
Z
 

p
e
i
 
A
N
A


