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PREFAȚA 

Am dedicat acestă carte martirilor și eroilor 
Români cari, prin luptele şi sacrificiele lor, a 
nutrit flacăra patriotismului și a democraţiei, şi 
aăi pus: fundamentele viitorului naționalității ro- 
mâne. 

Eroi resbelului de la 1877 — 78 ai sfărîmat, 
împreună cu Plevna, trufia otomană, şi ai arbo- 
rat drapelul indipendinței şi suveranității naţio- 
nale. Eroi martiri de peste Carpaţi, ca Horia, 
Cloșca şi Crişan, şi ca Avram Iancu la 1848, ai, 
înfruntat trufia şi şovinismul maghiar, dând viaţă 
națională şi deschizând calea viitorului la patru 
milioane de română sub-jugaţi. 

Revoluţiunea luă Tudor Vladimirescu de la 1821, 
revoluțiunea de la 1848, ca și sacrificarea glorio- 
şilor Iomni Români Cantacuzino, Brîncovenu și 
(rrigore- Vodă Ghica al Moldovei, morți sub iata- 
ganul turcesc pentru naționalitate, a fost sămânță 
diitiitore de viaţă aruncată pe pământul României 
pentru sfărîmarea străinismului şi a oligarhiei, a 
fost protestarea siă a consciinței naţionale contra 

“usurpatorilor din întru şi din afară. 
Fie ca esemplul patriotic al martirilor şi eroi- 

lor română din trecut şi present să aducă rodele 
sale bine-făcătore în viitorul României ; fie ca 
luptele și sacrificiele lor pentru naţionalitate şi de- 
mocraţie să, fie imitate de generaţiunile presente 
și viitore, 

1. G. Valentinenuv.



ESILIUL ROMANILOR 

III RUSIA. 

—.[.— 

Sentimentul de patrie 
este mult mai puternie 
în om când el se află în 
esilii şi pepămiînt sirein. 

Tera zălog.—Ocupaţiunea rusescă 

Era în anul 1854 când România, luată zălog 
de către Ruși, gemea sub opresiunea oștirilor 
rusești şi a instrumentelor moscovite din țară. 
O terdre lugubră coprinsese t6te sufletele ro- 
mânești, un doliu negru se întinsese peste 
t6tă națiunea. Unii mai slab! de îngeri își zi- 
ceai: «Nu moi scăpăm din ghiarele Rusiei, pve- 
cum nu a putut scăpă nici nefericita Polonia. 
Alţii se afirmaii şi protestaii necontenit pe tote 
căile posibile, pe ascuns ca și. pe față, contra,
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acestei cuceriri deghizate şi barbare. Emigra- 
ți de la 1848 ridica la Paris, Londra şi ori 
pe unde se aflaii, drapelul suveranităței şi in- 
dependenți! române în faţa Europei şi a pute- 
rilor garante, în contra violaţiunii teritoriului 
român de către Rusia. O mulţime de scrieri 
protestătore furnicaii în ţeră din partea lor şi 
a străinilor filo-români. 

Domnitorul țărei Barbu ȘŞtirbeiii, adus de 
străini pe tron, după înăbuşirea revoluţiunii 
de la 1848, fugise în Austria împreună cu maj 
mulți boeri. | 

Ţera era guvernată de Ruși cu ajutorul cî- 
tor-va ruso-fili. Legile eraii suspendate şi sta- 
rea de asediu proclamată în tâtă țera. Totul 
era supus unui regim militar rusesc. Nu mar 
era libertate nici siguranță pentru dioa de mâine. 
Baioneta şi cnutul rusesc domniaii singure în 
locul legilor şi instituţiunilor ţărej. 

„ Autorităţile publice eraii tote în mîna nă- 
vălitorilor. Principele Gorciacov era, după Li- 
ders, comisarul estr., guvernatorul civil al ţ&- 
rel. Baron Budberg comandantul militar, şi fa- 
nariotul Ioanid, care mai în urmă s'a împuș- | 
cat nebun de remușcarea. consciinţei, era rai- 
nistru de interne, iar Radu Roseti, prefectul 
poliției Capitalei. Toţi aceștia formati autori- 
tatea, supremă şi guvernaii ţera şi capitala în 
numele pravoslavnicei. Rusii. Gemea, şi copilul 
din fașă de împilarea și terorea instrumente- 
lor rusești... | 

Afară de emigraţi! și democraţii de la 1848 
cari se aflaii în străinătate şi cărora le era co- 
mod de a, protesta şi a lupta în contra, Rusiei, 
în țeră numai cîte-va voci energice de luptă 
şi de protestare se auziati din când în când în
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favorea țărei împilate şi în contra năvălitori- 
lor ei.) 

Colegi, profosori şi gazda mea 

Eram student în gimnaziul sf. Sava din Bu- 
curești, clasa a 6-a, avend de colegi dintre 
cei cari mai trăese încă, pe frații Stătești, Da- 
niileni, Cantilii, Cruţescu, astă-zi general, in- 
ginerul M. Papadopolu, Poenari, Î. Coculescu 
şi alții, iar de profesori pe Hil, Crezzescu, Pop 
Cerniătescu, Leca, A. Marin, Limburg şi a. 
Locuiam cu amicul meii din copilărie Nae 

Georgescu, tin&r onest şi plin de inimă, care 
simpatisa mult cu ideile liberale și de renas- 
cere naţională, de şi nu se espunea nici odată 
pe tărimul practic pentru triumful ideilor sal- 
vatore, ci mă povăţuia tot-d'a-una ca să fiii 
cu minte şi să nu m& pun cu cei mari şipu- 
ternică !... 

Bietul amic! el nu avea culţura liberală şi 

1). Ca vocea patriotă a repausatului şi mult regreta- 
tului proprietar şi fost primar model, Nicolae Coculescu, 
regeneratorul Piteştilor și fondatorul teatrului naţional 
din acest oraș, care la 1854 ca şi ia 1948 se travestise 

” în țăran rătăcitor pentru a scăpa de urgia ciocoilor şi 
a Muscalilor, Ca vocea fraţilor Goleşti, regeneratorii ţă- 
rik și fondatorii primei sedle românești din .comuna lor 
încă din timpul lut Tudor Vladimirescu, Ca vocea fra- 
ţilor Rîureni, promotori! naţionalismului și democraţiei 
şi a căror casă era asilul tuturor patrioţilor, cart ca 
A. Cuza, Negri, Cogălniceanu, Panu, lineştii, Seri- 
bani, Bălcești, Creţuleşti, Romanesei, Ghiculeşti şi alte 
mari caractere româneşti întreţineai! flacăra, patriotismu- 
lui și a democraţie! române în popor, şi aducâii terârea, 
în tabăra inamicilor nemulut românese. 

Unor asemenea bărbaţi de inimă și caracter |era, este 
datore a ridica monamente de recunoscință şi vene- 
rațiune eternă.
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sedla patriotismului, care le dobindisem de la 
părinți și de la dascălul mei grec I6n Arghir 
din Tesalomagnisia, cari mă învățase să iubese 
patria și libertatea și să'mi sacrific chiar viața 
pentru ele. Nae Georgescu era patriot şi liberal 
din instinct, iar nu din convingerea puternică a 
culturei și desvoltărei raţiunii, care face pe 
cetăţenul revoluţionar. 

E! învățase la părinți supunerea drbă și pre- 
ceptele despotice şi umilitre: crede și nu cer- 
ceta, capul plecat de sabie nu este tăeat. 

Dar să revenim la subiectul nostru. 
Ocupaţiunea ţărei de oștirile ruseşti preo- 

ocupa și îngrijea forte mult lumea, care, cîte 
o dată răsufia pe tăcute prin răzbunări par- 
țiale şi demonstrațiuni ostile. Tinerimea sco- 
lară cu simțiminte mail arzătore nu putea, face 
de cât a conspira pe tăcute şi a protesta prin 
distribuirea de satire şi scrieri clandestine ca 
Ursul lui Eliad, Protectoratul rusesc, Blestemul 
fărei contra Moscoviţilor şi scrierile de la 1848 
pe care le răspîndeaii în public cu mare pre- 
cauțiune, protestând ast-fel contra inamicului 
comun şi arborând drapelul salvării, cea ce 
ne espunea la t6te pericolele. Ast-fel, într”o 
zi, un amic din sferele înalte îmi spuse în se- 
cret că, după denunţarea unor ruso-fili oficial! 
și oficioși, Ruşi, formaseră liste. de proscrip- 
țiune pentru Siberia în care figuram şi ei. 
Nu-'mi venea a crede că 6menii de stat ar 
Rusiei vor împinge imprudenţa pînă acolo. 
Dar acesta ne revolta şi mai mult în contra 
străinului, şi imdignaţiunea tinerimei scolare 
creștea, din zi în zi degenerână într'un fel de 
parocsism naţional, 

Sgomotul de ezil în Siberia se acredită însă 
şi mai mult prin arestarea în București a lui



Constantin Rotă, secretarul consulatului en- 
glez, Constantin Racoviţă nepotul fraților Go- 
leşii, Constantin Florescu, Emanoil Chinezu 
din Craiova, Constantin Zaman din Caracal, 
Arhimandritul Zăgănescu şi fratele săi mona- 
hul Pandele Zăgănescu, I. Străchinescu din 
Rîmnicul Vilcei, C.. Creţeanu din Bucureşti în 
locul poetului G. Crezzeanu. fosti, consilier pre- 
şedinte al Curţii de Casaţie, colonel Cuza şi 
colonel Filipescu Dubăii din Moldova cari, ca 
comandanți şi şefi, refuzaseră a da regimen- 
tele ior Rușilor, spre a combate alături cu ei 
în contra Turcilor, 

Toţi cei arestaţi în eră erai destinaţi pen- 
tru Siberia pe viaţă ! 1 17 

Ne lua groza când auziam de Siberia, căct 
ştiam ce este acest vast. mormânt politie care 
a înghiţit atitea sute de mii de martiri poli- 
tici, şi care astă-zi a devenit oa doua Polo- 
nie rusescă, 

Intrarea Turcilor în ţeră. 

Se respândise sgomotul că Ruşii fuseseră bă- 
tuți la Calafat şi urmăriți de Turci pînă la, Olt. 

Acestă noutate aşa de îmbucurătore care 
respiîndise o nouă viață printre Români, întăria 
speranţa unei apropiate salvări de ocupaţiu- 
nea rusâscă care ne sugruma. Ei văzând că 
sgomotul despre arestarea secretă şi esilarea 
Românilor în Rusia se înteţesce mai mult și 
temendu-mă ca să nu pue mîna şi pe mine, 
mă hotăriiii a pleca din Bucureştii la Piteşti, 
cu scopul de a intra în tabăra turcâscă şi a 
mă pune la adăpostul urmăririlor poliţiei mos- 
-covite.



Prefectul puso-fil Teodor Brătianu. 

Abia sosisem în Piteşti, în mijlocul rudelor 
mele, și mă văd chemat la ocîrmuire, printr 'un 
dorobanţ care 'mi spuse că are poruncă să mă 
ducă la îspravnicul "Teodor Brătianu. 
Ducându-m& cu dorobanţul la prefectură, și 

anunţându-mă, prefectul ruso-fil mă primi în- 
dată și'mi zise : 
— Am poruncă ca să te trimet la Bucureşti ; 

nu te teme însă; sunt prieten cu Budberg și 
Gorceacov, bine-voitorii şi protectorii noștri. "ŢI 

- Voiit da o scrisâre de recomandaţie, şi nu ţi 
se va întâmpla nimic. Suntem Piteșteni amân- 
duoi, şi eii garantez pentru d-ta, mă înţelegi? 
Gorceacof și Budberg sunt 6meni buni şi civi- 
lizați. EX te vor protege ca pe un băiat cu 
minte. Află încă că nu te trimit ca arestant 
politic, ci ca cinovnic din partea ocârmuirei ca 
se duci bani la vistierie! 

— "ŢI mulțumesc, Domnule prefect, de onoa- 
rea şi încrederea ce-mi arăţi. Dar nu înţeleg 
ce drept aii Rușii asupra Românilor, şi care 
poate fi culpa mea pentru a fi ridicat din ora- 
şul meii natal și din mijlocul rudelor, de că- 
tre un prefect român... 

— Suntem în stare de rezbel şi de ocupa- 
țiune... zice prefectul. 
— Bu nu sunt militar ci un simplu student 

civil... Domnule prefect ! 
— Destul... Fi! gata, căci de seră cărucidra 

de poștă vine să te ia împreună cu doroban-. 
țul meii pus la serviciul d-tale!... 
— Să'mi acordaţi un termen de 24 ore ca 

s& mă pregătesc. ă 
— Nici un termen nu'ţi pot acorda. Vel 

pleca chiar astă-seră, ca cinoonic, nu ca ares-
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tant. Trebue să trimit bani la vistierie, nu 
mai pot întârzia... Am poruncă. Și aupor 
crezi că eii nu sciii ce lucrezi d-ta? Creqi că 
ru am aflat că faci propagandă contra Ruşi- 
lor, şi că ai închinat chiar toaste pentru Sul- 
tanul Abdul Megid? No! suntem o ţară mică 
şi supusă, Nu trebue să ne compromitem îna- 
intea a, tot puternicului nostru protector şi au- 
tocrat al tutulor Rușilor. 
— Dar Sultanul este suveranul ţărei, d-le 

prefect, şi noi suntem sub garanţia colectivă a 
șeapte puteri europene. 

— Nici o vorbă mai mult, 'mi respunse zbi- 
rul rusesc*). 

ME retrăseiii însoţit de un gendarm care a- 
vea ordinul să stea lîngă mine până va veni 
căruciorul de poştă ca să mă ia. 
Ajungând acasă însoţit de un dorobanţ, gă- 

siiii tote rudele desolate şi protestând cu la- 
crămi în ochi! contra prefectului. Erai în stare 
să sfișie dacă ar fi fost faţă. 

Nu trecu o oră și căruciorul sosi cu un alt 
dorobanţ care m& învită ca să mă ure într't 
sul nepermiţându- mi a mai lua nici chiar ba. 
gagele necesarii. Ambii dorobanţi se urcară 
unul înainte și altul alături de mine, şi por- 
nirăm în mijlocul aclamaţiunilor ostile ale o 

*), În arhiva ministerului din afară esistă un ordin 
al iu! Gorciacov către guvernul român prin care i se 
ordonă ca să mă ridice” cu forţa şi să mt trimită în 
Rusia, ca unul care am îndrăsnit a profana sânta per- 
sână a țarului Rusiei. Acesta mi-o confirmă onor. ve- 
teran registrator al ministerului de interne D. C. Chris- 
todorescu, funcţionar pe acele timpuri la acel minister.
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rășenilor. și rudelor care "mi strigară de repe- 
ţite ori: | 
— La revedere... la revedere...!). 

Violarea domiciliului mei în Bucureşti 

Ce se întâmplase însă la Bucureşti, în lipsa 
mea ? Sbirul rusesc de la poliţia Capitalei "mi 
călease casa și'mi ridicase tote hârtiele, până 
şi cărţile de scoli. Găsiseră la mine : Proclamaţia 
revoluțiunei de la 1845, mai multe gazete din 
timpul revoluţiei: Poporul Suveran, Protectora- 
tul rusesc, de Eliade, şi mai multe satire și 
poesii politice relative la împrejurări, precum 
Blestemul României contra Moscoviţilor şi a Ţa 
rului lor Aicolae, dedicat martirilor libertăţii. 

Iată dar atitea elemente de acuzaţiune, şi 
probe criminale spre a, fi trimis în Siberia pe 
viaţă, ziseseră, negreşit muscăliţii de la putere 
către patronii lor! Iată inamicii Rusiei, un 
scolar român, pe când totă ţera e cu, Rusia și 
pentru Rusia)... - 

Arestarea la poliţie 

După o călătorie de o n6pte și o zi cu că- 
ruciorul de poştă, ajunseiii la Bucureşti, unde 
fuseiii condus la guvernorul civil, prinţul Gor- 
ceacof, de aci la comandantul militar Budberg 
care la rîndul săi mă espediă la fanariotul 

1). Această arestare xuso-ciocoiască a costat viala ta- 
tel şi a unei mătușe cari auzind „că m'ati împușcat mus- 
calii, aă căzut bolnavi în pat, și la reîntârcerea mea din Rusia, nu '% am mai regăsit în viaţă,
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Ioanid, ministru de interne, în cupeii închis; 
apoi, escortat de ciţi-va gendarmi călări, acesta 
m& trimise la aga Radu Roseti care, fără a m& 
vedea măcar, mt espediă cu același cupeii la 
poliţie, unde fuseiii pus la secret într'o cameră 
obscură de jos, cu două sentinele la ușă. 

Peste n6pte, unul din soldaţii de sentinelă, 
'mi zise oftând şi cu lacrimile în ocht: 
— Domnule! Nu e bine de d-ta; ati mal 

trimes eri n6pte pe D.D. C. Florescu şi C. Ra- 
coviţă pe care tot no! '! am păzit. VE trimit 
iot n6ptea ca să nu simţă lumea și să sară să 
vă scape. 
— Ce o vrea Dumnedeii, fraţilor. Astă-zi 

suntem în mâna lor, dar-mâine... bun e Dum- 
nezeii. Tare trebue să fie Rusia dacă se teme 
de un băiat ca mine care nu am decât 22 de 

* ani şi sunt scolar în clasa a Ga a gimnaz ului 
” Sf. Sava, ziseiti. Z&ti, periculos inamic are Ru- 

sia în mine. Dar ce vreţi! Sbirii şi uneltele 
lor trebue să se recomande stăpînilor lor. Nu 
sunt de vină Ruşii, ci ciocoii noștri cari ne 
vînd lor. Dar, bun e Dumnezeii. Românul nu 
piere, zice vechea zicătore. Vom scăpa şi de 
astă-dată cum am mai scăpat și alte-ori de 
dînşii, căci Dumnezeu nu voesce peirea Românu.- 
lui. Dar, în cele din urmă, să perim no! şi să 
scape ţâra, 
— Dar, dac'ai sci, domnule, cît sufer lo- 

cuitorii de la Muscalii puşi în cuartire! Mai 
că nu e casă care să nu aibă muscalul el, a- 
fară de casele boeresci, "m! respunse soldatul, 
un olten inteligent şi cu 24 măsele. 

Ingrijitooul poliției veni şi'mi. spuse_că tai- 
nul meii este o jumătate sfanţ pe zi şi nopte, 
adecă 42 de bani, şi că dacă voesce să'mi aducă 
pâine şi brînză, Et îi ceru! o pereche călimări 

2
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şi hârtie ca să scrii o petiție către aga Roseti 
prin care să protestez contra arestărei mele 
şi puneri! la secret, şi să'! cer libertatea. Mi 
se r&spunse că nu am voe nici să scriii, nici 
să citesc, nici să văd pe cine-va; că aga nu 
pote să mă vază, că are ordin sever ca să nu 
mă lase să comunic nici chiar cu diînsul, afară, 
numai când va fi vorba de ale mîncăriit. 

Obosit de drum, adormii pe un pat cu ro- 
gojină fără nici un așternut, căci era luna lui 
Mai. 

Abia adormisem, și m& deştept într'un zgo- 
mot infernal de săbii şi tropăituri. Crezuiii de 
o cam-dată că vin să me ăcigă în închisdre. 
Dar de o dată apare pe ușă, cu mîna pe sabie, 
figura sinistră a lui căpitan Costache Chehaia, 
un om scurt, chior, schiop, înfirm de mîna 
stîngă, un om aspru, cu căutătura cruntă şi 
încrucişată, în fine un adevărat monstru în- 
semnat de Dumnezeii pentru a fi unelta de 
opresiune a str&inilor contra Românilor. 
— Al bagage, domnule ? mă întrebă el răstit.; 
— Nu am nici un bagagiii, domnule. Maii 

luat din Piteşti fără să mi se dea voe a lua 
ceva cu mine, . 

— Urmeză-mă. Cred că o s&'ţi dea drumul! 
M& urcară într'o birjă şi, urmat de patru 

gendarmi călări, m& duseră la consulatul ru- 
sesc şi m& închiseră în nisce beciuri suterane 
unde la cinci pași de mine zăriiii o figură cu- 
noscută... Era C. Zaman din Caracal, o altă 
victimă, ca și mine, care sta trist şi gânditor, 
căci tocmai atunci se căsătorise. 

Uitând posiţiunea mea de arestant sai pri- 
zonier politic, mă& repezi! la dinsul ca să'l să- 
rut şi săl întreb de s6rta nostră. 

— Pastoiii, îmi strigă un cazac apucându-mă
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de guler și, fără st fi observat pînă atunci că 
gendarmii români dispăruseră pentru a fi în- 
locuiţi cu cazaci. 

Incremeniiii. Am crezut un moment că eram 
aduşi în acele beciuri spre a fi împuşcaţi, da- 
că nu'mi aducem aminte că la sosirea mea 
acolo observasem două cărucidre de poştă cu 
cîte patru cai obosiţi de aşteptare, în mijlocul 
curții de la baron Meitani. 

- Pornirea în Rusia 

Era aprâpe miezul nopții când un ofițer rus 
veni la no! și apropiindu-se de Zaman, ne ţinu 
următârea cuvîntare în limba francesă : 
— Domnilor! Sunteţi denunțaţi de poliţie și 

de autorităţile române de revoluționari contra 
M. Sale împăratului şi armatelor sale. Guvernul 
meii a hotărit ca să fiți trimişi în Rusia. Nu 
vă temeți însă; Rusia nu e o eră sălbatică și 
tirană precum o credeţi. Veţi găsi în Rusia 
Omen! tot așa de civilizaţi ca și Dv., dacă nu 
şi mai mult. Geandarmi! noștri aii ordin să vă 
rateze bine, să v& procure toate cele trebuin- 
ci6se ; iar la cea mal mică nesupunere saii 
împotrivire din partea dvs., aii ordin să vă 
împusce |... 

Ne urcarăm fie-care, et şi Zaman, în cîte 
o cărucidră de poştă, având cîte un gendarm 
rus la stînga şi-altul în față, și amândoul ţi- 
n6ii mânele pe pistâle şi săbil. 

Curtea consulatului rusesc era plină de gen- 
„darm! români în cap cu căpitan Costache, care 
ne escortă pînă la Urziceni, de unde dispăru 
fără măcar a'și lua ziua bună de la noi.
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Ispravnicul de Buzeu I6n Marghiloman 

Călătorind zi şi n6pie, conform ordinului ru- 
sesc de a nu repausa de cît la schimbarea cai- 
lor de poştă, ajunserăm la Buzeii, unde era 
ispravnic al județului vestitul I6n Marghiloman, 
alt sbir rusesc care nici voi să ne vază la ce- 
rerea ce "-am făcut. Aci auzirăm vorbindu-se 
de lumea ce ne înconjura ca pe nişte feare săl- 

“batice, că un alt prizonier român anume Străchi- 
nescu trimis şi el în Rusia, scăpase din mâinele 
cazacilor cari, după 24 de ore, fură împușcați. 

Inchipuiţi-vă ce sârtă ni se pregătea no& cari 
nici nu ne gîndem la fugă, de și unit amici 
bine-voitori ca Mihail Marghiloman, S. Voinescu 
și alții șopteaii din: public ca să otrăvim ca- 
zacii și să scăpăm, ' 

Barbaria prefectului muscălesc I6n Marghi- 
loman a fost așa de mare către noi în urma, 
incidentului eroic al lui Străchinescu, în cît a 
trimis ordin ca la masă să nu ni se permită 
cuțite și furculițe. 

Pornirăm din Buzeii în mijlocul urărilor de 
bună reîntorcere în patrie, din partea publi- 
cului Buzoen. 

Ajungând la Iași, o ploe torențială ne pă- 
trunsese pînă la piele, astfel în cît, jobenul 
meii, căci pornisem cu joben de la Piteşti, de- 
venise aşa de greii și nesuferit pe cap, în cît 
mi se părea că atîrnă o sută de ocale. | La schimbarea cailor, un jidan din popor, 
'mi cumpără o şapcă șimi luă jobenul în 
schimb, împreună cu o rublă > 

1). Când am trecut, Prutul, în Basarabia, am sărutat cu lacrămi în ochi pămîntul românesc, luând într'o hârtie puţin dintr'însul pe care "li sărutam si'lă udam în: tâte zilele cu lacrimile n6stre, nesciind dacă o st a- vem fericirea ca să'1 mai revedem vre-o dată.
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După şease zile .de călătorie zi şi n6pie, 
trecând prin Basarabia, aflarăm de la cîţi-va 
Român! bine-voitori cari se apropiaii de căru- 
ciorul nostru de poștă în timpul schimbării 
cailor, cu mare temere şi mirare, că colonelul 
Cuza, devenit mai în urmă domn al României 
şi colonelul Filipescu Dubăii, fuseseră aseme- 
nea esilaţi, unul în cetatea Benderului, cel-alt 
în Chişinăi pentru că refuzaseră a da ruşilor 
regimentele lor ca să se bată cu turcii. 

De şi nu ne era permis a vorbi cu nimeni 
de cît numai cu cazacii noștri cari nu sciau 
de cît rusesce și cu care nu ne înţelegem de 
cât prin pantomien, unii din românii basara- 
beni, adaptaţi sistemului rusesc, ne comuni- 
caii indirect noutăţi, vorbind. între dînşit în 
gura mare ca să auzim noi, în timpul schim- 
băril cailor de poştă când eram inundaţi de 
lume împrejurul cărucidrelor nâstre de poştă. 

Oraşul Mohilău 

Intrând în orașul Mohilăii de pe marginea 
Nistrului, care desparte Basarabia de Rusia, ne 
am bucurat auzind pretutindeni limba româ- 
nescă în Mobil&ul român ca și în Mohilăul ru. 
sesc de peste Nistru, ceea ce denotă puterea 
de absorbire a elementului latin contra ele- 
menitelor străine. 

Ne părea că suntem în patrie. De aci însă, 
accentul melodios și mîngîetor al limbei ma- 
terne începu să dispară și nu mal auziam de 
cât acctentul răgușit și monoton al rasei mon- 
gole. Părea că mergem spre mormânt, pentru 
că nu sciam dacă vom rămânea la Chiev sai 
în Siberia, dacă vom fi împușcați, sait numa! 
esilaţi.
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Chievul 

In fine, ajunserăm la Chiev în mijlocul sgo- 
motului lugubru și asurzitor al clopotelor de 
la Lavră şi atitea biserici; căci ruşii aă mai 
multe biserici de cît scolj. Condușşi la guver- 
natorul general Vasilcicov, acesta ne trimise 
la comandantul cetățet care, între: baionete, 
ne espediă la un obaht din cetate unde ofițe- 
rul de zi ne dechise, pe rînd, o ușă în parter, 
şi, pogorându-mă singur într'o galerie suterană 
coprinzând mai multe chiliuțe saii cabine ză- 
vorite cu lacăte mari, 'mi deschise una din 
acele celule strîmte şi întunecose care figura 
în drepta şi în stînga, umede şi infecte, căci 
apa curgea din ziduri, un pat acoperit de fin, 
o boltă de zid pe d'asupra patului de la ușă 

“până la zidul de pămînt, te punea în poziție 
de a nu putea sta de cît, sai lungit în patul 
cu pae, saii a te învirti aplecat în jurul patu- 
lui. O lumină slabă licărea de la o ferăstrue 
din suprafaţa pimântului. Obosit de o călăto- 
rie de opt zile şi opt nopți în căruciorul de 
poştă, căzul mai mult mort pe patul cu fîn, şi 
nu mă mai desceptaiii de cât a treia zi la 
strigătele sălbatice ce străbătâii din galerie, pe 
ferăstruia ușei cu geam din partea vistavoiuluă 
Ivan care 'ml striga: 

— Gospodin cușait ? (Domnul mănîncă, >) 
Autoritatea rusescă dedea cîte zece copeici 

de fie-care arestant pentru întreţinerea sa ; şi 
aceşti bani se dedcit tot soldaţilor de pază, 
sai vistavoilor. Ce putsi dar să fact cu 40 de bani pe zi, din care mat furaii și soldaţii? 

M& credem întrun mormînt. Sunetele clopo- 
telor de la bisericele rusești îmi păreai su- nete de morte care 'mi mărea şi mai mult în-
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tristarea. Cabina mea de şi era strimtă și nu 
conținea de cît spaţiul patului, dar mai era și 
bolta de d'asupra care mă& împedeca de a face 
vre-o mișcare ; trebuia să m& învirtesc, coco- 
şat, împrejurul patului, căci! tavanul celulei a- 
tingea prin boltă suprafaţa patului. Acesta era 
sistemul celular rusesc. Tot mobilierul came- 
rei mele se compunea dintr'o cofă cu apă şi 
un hârdăii pentru necesităţile naturel, care se 
scotea la o săptămână o dată. Inchipuiţi-vă 
dar aer și temperatură rusâscă... 

Stam trist şi m& gîndeam la poziţia nâstră 
și la sorta camaradilor mei. Unde vor fi e! şi 
ce vor fi făcând? Ce va fi având de gind cu 
noi stăpânitorii noştri? Ne vor împușca sati 
ne vor trimite în Siberia? Nu sciam ce să 
cred. Muriam de urît și de dorul patriei, de 
dorul libertăţei. "Mi trebuia aer, că atmosfera 
aceea mă îneca. Fii cel puţin eram mai tînăr; 
abia împlinisem 22 de ani; dar camarazii mei 9 
Tot așa vor fi suferind ei? Ași fi dat viața ca 
săi mai pot revedea; căci nu e nimie mat 
irist de cît a fi singur în închis6re. Un com- 
panion și o ocupațiune este cea mai mare mîn- 
giere pentru un arestat. 

Tocmai mai târzii aflaiii de la pasnicul mei 
Ivan că tovarășii mei sunt tot în același sute- 
ran, fle-care în cîte o chilie ca şi a mea, și 
sub acelaș regim. Acesta mă mai înveseli pu- 
țin căci nu eram singur. De bucurie începuiii 
să strig ca un turbat, uitând poziţiunea în 
care mă aflam: strigam într'una, Racoviţă ! Flo- 
rescu! Zaman! Râtă! Chinezu! Creţeanu ! 
Cuza! Filipescu... Dar nici un răspuns ! Paz- 
nicul speriat de strigătele mele veni în cabină, 
“mi puse mâna la cap şi'mi turnă o cofă cu 
apă rece crezând că sunt nebun.
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„— Ce e? strigal speriat. 
— Nicivo (nimic) "mi zise el. 
— Nicioo ? îl respunseiii eti. 
Numai în străinătate, şi mai ales în închi- 

s6re simte cine-va cît de tare este sentimentul 
de patrie. Incepuiii s& plâng de dorul cama- 
vazilor mei, de dorul patriei. 

Ivan m& întrebă dacă trebue să anunţe pe 
ofițerul de pază ca să aducă un doctor. II res 
punsei că nu trebue şi că voiii înghiţi dure- 
vea în mine. 

T6tă ocupaţiunea mea era o muscă și un 
păiajen care nu sciii cum se strecuraseră în 
cabina mea mai mult întunecâsă! Mi se părea 
că am doui tovarăşi şi le plângem sorta de a 
suferi împreună cu mine... 

De urît, mă ocupam în tâte zilele a'mi scu- 
tura hainele şi a m& purica, şi'mi era necaz 
că nu mai era nici praf, nici insecte pe ru- 
fele mele, pentru a mai avea o ocupaţiune şi 
o distracţie. Prinseiii musca şi o băgaiii în 
cofa golă de apă, acoperind-o cu o hârtie; dar 
mă gândiiii la închisdrea-nostră, 'mi fu milă 
şi îl dedeiii drumul, | 

Când m& sculam diminâţa căutam musca şi 
păiajenul pe cari îi avem ca pe cel mai buni 
tovarăși al mei, și simțiam o bucurie nespusă 
regăsindu-i ; îi mângâiam şi 'mi venea să'i să- 
rut, dar 'mi era temă să nu'! strivesc. 

Pomana 

Intr'o zi de prasnic pasnicul 'mi aduse câte- 
va mezeluri spuindu-mi că este pomană de la 
trecători ; apoi 'mf oferi o cămașă, grosă de 
soldat: căci cămașa mea se înegrise ca călda-
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rea şi făcuse insecte care 'mi procura o ocu-. 
paţiune zilnică contra urîtului ce m& coprin- 
sese. Dar în cămaşă găsiiii şi dou& romanțe 
francese : Mon Reveche şi Lelia. 'Mi veni să le 
mănânce de bucurie. M& puseiii pe cetit plân- 
gend şi temându-mă& ca să nu le isprăvese cu- 
rând şi n'o să mai am altele. Cărţile erai de 
la princesa Vasilcicof, 'mi zise Ivan, iar că- 
maşa de la comendăţie. 

Vizita comandantului cetăţii 

Un sgomot asurzitor de săbii și de chei mă 
făcu să tresar şi s& întrerup cetitul. Auziiii 
deschizându-se monstruosul lacăt de la celula 
mea. 

Era comandantul cetăţei însoţit de o escortă 
de ofițeri cari intrară fără să salute, și cu un 
ton brutal, comandantul 'mi zise în limba 
francesă : 

— Eşti prisonier din Bucureşti ? 
— Sunt student, escelență, 
— Dar pentru-ce al voştri v'aii trimis aici? 
— Escelenţa Sa care ne ţine închiși ca pe 

nişte câini, trebue să scie mal bine de cît not. 
— Eii sciti ca şi d-ta. Am fost în România, 

şi v& cunosc în destul; sunteți nişte revolu- 
ționari, vol Românii, un popor rebel şi nesu- 
pus... 
— Escelenţa Vostră ne face mare onore tac- 

sându-ne de revoluționari, dar cred că nu este 

generos a se insulta un prisonier. Seiii atâta 
că sunt un student care îşi iubesce ţera... 

— Sunteţi revoluționari, 'mi repetă coman- 
dantul ră&stit şi trântinad uşa după dînsul. 

Rămăseiii înmărmurit de atîta brutalitate.
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ME aşteptam la vr'o pedepsă, şi'mi părea rtii 
că lam supărat... 

Strămutarea la, Cazemat 

Cazematul este o închis6re mare cu două 
etage: jos sunj criminalii de rînd, iar sus cri- 
minali politici cari se espediai de aci, unit 
în Siberia, alții în diferite localităţi din fundul 
Rusiei. 
„Eram instalaţi cîte dout într'o cameră. Sera 
la 1 ore ne închidâii, dimineaţa la. cinci ore 
ne deschide camerile, și ast-fel puteam să co- 
municăm cu toţii într'o sală mare din prejurul 
camerelor. Era o mare ușurare şi mîngiere 
pentru noi din cea ce eram ma! înainte prin 
suterane unde nu putem comunica cu nimeni. 

Ne formasem un menagiii escelent, căci ni 
se dedea cite o jumătate rublă pe zi în mînă, 
din care contribuiam fie-care cîte 20 copeici pe 
zi pentru mîncare, iar restul “li păstram pen- 
tru alte trebuinţe. Ne împărţisem rolurile: u- 
nul se însărcinase cu bucătăria, altul cu masa, 
cu spălatul ș. c. 1. t. iar ei 'mi rezervasem 
funcțiunea de marmiton, adică ajutorul bucăta- 
rului care era Emanuel Chinezu. In acest ca- 
zemai cel mai mulți din arestanți erati Polo- 
nezi cari dispune de tote: bani, haine, cărţi 
eraii la dispozițiunea nostră, căci Polonezii 
cari ai trecut prin scâla practică a sufe- 
rinţei, sunt ospitalier! şi buni camarazi; ca 
popor martir, ei înțeleg6ii posițiunea nostră, Şi 
simpatisaii cu prizonierii politici. T6tă ziua - 
discutam cu ei, cântam, citem, făcem politică 
în contul opresorilor noştri.
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Republică în Rusia 

Ca să Aază cine-va cît de mult Ruşii sunt 
succeptibili în cestiuni politice, voii nara o a- 
necdotă haslie întâmplată în cazematul nostru 
şi care a speriat şi buleversat tâtă garnizona 
cetăţii Chievulut. 
Camaradul nostru D. Emanoil Chinezu, avea 

o manta cu căptuşelă roșie, precum era moda 
pe atunci. O atîrnase la ferestra deschisă a 
camerei sale, și vântul adiind, o mișca din loe 
filfiind afară ca un stindard roşu. Comadantul 
cetăței trecând pe dinaintea cazematului, vede 
că filfie ceva roșu în formă de drapel. Dă alar- 
ma, trîmbiţele și tobele r&sună ca în timp de 
rezbel, și o companie de soidaţi, cu comandan- 
tul în cap năvălese în cazematul nostru, şi cu 
un ton aspru, întrâbă cine dintre noi a pus 
un drapel roşu la ferestră ? 

— Ei escelență! respunse posesorul man 
talei, şi dacă 'mi daţi voe să vă esplic şi să 
mă apăr, v& voiii spune cauza, 
—  Vorbiţi, îl zise răstit comandantul. 
— Cundsceţi, escelenţa vâstră, răspunse Em. 

Chinezu, istoria formării statelor în triburi, co- 
mune, monarhi! saii republici. No! ceștia de 
aici, arestanții Dvs. politici şi democrați din 
convingere, formăm un mic stat democratic sait 
republican în cazematul nostru ; căci dacă nu 
eram democrați nu ne-aţi fi închis aici. Dar 
un stat republican, fie chiar în miniatură, pu- 
tea-va ore esista, escelență, fără a avea un 
drapel ? Cea ce vedeţi dar în acel postav roșu 
al mantalei mele este chiar drapelul misei 
nostre republici, și înainte de a nil smulse, 
trebue să treceţi peste corpurile nostre... 
Comandantul înțelese farsa spirituală a ca-
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maradului nostru şi ironia esplicaţiunilor sale, 
şi încântat că a fost numai o glumă, zise ri- 
zând şi salutându-ne de plecare. 
— Luaţi mantaua aceea de la ferestră şi nu 

mai faceți asemenea glume periculose care 
pote s& vă compromită şi s& vă espună și mai 
mult. 

Pregătirile militare 

Fortificările Chievului urmai cu foc şi în- 
verșunare. In tote zilele se vedâii de la feres- 
trele n6stre munițiuni și arme cutrierând ce- 
tatea, regimente în retragere sosind din Ro- 
mânia şi Crimeea unde se concentrase lupta 
decisivă, mai ales prizonieri politici din legiu- 
nile străine cari căzuseră în mâinele Ruşilor 
în lupta de la Sevastopol. 

Un prizonier Polonez 

Intro zi auzim un sgomot infernal de fere 
şi săbii, pornind de pe scările cazematului. 
Aduceii un prizonier politic care căzuse la res- 
bel în mâna Rușilor. El era cu fere de mâni 
și de picioare şi se numia Roscofski. Adus în 
sală pentru a fi închis într'o cameră, el strigă 
plin de emoțiune şi curagiii: 

— Salutare fraţilor Români! M'aii adus din 
Crimeea unde am avut nenorocirea să cad pri- 
sonier în mâna acestor barbari !... M'aii jude- 
cat de pe legile marţiale de și nu sunt militar, 
şi m'aii condamnat pentru Siberia!... 

— Pe cât timp! întrebaiii et. 
— Pentru t6tă viaţa, răspunse prizonierul 

cu nepăsare !
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Tâtă nâptea el a cîntat Marsilieza, Craco- 
venea şi felurite imnuri și marșuri revoluțio- 
nare poloneze. 
Am admirat curagiul și hotărîrea acestul 

patriot polon, acestul fiii al liberării Poloniei 
martire; când o naţiune are asemenea fil, ea 
nu pâte peri. Polonia dar va trăi, şi pote” va 
veni timpul când Rusia, la rîndul ei, va fi a- 
necsată Polonioi libere ; căc: rasa polonă este 
mai inteligentă și mai "energică de cît cea ru- 
sescă ; şi apol ea posedă simțul libertăţii şi 
este oţelită în suferinţă, Sângele nevinovat cere 
răzbunare, zice o veche macsimă. Sutele de mil 
de martiri poloni cari aii perit în Siberia, pe 
ghilotină și în închisorile rusești vor aduce 
cu timpul fructele bine-făc&tore pentru libera- 
rea Poloniei. 

A doua zi, un escadron de cazaci călări se 
afla înaintea cazematului, şi transportăt într'o 
cărucidră de poştă escortată, de acel escadron 
a pornit spre Siberia în strigătele entusiaste de: 
— S8 trăescă România! S& trăescă Polonia 

libere şi indipendente ! 
Este de notorietate universală cum Polonii 

aii fost şi sunt tratați de Ruşi. Sute de mii ai 
perii în gheţurile Siberiei, prin închisori şi e- 
șafode. Pensionate de fete ai fost închise și 
fiicele polone bătute cu enutul, numai pentru 
că aii cugetat, aii simţit şi ai lucrat polonesce. 

Nimeni nu a uitat cum a fost maltratată 
principesa Anselia Ghica, Masalski, celebra 
Dora d'Istria care a fost smulsă de la o se- 
rată împ&rătâscă de către un aghiotant rus şi 
bătută cu cnutul numai pentru că avusese no- 
bilul curagiti patriotice de a închina un  toast, 
la o serată împărătescă în fața împăratului 
Nicolae Pavlovici, pentru România zălogită, pa-
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tria sa natală, şi pentru triumful armatelor a- 
liate contra Rusiei.  Acâstă insultă barbară a 
fost cauza, divorţului de soţul ci, generalul rus 
Malsavsky, 

Sistema guvernului rusesc 

Guvernul rusesc are sistema de a îmbună- 
tăţi treptat sârta prizonierilor politici. Insta.- 
laţi în cazemate, avem permisiunea de a ne 
preumbla cu rîndu! prin cetate, între patru 
baionete ; apoi ne aii dat voe a umbla numa! 
cu un soldat cu tesac; în cele din urmă nea 
ridicat din cazemate şi ne aii transportat în 
cuartire saii case particulare din cetate unde 
avem vos a ne plimba tâtă ziua prin oraş în- 
soţiți de cîte un soldat, la cinci pași după nui. 
Formarăm cunoscințe cu mai multe familit 

polone şi ruse care ne acordaii ospitalitatea 
cea mai nobilă, învitându-ne adese ori la mese 
și serate, şi puindu-ne la dispoziție cărți şi ga- 
zete “neprohibite de censura rusescă care le 
forfeca şi înegrea părţile prohibite. 

Datorim o vie recunoscinţă familielor Pros- 
cură, E. Dorjinska, Ruscofski, Savazeki şi alți 
cari ne ușuraii traiul şi ne procuraii tâte dis- 
tracţiunile posibile, 

Gazetele francese censurate, erati sai forfe- 
cate, saii înegrite pe părțile prohibite de cen- 
sura rusescă, ast-fel că în loc de o gazetă în- 
tregă, adese ori nu avem de cît bucățele sai 
făşii de gazete. 

Cnutul 

Intr'o diminâţă, un doctor polonez, amic al 
nostru, ne învită în piaţă ca să vedem ce n'am
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mai văzut, un spectacol oribil: pedepsa cu cnu- 
tul. Era o ocaziune mare pentru not, Iată 
cauza acestei sentințe barbare: . 

O femee ca de vre-o 50 de ani, trăise în 
concubinagiii cu robul unui nobil, saii proprie- 
tar. In Rusia toţi proprietarii sunt nobil, iar 
mojică, burgezi şi ţărani sunt robi. . 

Murind amantul femeei, ea plecă de la stă- 
pânul săi care voia să şi-o însușescă ca r6bă. 
Femeea liberă adresă o petiţiune guverna- 

torului prin care îl arăta că ea nu era soția 
robului repausat, ci numai ţiitore ; prin urmare 
proprietarul robului nu are nici un drept de 
a 0 reţine ca râbă, în stăpînirea lui. Pentru 
motivul că reclamanta îndrăsnise să-și reven- 
dice libertatea și dreptul ei de femee liberă 
contra unui nobil, fusese dată în judecată şi 
condamnată la 100 lovituri de enut, în vileg. 
Piaţa era plină de lume în jurul unui eşafod. 
Cortegiul se compunea din victimă, un preot, 
un medic, un agent al autorităţei cu sentința 
în mână, patru geandarmi şi sute alți împre- 
jur, căliul cu dou& ajutore care ducâii cu ei 
bicele fatale de pele plumbuită. Confesată de 
preot, căci putea să moră sub lovituri, agen- 
tul administraţiei ceti sentinţa în mijlocul unui 
murmur general de indignare. La un semnal 
al judecătorului esecutor, doi gendarmi o luară 
de brațe și urcând-o tirîș pe scările eşafodu- 
lui, femeea bătrînă, slabă şi tremurîndă leșină, 
pe platoul de sus şi căzu din mâinele gendar- 
milor, Doctorul, esaminândui pulsul, declară 
că condamnata nu va fi în stare să suporte 
nică măcar o lovitură de cnut, căci va muri. 
— Ertare ! ertare! strigă publicul înfuriat şi 

din ce în ce mai numeros. O ridicară mal 
mult m6riă, şi dispărură cu ea în mijlocul cor-
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tegiului infernal. Ast-feliii, nu mai aflarăm ni- 
mic despre sorta nefericite! femei, dacă a mu- 
rit de frică, saii a fost graţiată. 

Suteranele secrete 

Rușii sunt forte discreți când e vorba de se- 
cretele de stat. Ni se spunea la Chiev că sunt 
o mulțime de închisori secrete şi chiar sute- 
rane pe lîngă sai sub Nipru, dar nimeni nu 
cunoscea locul Golgotei şi esecuţiunii. In bar- 
baril, pravoslavnici de ruşi sunt superiori -păgî- 
nilor de turci; când muria vre un condamnat 
din închisorile lor, nimeni nu scia locul în- 
mormîntării cadavrului. 

Aferim civilizaţie, şi bravo creștinism ! 
Cu tote acestea, ei țin mult la opiniunea 

străinilor către care doresc să se recomande 
de civilizați şi filantropi. Poporul însă este bun 
şi ospitalier, dar sistema de guvernămiînt odi- 
0să şi abominabilă ca şi despotismul Cesarian. 

Teocraţia şi autocraţia. 

Ca orl-ee popor ignorent, ruşii sunt religioşi 
fanatici. EI cred în Dumnezeii şi "Țarul. Gu- 
vernul esploteză credulitatea religi6să a pu- 
blicului în interesul autocrației. Alimenteză și 
întreţine sentimentele fanatice prin instituțiuni 
teocratice la care poporul se închină cu idola. 
trie şi se supune orbesce în interesul monarhiei 
absolute; căci sufletul dominat o dată, corpul se 
supune cu mai mare înlesnire. 

Ast-fel, în Chiev esistă o biserică catedrală 
cu numele Pecetca şi cu catacombe suterane în
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- care se află o mulțime de mâsce sait Mumă. 
Acestă biserică este un fel de hagialc la care 

mil de pelerini vin din tote părțile Rusiei ca 
să se închine şi st depue obolul lor, lui Dum- 
nezeii saii Cesarului, căci la Ruşi Cesarul şi 
Dumnezeii sunt tot una. 

Este ceva surprinzător a vedea lingă fie- 
care sfint, grămezi de monede în aramă, ar- 
gint şi chiar în aur de care nu se atinge ni- 
meni de cît călugării și guvernul. Ori-care alt 
profan ar lua din acei bani, more, zice cre- 
dința populară rusescă. | 

Imprejurul catedralei este un fel de bazar 
universal de obiecte sânte: ie6ne, mătănii, cruci 
și felurite alte obiecte sacre de tâte cualităţile 
şi de tâte preţurile, şi care se vînd închinăto- 
rilor. De aceia lavra are venituri colosale cu 
care se vine în ajutorul statului în caz de res- 
bel şi de pericol naţional.” 

Ne coborîrăm. şi noi ca să vedem acel eru- 
salem rusesc despre care ni se tot vorbia, căci 
Ruși! ati sfiinţii lor proprii locali pe care nu'! 
recundsce calendarul bisericei ortodoxe greco- 
răsăritene,. . - | 

Precedaţi de dou! călugări cu lumînări de 
ceră în mînă şi urmați de gardienii noștri, in- 
trarăm într'un labirint de galerii suterane și 
întunecbse, sculptate în pămînt și în care la 
fie-care cotitură, vedem cîte o mumie lingă 
care se afla grămezi de bani, ca un îndemn 
pentru visitatori de a da şi ei ca cel de mal 
înainte. 

Trebuia să ne închinăm și noi ca buni creș- 
tin! şi s& sărutăm fie-care din acele mosce. 
Dar, din causa atîtor sărutări pe zi, aspectul 
lor devenise atît de desgustător în cît ne ab- 
ținurăm din sărutat, de frică de a nu contracta 

3
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vre o bolă. Călugării, observînd rezerva n6s- 
tră, ne întrebară dacă 'suntem creştini ? 

Spre a eşi din acest impas, unul din cama- 
razii noștri avu presența de spirit de a r&s- - 
punde: 

— Nu, părinte. Suntem Turet. 
Era ceva care te făcea să leşini de rîs v&- 

zând mina sălbatică ce făcură călugării ruşi, 
speriaţi, și depărtându-se de not ca de necuratul. 

La fie-care mumie ne opriam şi ni se spunea : 
— Aici este cutare sânt, cutare martir care 

a făcut cutare minuni sânte ș. c. 1. î. 
Sufocam de căldură şi infecție și eram ne- 

răbdărori să eşim cît mat curînd din acest la- 
birint umed şi întunecos cu o temperatură aşa, 
de grea. 

Eșind, ne oprirăm în bazar unde cumpăra- 
răm, ca amintire, cîte-va obiecte sânte rusesc! 
pe cari voiam să le ducem cu noi în pairie ca 
suvenir, dacă vom mai revedea ţera, nâstră. 

Eşind din curtea catedralei, ne oprirăm la, 
pârtă spre a fuma “puţin pînă va trece plâea 
care începuse. Un călugăr trecenă pe lingă 
noi, vede o ţigară lepădată din care eşia încă 
fum. Călugărul începe să'și facă cruce şi să 
scuipe. 

— Ce este asta ? întrebarăm no! pe un Po- 
lonez prisonier care venise împreună cu noi, 

— Călugărul a văzut ţigara și crede că este . 
dracul care "lii ispitesce, ne respunse Polone- 
zul care cunoscea mai bine de cât noi obice- 
iurile și credinţele poporului rusesc. 

Incepurăm să ridem cu hotot de asemenea 
absurdităţi demne numa! de un popor incult şi 
sălbatic.
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Sântul Mitrofan din Vorones 

Pe lîngă sânţii. improvisaţi de regimul și po- 
porul rusesc, sai de fanatismul lor religios, ca 
cel de la monastirea Peceatca din Chiev, se 
află şi în orașul Vorones, ca în mai multe alte 
părţi ale Rusiei, un sânt a nume Mitrofan, 
prociamat de fanatismul rusesc şi recunoscut 
de guvern prin decret împărătesc. lată ce mi 
sa spus chiar de către Ruşi în privința aces- 
tui sânt din timpii moderni pe care calenda- 
rul bisericesc al religie! ortodoxe răsăritane nu 
"li recunâsce de cît ca o a doua ediţiune im- 
provisată de ruși. 

În timpul împăratului Nicolae Pavlovici more 
la Vorones un călugăr anume Mitrofan pe care 
poporul rusesc ?lii proclamă de sânt. Guverna- 
torul raporteză la Petersburg despre acest fe- 
ricit eveniment. Guvernul, ca să menageze 
credulitatea publică care e în interesul 'auto- 
craţiei, trimise la Vorones o comisiune ad-hoc 
care constată şi raporiă guvernului că părin- 
tele Mitrofan, bun, milos şi iubitor de popor, 
de și era cam beţiv, însă bine-facerile lui și 
simpatiile ce'şi cîștigase în public, “li clasifică 
cu drepti cuvint între sânţii biserice!i ortodoxe 
rusesci.. 

In baza constatărilor oficiale şi a raportului 
comisiunei, envernul, în unire cu sinodul, de- 
creteză de sânt pe monahul Mitrofan. 

De atunci poporul, ca și guvernul rus a fă- 
cut dintr'însul un cult şi o speculă permanentă 
religiosă. Mii de pelerini inundeză biserica cu 
mâscele acestei noui creaţiuni rusesc! care a- 
duce statului venituri mari prin numeroşi în- 
chinători de totă ziua. și vînzarea obiectelor
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sânte ce se debiteză zilnic în bazarul bişeri- 
cel sântului Mitrofan. 

" Xată dar un noii venit ce şi-a asigurat gu- 
vernul rusesc din specula celor sânte și cre- 
dulitatea sai ignoranţa publică. 

Incă o familie mavtiră 

Intr'o zi, pe când mă aflam în librăria Sa- 
vaţeky din Chiev, suburbia Podolia, o damă 
matură se cobsră dintr'un cupeii elegant şi 
intră în librărie. Librarul 'mi spune că acea 
damă este o mare aristocrată polonă cu nu- 
mele de Emilia Dorojinsky şi care doresce să 
'mi facă cunoștința şi s&'mi vorbescă de o a- 
facere forte delicată şi urgentă. 

După salutările obicinuite, librarul, cu un 
aer sfiicios şi discret, ne invită într'o cameră 
laterală unde îşi avea biuroul. Iată dar ce'mi 
povestesce dâmna Dorojinska cu lacrămile în 
ochi şi plină de emoţiune: 

— Domnule Valentinene! Dumnezeii v'a a- 
dus aici la Chiev pentru binele nostru și sal- 
varea mea, Suut o nefericită mamă de fami- 
lie cu o avere destul de însemnată, Am doui 
fil şi o fiică orfani de tată. Fiii mei înrolați 
în legiunea poloneză din Crimeea şi Constan- 
tinopole, aii căzut prizonieri în mâinele Ruși- 
lor. îmediaţ e! aii fost judecaţi după legile 
militare, de şi nu sunt militari, şi condamnați 
în Siberia pentru totă viaţa. Fiica mea este 
închisă într'o monastire, fără nici o judecată; 
averea mea confiscată, şi eti pusă sub privi: 
gherea și interdicţia de a mai putea adminis- 
tra averea mea, saii a eși din oraş; iar omul 
meii de încredere, secretarul saii intendentul
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casei, închis în suteranele cetăței unde aţi 
fost şi d-vs. In trel zile el va fi “judecat pen- 
tru crimă de stat. De la acestă judecată de- 
pinde salvarea sai peirea nâstră definitivă. 
Este vorba dar de a i se strecura la închi- 
s6re o scris6re confidențială, prin ofițerul de 
gardă al obactului, care să pue în cunoscința 
respuusurilor ce trebue s& dea la interogaitor, 
spre a nu se pune în contrazicere cu decla- 
rațiunile mele, căci atunci sunt perdută pen- 
tru tot-d'a-una împreună cu unica mea fiică, 
și cu totă averea mea. 

«Sarcina ce vă implor este, în adevăr, gravă 
şi periculsă tot-odată, dar de la inteligenţa şi 
curagiul Dvs. depinde totul; cunbsceți mulţi 
ofițeri, şi mai ales Poloni. In numele cerului 
dar şi al umanităţei, vă rog faceţi totul pen- 
tru ca, această scrisore să pătrundă până la 
omul meii de încredere înainte de a fi chemat 
la instrucţie, 

Rugămintele şi lacrămile acestei nobile mar- 
tire, precum și cauza pentru care trebuia să 
mă expun, m'a mișcat adînc, şi m'a făcut ca 
să primesc sarcina fără esitare și fără să m& 
mai gândesc la consecințele teribile ce trebuia 
să atragă după sine, în cas de descoperire şi 
nereușită, mai ales că tot pentru un aseme- 
nea caz, un ofițer de guardă de ia o altă în- 
chisore Dolitică fusese împuşcat cu câte-va zile 
înainte, numai pentru că întrodusese în se- 
cret, niște rude ale unui deţinut politic. 

Primiiii scriscrea şi aştepiaii până să înop- 
teze ca să m& pun pe lucru. Noroc că tocmai 
în acea s6ră se afla de guardă un ofiţer po- 
lon amic al nostru, anume Hmelofsky, un anti- 
rus și liberal înfocat, 

7



38 

Surprins de vizita mea la acea oră, îi făcul 
cunoscut scopul... 

Luă scriscrea repede strîngendu-m& de mînă, 
și o ascunse la piept retrăgându-se repede de 
mine. Plecaiii emoționat şi nerăbdător de re- 
sultatul visitei mele nocturne. 

A doua zi d. Savateky "mi exprimă recu- 
noștința domne! Dorojinka spuindu'mi că in- 
tendentul arestat primise scrisrea şi depusese 
chiar a doua zi: că nu se găsise caz de ur- 
mărire în contră'Y, nici contra d6mnei şi dom- 
nişdrei Dorojinska, r&mîind pedepsiţi numai 
fiil condamnaţi în Siberia pe viaţă. 

Priimiă de la dna Dorojinska şi o frumâsă 
socrisore de recunoștință conjurându-ne să nu 
părăsim Rusia la liberare, până cenu vom vi- 
sita-o la proprietăţile sale din Podolia şi U- 
crania,. 

ME grăbii a arde acea scris6re, după cum 
mi se prescrisese printr'însa. 

Nu știi care va fi astă-zi, după 40 de ani, 
starea politică și socială a Rusiel; dar sub 
autocraţia lui Nicolae Paviovici, poporul ge- 
mea sub jugul cel mai odios, și se afla în cea 
mal de pe urmă treptă a apăsării şi degra- 
dări omenești. 

Vede! pe strade, la tot pasul, 6ment şi femel 
îngenunchind în praf şi noroii înaintea unul 
agent polițienesc sai administrativ. Omenii 
forţei umblând în vileag şi la lumina zilei cu 
câte un biciii sati cnut în mînă, pecare 1 
aplicaii oricărui mojic!) fără jenă şi fără 
scrupul, după cum î! dicta capriciul sai inte- 
resul personal. 

Un popor rob e condus ca o turmă de oi. 

:) Mojic însemnează în rusește omu! din popor.
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Mai că nu era zi ca să nu vezi pe strade 
scene barbare, 6meni bătuţi, maltrataţi şi con- 
duşi între baionete saii sulițe de cazaci. 

Privem cu orore şi indignaţiune la asemenea 
barbarii şi'mi ziceam în mine : 
— 0 Dâmne! mult timp va mai suferi po- 

porul rusesc aceste barbarii și acâstă ruşine 
a civilisațiunii omeneşti ?,.. 

Beţia era încă dominantă şi tolerată în tote 
sferele societății. Vede! adese ori nobili civili 
şi militari superiori şi chiar temei de condi-. 
ție căzând pe drum de beţi ce eraii. 

In familii chiar eotehi sai spirtul nestins fi- 
gura ca duiceaţa de nor. 

Pav, relgie, patrie 

De teamă ca aliații să nu înainteze spre nor- 
dul Rusiei ca în timpul lui Napoleon cel mare, 
se formaseră, legiuni de voluntari-miliţieni, sub 
un costum de cruciați, şi pe cascheta lor era 
serisă deviza : 

Țar, religie, patrie. 
Adecă, ţarul mai mare chiar de cât religia, 

chiar de cât patria! 
Minunat regim ! Fericită ţară !. 

Recrutarea. Rechisiţiile militare 

Recrutarea şi rechisițiile militare în Rusia, 
se făceaii prin ţipete și răcnete oribile care se 
urcai până la cer. Era o adevărată vînătore 
de 6meni şi de obiecte care te mișca adînc și 
provoca în inimile tuturor indignarea şi bles- 
temul contra unor asemenea barbarii. Recruți
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erai duși legaţi în lanţuri de mâini şi de pi- 
cicre şi sub lovituri de cnut. Dacă vre un re- 
crut saii proprietar cuteza a se plânge şi a 
protesta era pedepsit cu lovituri de cnut. Re- 
cidiva atrăgea de pe sine osânda în Siberia pe 

„termen mărginit saii chiar pe viaţă. 
Armata era. întreţinută într'o stare letargică 

de beţie şi de abrutisare, ast-fel în cât sol- 
datul nu mal era un om, ci o mașină 6rbă în 
serviciul - despotismulut cesarian al țarului şi 
uneltelor sale autocratice. 

Căderea Sevastopolei 

Dar, de odată se laţi vestea despre căderea, 
Sevastopolei! în mâna aliaților... şi despre în- 
naintarea acestora spre Chiev... - 

Inchipuiţi-vă bucuria noastră a esilaţilor şi 
arestanților politici, şi groaza guvernanţilor ! 
O panică coprinsese pe agenți putere! cari cre- 
deaii că Rusia va fi ocupată şi cucerită, ba 
chiar împărțiță de puterile: aliate, iar ţarul 
gonit de pe tron. 

Cu toate silinţele ce își dedeii de a ascunde 
adevărul asupra, situațiunii, tot transpira teme- 
rea că aliaţii vor înainta pînă la Moscva şi 
chiar Petersburg,. şi că se va sfîrși cu Rusia 
cum era să se întâmple în timpul lui Napoleon 
cel mare când s'a dat. foe Moscovei spre a salva Rusia. Şi dacă, nu era, acea ernă, teribilă de la 1812 care venise în „ajutorul Rusiei, pote - că astă-zi nu ar mai fi existat o Rusie propriii zisă cu un popor de robi, de aprâpe o sută, milione, conduși de un autocrat absolut Și om- niputinte. 

>
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Arestaţi din noi şi transportaţi spre 

| nordul Rusiei 

Dar, pe cînd no! palpitam de bucurie la au- 
- zul căderii Sevastopolei şi aşteptam din mo- 
ment în moment ca să fim liberaţi și reîntorşi 
în patrie, vedem că sîntem ridicaţi din cuarti- 
rele nostre nptea «și reconduși» tot sub pază 
militărâscă, în vechea închisre Nicolaefski ca- 
zemat de unde eșiserăm mal nainte, şi expediaţi 
cîte unul, unul, în diferite orașe ale Rusiei de 
Nord, 

Pe mine cel dinttiii m& expediă la Saratov, 
un oraș mare comercial pe marginea rîului 
Volga, şi capitala guberniei cu același nume; 
pe C. Rotă, la Simbirski, drumul Siberiei; pe 
C. Zaman la Vladimir; pe Emanuel Chinezu; 
la Penza ; pe C. Racoviţă, la Cazan; pe Flo- 
rescu, la Nijninovgorod, ear C. Crezzenu fusese 
ma! dinnainte despărţit de noi şi trimis la 
Vologda ; frați! Zăgăneşti, trimişi într'o mo- 
nastire din Moscva, ear Filipescu Duvău în 
cetatea Bobruisc din fundul Rusiei; pe Alec- 
sandru Cuza 1 reţinuseră prin cetăţile din Ba- 
sarabia, Chișinău, Hotin, şi apoi îi dedeseră 
drumul în Turcia. 

Pentru că nu cunâștem locul destinaţiei n6s- 
tre, căci autorităţile și cazacii noştri de pază 
nu ne spunâii unde ne duc, am crezut că sa 
sfirşit cu no! şi. că suntem expediaţi în Siberia, 
pentru totă viaţa, 

Și în adevăr că în Siberia ne rămână 6sele 
dacă biruiaii Ruși! pe aliaţi, ear nu aliaţii pe 

uși.
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Pornirea 

Porniţi în aceași n6pte cu cîte o cărucidră 
de poștă și doui cazaci, în diferite direcţiuni, 
pe luarăm ziua bună de la camarazi! noştri 
din cazemat, şi cu lacrimile în ochi ne îmbră- 
țișarăm strig zând fie-care : 

— Trăiască Polonia ! Trăescă România ! Tră- 
ească libertatea ! 

Era o lună frumâsă de tomnă care contrasta 
cu trista n6stră posițiune. 

Cu cît cărucidrele nâstre se depărtai, cu 
atit ni se sfişia inima de durere v&zându-ne 
despărțiți și neștiind unde ne duc, și dacă ne 
vom mai revedea vre-odată,. Eram muţi de du- 
rere și striviţi de dorul patriei, ast-fel în cit, 
de ni sar fi propus ca să luăm locul Țarului, 
de o mie de ori am fi preferat libertatea, și 

- sărăcia, în patrie, de cît tote bogăţiile şi gloriile 
împărăteşti, sub despotism. 

La Sarvatof 

După o călătorie obositore de cîte-va zile şi 
nopți, ajunseiii la Saratof unde fuseiii instalat 
într'o casă particulară a unei familii germane. 
Polițaiul orașului, un colonel rus, anume Pos- 
niac, fârte amabil de alt-minteri, care cunoș- 
tea limba francesă şi germană, îmi spuse că 
sunt liber a m& plimba prin oraș pînă la ba- 
rieră, și fără nici o pază de cît numai prive- 
gherea poliției, că voiti primi o jumătate de 
rublă pe zi și locuinţă, dar să nu cutez a eși 
afarit din bariera orașului căci atunci voiii fi 
îachis. 

Găsiain distracţie în iectură şi mă puseiii să
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fac un studiii de istorie universală începând cu 
Fleury, Rotec, Michelet, şi sfirşind cu Cesar 
Cantu. Cărţile mi le procuram de la Polonezi 
esilați în acel oraș și de la o librărie. 

Ziua mă preumblam câte-va ore prin oraș și 
pe marginea rîului Volga, în care m& și 
scăldam câte-odată, 

Patria.—Limba maternă. 

Ce sunet dulce și armonios e limba maternă, 
şi ce sentiment puternic este dorul de patrie, 
mai ales când te afli între streini și pe pă- 
mâniul esilului! 

Intr'o zi pe când mă plimbaa pe marginea 
rîului Volga, observ la câţi-va pași de mine 
nişte ţărani cari, de pe portul şi limba lor, se- 
mănaii a Român, şi cari scăldaii nişte cal în 
Volga. 

— ME I6ne, ţi-ai udat cămaşa! strigă unul 
către cel-lalt, 

Mi s'a părut un vis, şi estaziatcum eram la 
auzul limbei româneşti pe care nu o auzisem | 
de vr'o trei ani, stătuiii pironit pe marginea 
apei așteptând cu nerăbdare eșirea ţăranilor 
din rii. 

— Sinteţi Români? îi întrebaiit eii cu bucu- 
rie şi nerăbdare. 
— Dar ce să fim, D. le, îmi r&spunseră ei 

“ surprinşi, Doră n” om fi Muscall. 
— Şi de unde sunteţi, fraţilor, şi cum aţi 

venit în aceste locuri depărtate și s&lbatice? 
— Am venit din Chişineii, D-le, cu boerul 

nostru care are nişte judecăţi pe aici. 
— Cum chemă pe boerul D-v.? 
— Stroescu, îm! r&spunseră ţăranii. EX, D-le, .
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a suferit şi el multe din partea Muscalilor, și 
multe n6muri boereșşti de la not s'aii stins în 
Siberia pentru că voiati să r&mâie Români. Ba- 
sarabia nostră este pustiită de Muscali, și în 
locul Românilor, e! aii adus casaci şi jidani. 
Dar D-ta de unde ești, cucâne, de ne întrebi 
pe no! cu atâta foc? îmi ziseră țăranii. 

— Eii sunt din Bucureşti, fraţilor, luat de 
Muscali cari se bat cu Turcii, prisonier, îm- 
preună cu alți Români de ai noştri, şi trimis 
aici, 
— Auzi, al dracului! Dar ce aii ef cu Ro- 

mânii? Barim de nu te-ar trimite ma departe, 
zise unul din e! oftând. 

— Ne-aii luat ţera zălog, fraţilor, şi vor ca 
să o înghiță ca pe Basarabia, le r&spunseii, 
Dar Dumnezeii nu le-o ajuta, căci sati sculat 
tote împărăţiile și ai trimis oștiri ca să! bată 
la Sevastopol şi să'i scâtă din țera românescă. 
— Să le ajute Dumnezeii, cucone, dacă vor 

fi avend gând bun; pote ne-or scăpa şi pe noi, 
Basarabenii, că mult suferim de la Muscali. Ne 
iati munca şi copii! în miliție şi nu ne lasă să 
învăţăm și să vorbim româneşte nici să ne ru- 
găm creșştinește în bisericile nostre, nici să a 
vem cărți şi gazete românești. Pe acolo, tot 
aşa fac el? Am auzit de Bucureşti, D-le, că e 
ma! frumos de cât Moscova şi Petersburg. A- 
colo e ţera n6stră cea mare și adevărată. 

Nişte zbiri polițienești apropiindu-se de not, 
furăm nevoiţi a întrerupe convorbirea şi ne 
despărțirăm cu lacrămile în ochi şi cu inima 
pătrunsă de dorul patriei. 
-— Rămâneţi sănătoși, D-le şi s'auzim de bine. 
— Să trăită, băeţi, tăspunseiii eii mișcat până 

la suflet, şi Dumnezeii să ne scape şi să vă 
scape.
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De atunci, maj multe zile dea rindul rătă- 

cm ca un nebun pe malurile Volgăi cu do- 

rința de a! revedea. Dar în deşert, EI pleca- 

seră, la Chişinăii cu stăpânul lor pe care am 

regretat că nu Vam putut vedea și cundşte. 

Justiţia rusescă.—Guvernatorul 

Un negustor rus căzut la patima beţie avea 

obiceiti aşi bate nevasta în tote zilele. Venind 

odată acasă mat bât de cât ori-când și repe- 

tându-și obiceiul brutal pe spinarea soţiei sale, 

aceasta, ca să scape de furia barbarului ei soț, 

fuge nptea în grădină. Soţul ei o urmărește 

cu luminarea în mână, şi căutând'o prin niște 

paie, cade luminarea, paiel+ se aprind, tocul 

se întinde la casă şi la altele din prejur. 
Se numeşte o anchetă care să constate cauza 

incenâiului şi să se pedepsescă culpabilul. 
Ancheta, constată adevărul şi cere pedepsirea 

bărbatului cuipabil de bătaie şi incendii. 
— Nu, zise guvernorul, contra celor cari fă- 

cuseră recursul din urmă. Vinovată este fe- 
meea, căci, dacă ea nu fugea, bărbatul nu ar 
fi fost nevoit ca s'o urmărescă în grădină, să 
aprinză paiele și să cauzeze incendiul. 
— Justiţie şi inteligenţă rusescă,! 

Mortea împăratului Nicolae Pavlovici 

Se scie că nu mult după căderea Sevasto- 
polei în mâinile aliaţilor, a survenit și mortea 
misteridsă a împăratului Nicolae Pavlovici, pro- 
vocatorul resbelului de la Crimeea, a ocupa- 
țiunei şi zălogirei României de câtre ruși. Na-
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turală saii nu, această moarte a salvat impe- 
riul moscovit de ruină iar pe noi de esil. 
Presa, europeană protesta necontenit contra o- 
cupaţiunit Românie! de către ruşi şi contra 
esilului românilor în Rusia; cu toate acestea, 
rușii se credii stăpâni pe not și pe ţera n6stră 
până când aii fost urmăriţi și goniţi de Turci 
şi de puterile aliate. 

Tratativele de pace începură imediat după 
căderea Sevastopolei, dar țara gemea încă sub 
greutatea ocupaţiunii a tre! armate streine: 
Ruși, Turei şi Austriaci1). Insă junimea stu- 
diosă își făcea datoria luptând cu ardâre şi 
protestând necontenit, şi pe tâte căile morale, 
contra invasiuni! streine, 

Intre condițiunile de pace stipulate prin 
tractatul de la Paris era şi retrocedarea Basa- 
rabiei întregi până, la Nistru; dar, la încheerea 
definitivă a tractatului din Paris, nu ni s'a dat 
de cât trei județe: Chahul, Bolgradul şi I2- 
mailul, rămâind cea mai bună parte a Basa- 
rabiei tot sub stăpânirea rușilor. 

Ba încă ruşii at fost atât de leali și de 
bine-voitori pentru români, la 1877, în cât cu 
tote garanţiile și angajamentele lor dinaintea 
resbelului româno-ruso-ture de a ne garanta 
integritatea teritoriului, prin tractatul de Ber- 
lin ne-ai luat înapoiii și cele trei judeţe con- 
cedate noă prin tractatul de Paris, şi acâsta, . 
drept vecunoscință că le am venit în ajutor și 
nu i-am lăsat să fie aruncaţi în Dunăre de 
turci, ci vă&zendu-i în pericol şi chemaţi de ei 

  

') Soldaţii austriaci s'aii purtat cu românii ca nişte 
eniceri.



47 

prin telegramă împ&rătescă!) către regele nostru, 
i-am salvat sacrificând, viaţa a 15 mii soldaţi şi 
cheltuind milione în resbelul de la 1871—18. 

Sunt unii oameni simpli şi naivi în cât nu 
ţin cont de fapte și de trecut și ne propun 
iarăşi alianța cu ruşii în caz de resbel, în 
schimbul Transilvaniei și Bucovinei. Dar cum 
Sati purtat ruşii cu românii la 1818 spre a 
mai fi crezuţi astă-zi, şi în ce stare ţin ei Ba- 
sarabia .nostră ? Nici școlă, nici cărți saii ga- 
zete românești în Basarabia, nici un semn de 
viaţă naţională în acea nefericită provincie 
română, nici chiar în biserici nu e permisă 
slujba în limba românească)... 

Și apoi, poftiți de v& mai încredeţi în Rusia 
creștină şi pravoslavnică, şi în lealitatea mo- 
narhului ei!... 

Când te înşală cine-va odată, fie acela chiar 
împărat sati guvern, e de vină &l care te-a în- 
șelat, iar când te înşală a doua ră, eşti de 
vină, însuți. 

Cel puţin în Austria, cu tote persecuţiunile 
sălbatice ale ungurilor, românii aii şcolile şi 
instituțianile lor naţionale, cărţile lor, profe- 
sorii lor, gazetele lor, în fine el trăese ca ro- 
mâni! din viaţa lor proprie, şi cu t6tă urgia şi 
opresiunea maghiarească, românul stă în picidre 
și la luptă, şi trăeşte ca naţionalitate distinctă, 
și de sine stătătore, fără a avea în perspec- 
tivă Siberia şi ruso-ficarea. 

Dar în Basarabia, tot așa să fie 6re? 
Și apol e o altă condiţiune cu mult mai su- 

peridră care ne interzice de a ne alia cu 
Rusia şi a încuragea ast-fel elementul pansla- 

*) Cu ori-ce preţ şi în ori-ce condițiuni, veniți îndată 
căci ortodoxismul este în pericol.
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vist care ne încogidră și care cu timpul pote 
să ne înghiță. 

Situaţiunea, nâstră etnică şi geografică ne 
presintă ca o insulă într'un ocen de Slavi; 
căci o dată Rusia triumfătore în Orient, ideea 
panslavistă sar realiza, şi cu densa s'ar stinge 
şi naționalitatea. română. O dată Rusia stăpină 
pe nenorocita Bulgarie, şi ar da mîna cu Ser- 
bia, Gregia, Muntenegru, Serbia veche, Bos- 
nia, Herţegovina, Slavonia, Croaţia, Boemia, 
Galiţia, Iliria, Dalmația, Rutenia, şi ne am 
vedea ast-fel strînși ca într'un lanţ de Slav! şi 
sugrumaţi cu desevârşire cu: tote câ avem ru- 
bedenii mari latine şi puternice, şi cu tote că 
avem cetăţi române în provinciile din prejur, 
precum Macedonia, Dobrogea, Basarabia Buco- 
vina, Transilvania etc. 

Ast-fel panslavismul ar fi triumfător pe 
tâtă linia, şi ar ameninţa apoi Europa întregă. 
Testamentul lui Petru cel Mare pe care li 
publicăm la sfirşit în original, ar fi pe deplin 
esecutat, | | 

Iată rezultatele ce ar decurge dintr'o alianţă 
a nostră cu puternicii pravoslavnici de la Noră; 
şi cu noi, cucerirea ar fi cu mult mai lesne 
de cât cu Polonia catolică; căci omogenitatea 
de religie cu Rusia, sai omodocsia stateior 
române, ne ar da mai lesne în braţele colo: 
sului de la Nord, de cât pe Polonia a cării 
deosebire de religie o conservă încă şi o va 
conserva pentru tot-d'a-una ca naţionalitate - 
destinată anti-rusă. 

Tripla alianţă 

Nu zic iur ca să ne aliem necondiţionat, şi 
să ne dăm trup şi suflet cu tripla alianță în
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care vedem pe ungurul barbar şi usurpător, 
inamicul nostru comun, căci printi”'o asemenea 
alianță am sacrifica pe fraţii noştri din Aus- 
tro-Ungaria ; dar politica nâstră cată să fie o 
politică de conservare naţională şi de interes, 
politica sănătosă şi înţeleptă a străbunilor 
noştri cari se dedei în partea înde vedeii în- 
teresul de conservare a ţărei, cari se aliaii, cînd 
cu Rușii contra Turcilor când aceștia deveniaii 
periculoși, când cu Turcii contra Ruşilor când 
ei ne amenințaii cu cucerirea. 

Politica n6stră, drapelul nostru trebue dar 
să fie neutralitatea. lar dacă nu ne vor lăsa 
să fim neutri, atunci, și numa! atunci să ne 
aliem, și trebue să ne aliemcu acela care ne- 

„ar prezenta mai multe fol6se și mai puţin pe- 
ricol, 

Liberarea nâstră 

Guvernatorul de Saratof 'mi făcu cunoscui 
prin prefectul poliției, că sunt liber a mă re- 
întorce în patrie, prin Odesa, şi că a dat or- 
din ca să mi se libereze un paş-port pînă în 
acest oraș unde voiii pleca însoțit de un gen- 
darm, și de aci vol fi espediat pe un vapor, 
și predat prefectului de la Galaţi. Vestea li- 
berăril mele m& umplu de bucurie, dar şi de 
întristare, căci prefectul de Saratof mt spuse 
că cheltuielile de transport mă privesc... : 
„— Cum, domnule prefect? Sciţi că no! nu 

dispunem de mijloce aici, și ca prizonieri sun- 
tem întreținuți de guvernul rusesc care ne-a 
luat din țera nâstră cu cheltudla sa şi ne-a 
adus aici, fără a ne permite ca să luiim nimic 
cu noi, nict chiar obiectele trebuinci6se. Tre- 

4
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bui-va 6re ca să plecăm pe jos atâta cale și 
să facem săptămâni întregi de călătorie ? 

Mulţumindu-vă dar cu recunoscință de ves- 
tea frumâsă ce'm! aduceţi despre liberare, vă 
rog ca se bine-voiţi a face cunoscut d-lui gu- 
vernator că ar fi un act nedrept și neuman 
ca să nu ni se dea mijlâcele de transport care 
ni sai dat când am fost luaţi din ţera nâstră. 
In numele dreptăţii și umanităţii, voii adresa 
un protest către d. guvernator, și o petiţiune 
către guvernul din Petersburg contra aceste! 
măsuri neesplicabile.... 

A doua qi m& presental cu o petițiune la 
guvernator care "mi! dise că o va înainta gu- 
vernului săi, căci ordinul este dat guvernato- 
rilor respectivi că pot lăsa libert pe prisonie- 
ril români de a se reîntorce în patria lor, dar 
nu se spune nimic daca mijlocele de transport 
privesc pe prisonieri sati pe stat. 

— Se înţelege de sine, domnule guverna- 
tor, că daca, am fost aduși aici cu spesele Ru- 
siei, şi suntem liberaţi tot sub pază până la 
frontieră, trebue să ni se dea şi mijlocele de 
transport, 

Intrebaiă încă pe d. guvernator daca cama- 
radii mei se vor reîntârce tot pe aceeaşi 
cale ? | 
— Nu, 'mi respunse guvernatorul. Fie-care 

plecă pe alt drum; nu vă este permis ca să 
vE reîntâlniţi pe pământul rusesc, chiar liberi 
fiind. Acesta este sistema ce se urmedă la noi 
în Rusia cu toți prisonierii politici. 

— Dar cred că nu intră în această sistemă, 
ca să "1 trimiteţi pe jos şi fără pază. Indată 
ce sunt sub pază până la frontieră, urmâză ne- 
apărat ca să le daţi și mijlâcele de transport 
și de întreţinere.
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— Voiii raporta şi vă voiii avisa prin pre- 
fectul poliţiei, *mi răspunse d. guvernator. 

— Va întârdia mult respunsul? 
— Nu scii nimic. VE voiii avisa. 
II mulțumiiii și mă retrăseii. 

O liberatore 

Un înger salvator îmi eşise în cale cu câte- 
va, luni înainte. Era o cunoștință intimă a mea, 
contesa Maria Ville de Vilberg pe care o cu- 
noscusem la o librărie cu vre-o dece luni îna- 
inte şi cu care am petrecut cel mal mare şi 
mai frumos timp al esilului meii. Contesa era 
din Ecaterinoslav și venise la Saratof de vre- 
un an pentru un proces. Era o damă de vr'o 
50 de ani, brună, frumâsă şi instruită, care 
călătorise î6tă lumea împreună cu soțul ej, 
contele Ville de Vilberg, un Elveţian de ori- 
gină. Contesa era de naţionalitate rusă, dintr'o 
veche și nobilă familie care ura despotismul 

„ Tusesc; prin nascere dar, ca și prin cultură 
şi educaţiune era liberală filo-francesă și sim- 
patisa mult cu posiţiunea noastră. 'Mi petre- 
ceam mai tot timpul cu dînsa în conversaţiu- 
ne, lectură și musică ; căci contesa dispunea 
de mijlâce și avea cărțile cele mai bune şi 
chiar cele oprite pentru popor; nobilit în Ru- 
sia se bucură de tote drepturile şi privelegiele 
de care nu se pote bucura poporul sai moji- 
cil, precum le dic Rușii. Am cetit la dînsa is- 
toria revoluțiunii franceze, şi chiar pe Mis- 
chievici ş. a. 

M8 grăbiiii dar a comunica nobile mele a- 
mice vestea liberării nostre și demersurile ce 
făcusem pe lîngă guvernator, pentru transport,
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Contesa mişcată până la suflet, esclamă: 
— Miserabilit! sistemul lor despotic e cauza 

că ne urasce lumea civilisată. Ei vor perde 
Rusia daca nu “şi vor schimba sistema. Popo- 
rul e abrutisat de dînși! prin lipsă de cultură 
care împedică revoluţiunea, sati asceptă ordi- 
nul țarului ca s'o facă, dise ea rizînd. Nu te 
teme, amicui meii și nu fil îngrijat, adăogă 
contesa. Din mica mea avere ei pun la dis- 
posițiunea d-v. 1000 de ruble. Voiii scri îndată, 
la Petersburg unei rude a mea puternică şi 
influentă pe lîngă împărat, și veţi pleca mul- 
țumiți din Rusia. Poţi seri chiar astă qi cama- 
radilor d-tale din diferite oraşe că vor primi 
de la un anonim câte una sută ruble fie-care. 
Regret însă din suflet plecarea d-le, căci prin 
aceasta perd nu numai un bun amic, dar şi 
un companion de lectură. Voiii face însă tote 
mijlocele ca să vii în România să vă văd, când 
voii trece la Paris. 'Mi pare bine că el te iri- 
mit prin Odesa; căci vei trece pe la Ecateri- 
noslav și Elisabetgrad unde avem proprietăți 
şi unde "ți voii da şi o scriscre de recoman- 
dație către bărbatul  meă, şi fică-mea Matilda, 
cure se află într'un pension de fete. Avem cu- 
noștințe bune la Odesa, între care: pe conso- 
lul turcesc, Nicolae Corsi, care are rude la Ga- 
laţi, pe familia Gerbolini: avem pe prințul | 
Cantacuzino din Basarabia ş. a. Bărbatul mei 
asemenea 'ţi va da bune recomandaţii. Aşi fi 
plecat chiar eii cu d-ta dacă nu mă împedica mis- 
terul sacru. 

It mulțumii cu recunoştinţă şi cu lacrămi de 
bucurie. Contesa mişcată până la suflet de bu- 
curia şi de lacrămile mele, începu să plîngă 
şi dînsa, 

Era o scenă din cele mai mișcătâre care mă
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tate şi nobleţă de suflet... 
— Ne vom revedea la Bucureşti, amicul 

mei, și vom face o călătorie împreună pînă 
la Paris unde avem intenţiunea ca să ne sta- 
bilim definitiv, după ce vom regula afacerile 
nâstre, căci nu mai e de trăit într'o ţară unde 
nu e libertate şi egalitate, şi unde nobilii se 
bucură de tote drepturile și privilegiele, ear 
poporul, de nedreptăţi și împilare, 

Contesa era o bună patriotă Rusă şi o ade- 
v&rată democrată. Ea 'mi părea în acel mo- 
ment un adevărat înger salvator care cu grei 
mă făcea ca să o părăsesc. Ași fi voit să mor 
pentru dînsa, sati să "1 fii rob tâtă viața, daca 
sentimentul de patrie nu era mai puternic de 
cît mine. 

— Am o fiică de vr'o 16 anj, bine crescută, 
instruită și cu o zestre bunicică cu care 
pâte trăi cine-va destul de bine, îmi! zise con- 
tesa. Cu tote că ești încă tînăr, nu al de cît 
24 ani, "Hi promit însă mâna fiicet mele pe 
care o ve! vedea la Ecaterinoslav, unde vei 
face cunoștința bărbatului mei care te va agrea 
și dînsul, sunt sigură. 

i Electrisat de atîta ondre și fericire, căzuii 
în genunchi plin de recunoştinţă şi beat de 
fericirea ce m& aştepta în viitor. 
— Seolă, amicul mei, îmt zise contesa plîn- 

gînd de emoţiune, şi Dumnezeii să ne protege. 
De atunci nu trecea o zi fără ca să vtd pe 

contesa pe care o consideram ca steua viețel 
şi viitorului meii. Aşi fi vrut ca se o smulg 
cu mine nu numai pînă la Ecaterinoslav, dar 
până la Bucureşti. 
— Pacienţă amicul mei; ei mă întorc în 

curând la Ecaterinoslav unde voiii stărui, îm- 

făcea să o ador tâtă viaţa pentru atîta bună-
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preună cu bărbatul meii ca să lichidăm posițiu- 
nea n6stră din Rusia, şi să plecăm la Paris, 
trecând prin Bucureşti, de unde te vom lua 

cu noi. Chiar anul acesta, de va voi Dum- 
nezeii, cred: că ne vom putea întruni la Bu- 
curești cu fie-mea Matilda și fiul mei Gogu 
care e cu mine. 

— Să ne ajute Dumnezei, buna şi generosa 
mea protectore care mi-al ușurat amarul esi- 
lului, şi mi-ai dat viaţă întărinda-mi credința 
în viitor, 

Un doctor rus 

M8 bolnăvisem de anemie sati lipsă de sînge. 
Chemaiii un doctor rus care îmi aplică cîte-va 
duzine de lipitori. Supuindu-mă ordonanţei me- 
dicale printr'uv diagnosă greşită, slăbisem atît 
de mult în cît nu mă putem ţine pe picere. 
Văzându-mă aşa de r&i, contesa chemă un 
consilii de medici cari constatară că bola mea, 
fiind lipsa de sînge, saii malocrovia în rusește, 
răi şi greşit mi sa aplicat lipitori, şi că tre- 
bue să iati hapuri de fer, să mănînc carne 
friptă, să bei vin negru bordo, spre a mă for. 
tifica, şi apoi se fac băi reci în Volga, pînă 
voii putea face băi de mare la Odesa, 

Urmând acestă reţetă, şi supuindu-mă regi- 
mului alimentar prescris de consiliul medical 
din care făcea parte un frances, un german 
şi un polon, putuiii se mă restabilesc în scurt 
timp şi să reviil în starea normală. 

Eată dar ce va să zică un bun sati r&ii Doc- 
tor în medicină.
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Moravuri rusești 

Familia în Rusia reprezintă munca, bunul 
traiii material și moralitatea. Corupţia nu esistă 
de cît în clasele de sus sai în aristocrația 
rusescă, 

Ca fabricate naţionale forte generalisate în 
poporul rusesc sunt patru elemente forte r&s- 
pândite în țară: cvasul, cașul, borșul şi ceaiul. 
Cvasul este un felii de bragă de coldrea be- 
rei care se bea ca şi apa, şi este forte eftin. 
Cașul este un felii de griii saii orez negru 
care se fierbe în 6le cu unt prospăt, ca şi mă- 
măliga 1a not, ear borşul se compune din carne 
grasă şi tot felul de verdeţuri, care este forte 
gustos şi brănitor întocmai ca borşul renumi- 
tului nostru Luchianof din: grădina Cişmegiii. 
Ear cciul este aşa de răspîndit în Rusia în cît 
fie-care ţăran, burges saii nobil rus, ori cît de 
sărac ar fi, trebue să'şi aibă samovarul săi, 
împrejurul căruia se adună tâtă familia ca să 
sorbă cîte-va pahare cu puţin zahar pe care 
abia îl ating cu limba sorbind ast-feliii ceaiul ; 
căci zahărul este scump în Rusia. Ca prăjituri 
naţionale sunt mal multe: piroshi, un felii de 
gălusci în unt prâspăt ş. c.]. 

Muzica și danţurile la Ruși sunt sălbatice și 
sgomotose. Ele consistă în sberete şi salturi 
care îți sdruncină tot organismul nervos. 

„Astrabanul 

Pină să vie ordinul de plecare din Peters- 
burg, contesa îmi propuse să facem o escur- 
siune navală pe Volga pină la Astrahan care 
este în direcţiunea orașului Saratof.



56 

Solicitând permisiunea prefectului, acesta îmi 
rEspunse că nu am voe să plec de cît pentru 
Odesa. 

— Dar acum sunt liber, d-le prefect. 
— Da, liber, dar numai pentru frontieră, 

numai pentru Odesa. 
„— Voese se fac un comercii cu piei de As- 
trahan care se vînd în acel oraş numai cu L, 
rublă perechea, ear la noi cu o rublă bucata. 

— Nu se pote ca prisonieri! politici să facă 
comerciii în Rusia, 
— Nici comerciii, nici politică! vă mulțumesc, 

domnule prefect. 
Și ast-felii turăm nevoiţi a, renunța ca să, 

vedem oraşul Calmucilor şi al peilor de As- 
trahan. . | 

Mulțumită intervenirei bunei mele amice 
contesa de Vilberg, către amicul săi, contele 
Orlof, ordinul de plecare prin care mi se a- 
corda transportul până la Odesa, și 11/, rublă, 
pe zi întreţinerea, sosi din Petersburg; contesa 
"mi cumpără o brişcă rotundă ca o nucă, nu- 
mită farantaș cu care plecaiii însoţit de un 
geandarm și de un nenorocit tin&r care mă 
rugase cu lacrămi în ochi ca să'l las la Odesa 
spre a scăpa de un nobil patron care'l reven- 
dica ca rob. Posiţiunea sa critică vis-a-vis 
de pretinsul săii stăpân era ca şi aceea a fe- 
meei cu cnutul de la Chiev. Contesa mă pe- 
trecu până aproape de Voroneș, oraşul de reșe- 
dință al mâscelor Sf, Mitrofan, despre care 
am vorbit într'un capitol precedent. Momentul 
despărțirii n6stre era din: cele may sfâșietore. 
Ne despărţirăm plângând amândoi ca, niște 
copil, și promițendu-ne de a ne scri cât mat 
des până ne vom revedea la Bucurescl. La 
plecare, contesa, 'mi dărui o cruciuliță de aur
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cu pietre scumpe pe care o purta la gât, zi- 
cându-mi ca să o păstrez tot-d'a-una, căci îmi 
va aduce noroc. 

Crucea o avea de la mama el şi o purta ca 
un talisman. M& obicinuisem ast-fel cu buna, 
“mea amică şi o iubiam atâf de mult în cât 
lipsa ei mă costa amar. Era un înger de iu- 
bire şi de sacrificii pe care Dumnezeii mi-o 
trimesese în cale tocmai în timpul exilului și 
pe pământ strein. 

In primele zile de despărţire, şi în tot cursul 
călătoriei de 18 zile până la Odesa, inima și 
gândul meii eraii tot la dânsa, și,m& întrebam 
în sine: ce va fi făcând buna mea amică ? 
Fi-va sănătoasă, fi-va fericită, şi cum va eși 
din posițiunea delicată în care se afla ? căci 
contesa era însărcinată şi nu putea părăsi Sa- 
ratovul înainte de a regula s6rta micului fruct 
al amorului nostru. Era în luna a opta a în- 
şărcinării sale, își aştepta momentul în fie-care 
zi, şi trebuia să caute o a doua mumă prin 
sate spre a'1 încredința, în mod misterios şi 
sigur, copilul spre al cresce în secret şi al 
îngriji, conform condițiunilor, rangului şi po- 
sițiunel sale ; se temea şi de lume și de soțul 
ei, şi de familie, căct în Saratof legăturile 
nostre nu mal erai un secret pentru nimeni, 
cu tote afectările şi mijlocele ce întrebuințam 
de a acoperi misterul. 

Şi ce va fi când secretul se va afla în fa. 

milie, la Ecaterinoslav ? 
Iată întrebările  îngrozitore ce'mi făcem în 

sine și care m înegrijeaii fârte mult... 
Plecând din orașul Harcof în care m& o- 

prisem o n6pte, întrebaiii pe conducătorul mei 
daca vom mal trece prin Chiev, căci doriam 
să mal revăd acest oraş cu suieranele și ca:
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zematele sale care mă făcuseră să sufer atât 
de mult. 
— Nu, 'mi răspunse gendarmul. Vom merge 

direct la Odesa, trecând prin Ecaterinoslav şi 
alte orașe. 

La pronunțarea ucestul nume un fior de 
frică şi de plăcere mă coprinse gândindu- 
mă la soţul contesei şi la fiiea sa Matilda. 

Ecaterinoslav 

Ajungând în acest oraș ne duserăm drept 
la contele Ville de Vilberge căruia "1 remiseiti 
scrisorea ce'mi încredinţase contesa. Contele, 
un bărbat nalt şi frumos părea încă tînăr şi 
purta barbișon ă la Napoleon al III lea. "Mi 
făcu o primire de o politeță rece și rezervată 
care m8 cam îngrijea. După câte-va, întrebări 
de etichetă pornirăm împreună la pension ca 
s& vedem pe domniștra Matilda de Vilberg 
căria, ajungând, îl înmânai asemenea o scri- 
sore de la mama ei şi una de la micul Gogu 
fratele săi, în vîrstă de vre-o 12 ani. Domni- 
şora Matilda era o blondă, de totăifrumuseţea; 
niște ochi albaştri ca azurul cerului, o dan- 
tură de mărgăritar, un păr buclat şi creţ. Era 
în ajunul absolvirei studiilor sale liceale. M& 
întrebă cu multă amabilitate de mama şi fra- 
tele ei Gogu care însoțea pe contesa, dacă 
sunt bine şi dacă vor veni curînd. Ii spusei 
că sunt forte bine şi că vor veni îndată după, 
terminarea procesului, 
— Ah! cât de mult doresc pe mama și pe 

Gogu! 'mi zise gentila fată cu lacrimi în ochi, 
urându-mi călătorie bună şi întârcere fericită 
în patrie.
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Il mulţumiiii urându-! asemenea tâte fe- 
ricirile şi esprimându-i dorința de a'! vedea: 
la București cât mai curând posibil. 

La, plecarea mea din Ecaterinoslav, contele 
'mi dete mai multe scrisori de recomendaţie 
către unii din amicii să de la Odesa, Nicola 
Corsi consulul Turciei, Oton Treten și princi- 
pele Cantacuzino din Basarabia. 

Ti mulţumiiă cu recunoscință repetându-i 
dorinţa de a ne revedea în Bucureşti, la care 
contele 'mi respunse printr'o tăcere forte sem- 
nificativă, 

Ovaşele Maritime 

Plecând din Ecaterinoslav, trecurăm prin 
Nicolaef şi prin mai. multe oraşe militare din. 
Crimea, care nu sunt ocupate de câtnumai în 
timp de resbel şi în care nu se văd de cât u- 
niforme militare, și n'ci un civil. 

Aşi fi dorit să văd Sevastopolul, dar nu s'a 
putut, căci marșrutul meti era prin alte părți 
şi direct la Odesa. 

Odesa 

Ajungând la Odesa am fost frapat de frumu- 
sețea acestui mare și important oraş maritim, | 
unul din porturile cele mal mari ale Rusiei, 
cu stradele largi și drepte, şi cu plantațiuni 
mai la fie-care casă. Tocmai era zioa procla- 
mării noului Țar al Rusiei, Alecsandru Nico- 
laevici. O mișcare grandiosă se vedea pe tote 
stradele și pe tote bastimentele Mării Negre. 
Musici și artifici! splendide şi multi-colore pe
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mare şi pe uscat, orna în tâte părțile marele 
oraș al lui Richelieu a cărut statue colosală e- 
sistă şi astă-gi pe marginea Mării! Negre. Pă- 
rea că cerul se împreună cu marea şi cu us- 
catul. 

M& gândiam la contesa şi regretam din su- 
flet că nu era față ca să vadă şi dânsa acest 
mare și imposant spectacol al une! aniversări 
la care lua parte tâtă suflarea omenească din 
Odesa. 

Merserăm direct la guvernatorul Strogonof 
care me trimise la comandantul orașului, ear 
acesta la un adjutant al săi, căpitan Filipof. 
D. şi Domna Filipof mă primiră cu o amabi- 
litate rară şi mă înstalară întrun salon ele- 
gant. Le esprimaiii dorința de a sta vre o lună 
la Odesa pentru a face băi de mare ce mi se 
prescriseseră de către doctorii din Saratof, 

-—Puteţi sta la noi ori cît veţi pofti, "mi r&s- 
punse cu amabilitate gingaşa demnă Filipof. 

Căpitănul Filipof îmi puse la disposiţie tot . 
ce doriam pentru a 'mj face viața cît se pote 
de plăcută. Cânele meii Zresor pe care 71 dre- 
sasem și "1 adusesem de la Saratof părea și el 
fericit de fericirea mea ; dar ş-ia arătat ingra- 
titudinea către amabila şi graţioasa mea, gazdă 
care poseda mai mulți canari ce ne desmerdai 
cu cânticele lor melodidse; căci într'o bună 
dimincță i-a venit pofta să mănânce un canar, 
și dracul la învăţat ca să bage laba în colivie 
şi să'1 sc6ţă afară, 

Inchipuiţi-v& ruşinea şi desolaţiunea mea! 
cerîndu-mi scuse pentru acestă neașteptată bar- 
barie câinescă indipendinte de voinţa mea, vru- 
seii să m& duc în oraş şi să cumpăr alt ca- 
nar în loc. Dar demna Filipof "mi răspunse ca 
să nu m& derangez, căci are şi alți canari.
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Ti promiseiii în schimb un frumos costum 

românesc de totă eleganța pe care să il tri- 

mit de la Bucureşti. 
Totă dioa mă plimbam prin Odesa, după 

baea de mare, şi nu m puteam sătura de fru- 

museţea oraşului care îm! rechema în minte 

Bucureştiul nostru. 
Visitam în tâte zilele statua lui Richelieu, 

fondatorul Odesei, care se afla aprope de che- 

iul şi Bulevardul mării Negre, pe care 'mi fă- 

cea mare plăcere a face dese escursiuni înso- 

țit de nuoi mel amici. 
După ce visitaiii pe d. Oton Treten, pe con- 

solul turcesc și pe principele Cantacozino, că- 

rora le înminaiii scrisorile contelui şi contesei 

de Vilberg, în tote dilele după baea de mare 

făceam escursiuni dilnice pe cheiul şi bulevar- 

dele mărit, conversând cu aceşti bărbaţi ama-- 

bili şi erudiţi care mă însoţeaii cîte odată în 

preumblările mele. Le povestem suferințele 

n6stre din timpul esiliului şi le esprimam do- 

rinţa de a mă revedea cît mai curînd în patrie. 

Visitaii, împreună cu venerabilul consul al 

Turciei, părţile principale ale Odesei, monu- 

mente, stabilimente publice, librării, maga- 

zine şi admiram frumuseţea, regula şi curăţenia 

ce exista în mai toate părţile orașului lui 

Richelieu. Cancelariile administrative şi jude- 
cătoresci erai un model de organisare biuro- 

cratică. Ah ! îmi ziceam în sine, de ce nu pot 

zice acelaşi lucru şi în privinţa politică !... 

Idei generale 

| Să fim drepți însă chiar cu inamicii noştri 
şi să spunem că, sub raportul material, Rusia
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stă forte bine. Linii ferate, stabilimente indus- 
triale, comerciale și agricole, fabrici, căt de 
comunicaţie, drumuri și șosele, plantaţii mai pe 
tote drumurile există în Rusia. Poştele, și mat 
ales, poștele rurale sunt forte bine organizate. 
Cu cît cultura spirituală şi politică sunt may 
puţin încurajate şi chiar oprimate, cu atit viaţa 
materială şi bunul traiă iaii o dezvoltare din 
ce în ce mai mare, şi statul întrebuințeză tote 
mijlcele posibile pentru înăbuşirea uneia și 
alimentarea celei-l'alte. Acesta negreşit în in- 
teresul regimului autocratic, și în scopul de a 
abrutisa spiritele spre a le domina mai cu în- 
lesnire. Alcoolismul așa de răspîndit în Rusia, 
cu tot monopolul ce există asupra băuturilor 
spirtose, nu contribue mai puţin la abrutisarea: 
poporului şi la amorţirea facultăţilor sale in- 
telectuale. 

Acesta întră în sistema absolutistă care dom- 
neşte încă în acestă țară de robi şi de despoţi. 

Plecarea, din Odesa | 

Terminându-mi băile de mare, făcut cu- 
noscut guvernatorului Strogonof că voesc să 
plec la București prin Galaţi. Imediat guver- 
natorul, voind negreşit ca să scape de mine, 
ordonă ca să fiii pus pe un vapor rusesc care 
circula între Odesa şi Galaţi şi al cărui căpitan 
priimise ordinul ca se mă predea consulului 
rusese din Galaţi, ear acesta, prefectului. 

Sosirea în Galaţi - 

După o călătorie de două zile și două nopţi, 
ajunseiii, în fine, la Galaţi unde căpitanul va-
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porului m& conduse la consulul rus, care m& 
învită în cupeul s&ii şi m& conduse la pârcălabul 
judeţului, adică la prefectul de Covurluiii. "Mi 
părea că am eşit dintr'un mormînt și am intrat 
în raiii, atît de fericit mă simţiam v&zându-mă 
în țară. Dar cine era prefectul din Galaţi? .In- 
suși fostul mei camarad de esiliă, colonel Alec- 
sandru Cuza, numit în acest post de Grigore 
Ghica Vodă, menţinut şi sub caimacamia lui 
Vogoride, și apo! ales după trei ani, Domn al 
Românilor. 

Inchipuiţi-vă surprisă plăcută cînd mă& văzuii 
faţă în față cu fostul meii camarad de exiliii, 
Al. Cuza care fusese liberat cu mult mai îna- 
intea nâstră ! Lacrimi de bucurie îm! umplură 
ochii văzindu-mă din noii în țera mea, liberă 
de ori ce ocupaţiune străină, şi 6spetele iubi- 
tului şi stimatului nostru camarad de exiliii. 

Intr'un estas de adîncă fericire, uitînd pe 
consulul rus, a cărui misiune fuse întreruptă 
cîte-va momente de isbucnirea entusiasmului 
meii, mă plecaiii. și sărutaiii pămîntul țărei pe 
care nu o mai văzusem de trei ani, și pe care 
Dumnezeii a voit ca să o mai revedem libe- 
rată de ocupaţiunea străină. 

Al. Cuza, mișcat de acâstă scenă, se adresă 
consulului ȘI zise : 
— Scuză, Domnule consul, unor Români cari 

în delirui patriotismului lor, aii uitat eticheta 
diplomatică ce vi se cuvine. 
— Nu face nimic, Domnule prefect, zise 

consulul. De aşi fi fost în posițiunea d-v., ași 
fi tăcut și eii tot ast-fel, 
— Pentru că D. Valentin6nu nu mal este 

prisonierul d-v., ci prisonierul meti, am ondre 
a 'v8 ruga să-mi spuneţi, adăogă prefectul Cuza,
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dacă mai aveţi ceva cu noi. Sunt la ordinele 
domnielor-vâstre... 
Vrem să v& spun ceea ce știți deja, Domnule 

prefect, zise consulul, că D. Valentinenu, fost 
prisonier politie în Rusia, a fost grațiat de 
guvernul mei, și astăzi fiind liber, am ordi- 
nul ca se'l predaii autorităţii d-v. 

— Daţi-mi voe, domnule consul ca să pro- 
testez contra ziselor d-v. de graţiare, r&spun- 
sei ei; Românii nefiind supuși Ruși, guvernul 
d-v. nu are dreptul ca să! ia prizonieri, cu 
atit mal puţin, ca să'! graţieze... - 

Prefectul Cuza izbucni într'un hohot de ris, 
şi apoiii zise: 

— D. Valentin6nu are dreptate, d-le consul, 
şi mă& unesc cu opiniunea d-sale. Liberarea 
prisonierilor Români, departe de a fi o graţie 
saii favore a guvernului rusesc, este din con- 
tra o reparaţiune drâptă adusă unei greșeli 
mari, acea comisă de guvernul rusesc dea 
trimite în Rusia, ca prisonieri politici, nişte 
străini cari nu erai nic: chiar militari cum 
sunt ei bunidră şi colonelul Filipescu Dubăii, 
care a avut aceiași sortă cași mine, de şi am 
fost liberaţi în scurt timp. Și pentru ca să 
pedepsesc pe D. Valentinenu pentru protesta- 
rea sa, îl voii reţine prisonierul meii mai 
multe zile în Galaţi. Voiţi pote, Domnule con- 
sul, adaogă Cuza glumind cu ironie, ca să vă 
daii şi o chitanţă cum că V/am primit sdravăn 
și sănătos, sunt la disposiţiunea Domnielor- 
vâstre, 

Consulul, văzând ironia şi sarcasmul prefec- 
tului Cuza, zîmbi fără voe, şi salutând respec- 
tuos, se retrase lăsându-ne pe amînduot în 
estasul bucuriei intime, şi spre a ne povesti 
unul altuia cele întâmplate din ziua luări!
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nâstre ca prisonieri politici în Rusia. 
A. Cuza era aşa de spiritual şi de sarcastic 

cînd era vorba de guvernul rusesc şi de gre- 
şalele sale din timpul resbelului, în cît te fă- 
cea să rîzi şi să pling! tot-d'o-dată. De aceea, 
ca recompensă a.patriotismului şi a iubirii sale 
de eră, Românii Vaii ales, peste trei ani a- 
prâpe, Domn al ambelor principate. 

Posed ca document prețios şi istoric portre: 
tul săă de colonel şi preţect al judeţului Covur- 
lui peicare mi l'a dat, ca suvenir, la plecarea 
mea din Galaţi pentru! Bucureşti, subscris de 
dînsul, și pe care este scris în dos, alături cu 

emblema Zimbrului : | 
Suvenir hă IL. Valentinenu, 1856. Galaţi. 

Situaţiunea actuală a Rusiei, și Nihilismul 

Situaţiunea politică şi socială de astă-zi a 
Rusiei este aceeaşi ca şi la 1856. Același sis- 
tem de guvernământ absolut ca și mai înainte. 
Monitorul oficial rus a publicat zilele trecute o 
propunere a ministrului de interne rus, apro- 
bată de noul Țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, 
de a prelungi încă pe un an mica stare dea- 
sediii ce există de 15 ani în guvernămintele 
Petersburg, Moscva, Charcov, Chiev, Podolia 
și Volinia, precum și în oraşele Rostov, 'Tan- 
ganrov, Mahiceva, Nicolaev şi Cronştadt. Mica 
stare de asediu se numesce în Rusia: servicii 
de siguranță înăsprit. Apoi nu aii dreptate ni- 
hiliştii când văd că Țarii se schimbă, dar sis- 
tema rămâne aceeași, şi că nici un Țar nu 
vine cu vre o reformă de îmbunăiăţire a s6r- 
tel poporului ? 

=
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Contesa Ville de Vilberg 

Sosind în București 'mi părea că natura în- 
treagă îmi zîmbesce, că toată lumea e fru- 
mâsă. M& simţiam cel mai fericit dintre muri 
tori. Cu tote acestea, o grijă mă muncea, un 
dor nespus m& domina, acela de a afla ceva 
despre sorta bunei mele. amice, contesa de Vil- 
berg. Ah! ce n'ași fi dat ca să sciti dacă mai 
trăesce, dacă este bine şi fericită? 

Am aşteptat maj. mulţi ani fără ca să mai 
primesc vre-o scrisdre din parte-i. Care să fi 
fost cauza? N 

A murit din facere, trăesce copilul, plecat-a 
din Rusia, și unde ?... 

Iată ce voiam să sciă, şi pierzend răbdarea 
după tre! ani de așteptare, m'am adresat cu o 
petițiune către ambasada rusescă din Bucu- 
reşti rugând-o ferbinte ca să se informeze şi 
să'mi comunice dacă familia de Vilberg se mai 
află la Beaterinoslav sai nu?,,. 

La întrebarea mea stăruitore şi formală, 
ambasada mi-a răspuns peste vre-o câte-va 
săptămâni că: familia de Viiberg a părăsit cu 
totul Rusia, și că nu să scie unde a plecat, 
în Europa, sati în America ?... 

Eată dar încă unul din visele frumâse ale 
vieţei mele, dispărut în haosul eternităței. 

O lume, lume!  Vanitatea „vanităților, toate 
sunt vanități. - 

Esecutarea testamentului lui Petre 1 
cel mare. . a 

Observând cu atenţiune cele ce se. petrec | 
astă-zi în Rusia și Orient cu concentrarea arma-
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telor rusești în Basarabia şi la frontierile n6-. 
stre, cu măcelurile turco-armenești, cu revol- 
tele din Macedonia, cu spionagiul și emisari! 
ruși din Dobrogea şi Moldova, nu mai remâne 
nimănui îndoiala că Rusia urmăresce ad-lite- 
"am esecutarea testamentului lu! Peru cel raare 
şi că trebue să se ia m&suri de precăâuţiuae şi 
de defensivă pentru ca evenimentele să nu ne 
surprinză nepregătiți. Trebue să punem capăt 
agitaţiunilor amenințătâre și periculose ale co- 
losului de la Nord. 

Europa: să aviseze maj dinainte la măsurile 
de luat pentru a înfrîna poftele de agitaţiuni : 
și de cucerire ale urmaşilor lui Petru cel 
mare, prin respingerea Rusiei dincolo de Dnis- 
tru și depărtarea ei de la Dunăre și de la 
Mare. 

Fără de acesta, pericolul nu va înceta, și 
nu va fi liniște şi siguranţă în Orient ca şi în 

- Buropa. 
Battemberg şi Stambulof, celebrele victime 

ruseşti, aii fost Gmeni politici şi adîne prevă- 
zători, 

Esemplul lor patriotic să serve “tuturor ca 
învăţătură pentru a luu taurul de cârne saii 
pe kusia de piept.



Bestialitatea pravoslavnică rusescă 

Comitele Tolstoi a publicat noua sa operă 
«Impărăţia lui Dumnezei în noi», în care po- 
vestește, că la 29 Septembre anul trecut a că- 
lătorit într'un district rusesc, în care era foa- 
mete. Ei văzu că soseşte un tren accelerat, 
care aducea pe un general şi un detaşament 
de soldaţi. Ei mergeau la Tula spre a pedepsi 
pe niște țărani, cari îndrăsniseră să se opună 
unui proprietar tînăr, dar cu influență, care 
voia să le calce drepturile. Comitele Tolstoi 
descrie chipul în care s'a făcut dreptate cu a- 
ceastă ocaziune: «După ce sa pregătit tot, 
guvernatorul general ordonă ca să fie adus 
primul dintre cet 12 ţărani, pe cari i-a de- 
semnat proprietarul ca şefi al revoltei. 

Această prima victimă era un părinte de fa- 
„ilie, ca de 40 de ant, a cărui onestitate era 
“proverbială şi pe care'l stimati toţi concetăţe- 
nii săi. A trebuit să se desbrace şi să se culce 
pe o bancă. 

Țăranul nu ceru iertare; ar fi fost în zadar. 
El își făcu cruce și se culcă. Dou! poliţişti 

îl apucară ca să'l ţie. Un medic asista spre a
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da ajutor la nevoe. Cei doui criminali, însăr- 
cinați cu pedepsirea, îşi scuipară în mâini, 
plesniră cu bicele lor şi începură operaţia. 
Banca era prea mică şi era greii de a ţine pe 
loc pe omul care se svîrcolea în dureri. Gu- 
vernatorul ordonă să se aducă altă bancă. 

In iimpul acesta s&rmana ființă maltratată 
stetea cu privirea încruntată; buza inferioară 
îl tresărea, picioarele goale îi tremuraii. După 
ce se aduse altă bancă, sărmanul fu legat pe 
ea şi călâii se puseră din noii pe lucru. Ră- 
nile deveneaii tot mai îngrozitoare; nenoroci- . 
tul torturat era plin de sînge, şi după fie-care 
lovitură el dedea un gemtt, pe care în zadar 
încerca să'l înghită, 

Iar din mulțimea ce stetea împrejur se au- 
zeaii suspinurile femeilor, mamelor, copiilor și 
rudelor celor chinuiţi, şi plânsul înecat al ace- 
lora pe cari îi aștepta aceeaşi pedeapsă. Neo- 
menosnl guvernator general număra pe degete 
loviturile și îşi fuma ţigara cu sînge rece. 
După ce s'a dat peste 50 de lovituri, ţăra- 

nul încetă de a mai ofta saii de a mal mișca, 
iar savantul domnu doctor, care a pus la dis- 
posiţia spitalului serviciile şi înțelepciunea sa, 
se apropie, pipăi pulsul omului torturat, se a- 
plecă spre a trage cu urechea dacă mai bate 
inima şi făcu cunoscut representantului auto... 
rităţii imperiale că victima si-a perdut cunoş- 
tința și că viaţa i-ar putea fi în primejdie dacă 
Sar mai urma cu loviturile. Insă guvernatorul 
general, mai beat de cât ori-când de deplinele 
puteri ce i s'aii dat, deveni sălbatice la vede- 
rea sîngelui şi el ordonă să se urmeze cu pe- 
deapsa. Tortura se continuă până se împliniră 
10 de lovituri; din motive necunoscute 10 pă-
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rea a fi ţifra sacră şi ar fi fost un ultraj adus 
dreptăţei dacă sar fi încetat mai curând. Apoi 
el își luă ţigara din gură și zise nepăsător: 
«Destul! Altul la rând !»



OLERUL IN RUSIA 

«Un alt monstru: Clerul. Monstru îndoit. 

Clerul alb, clerul negru. Clerul alb este abject, 

clerul negru e obscen. 
«Clerul alb e imensa turmă je popi şi 

diaconi. 
Din ce familii es aceşti 6meni? Din familiile 

sacerdotale. Popa e fecior de popă. In Rusia 

preoţia e ereditară, ca şi 6re-care bole. 

«De tînăr, copilul menit bisericei este trimis 

la Seminar.: El nu învaţă nimic din ce e tre- 

buincios să ştie pentru u fi om; dar îl învaţă 

te superstiţiile care pot se'i îndobitocescă 

mintea lui şi pe a celor-Valţi. Perşonalitatea 
dispare, să şterge în stupiditatea învățămîntu 
lui comun.. Elevii nu își: păstrâză nici chiar 

numele. lor. Episcopul chemă pe nouii veniți: 

: «Tu, tu te vei numi. de acum înainte: «Bogo- 

" lafschi (adică: teolog) ; tu, tu vel fi: «Bogulu- 

_Dof (adică dragostea lui Dumnezeii).» Un epis- 

- cop îngâmfat, care ştia franțuzește impuse în- 

tr'o zi unui din aceşti tineri lex, care era 
„născut întrun oraș mare, numele de «Grand- 

villageschi !» ă 
In afară de acestea seminarişti! sunt destul
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de bine trataţi. Inainte li se dedea din vreme 
în vreme bătae cu cnutul; astă-zi li se trage 
nuele, dar foarte rar, şi cu blindeţe, ca de 
plăcere. Ei ai o mare libertate: între altele, 
aceea de a se îmbăta şi de a frecuenta casele 
de prostituție --însă numa! ziua—căci ei se 
culcă de vreme. 

«Educaţia lor terminată, îl însâră, Episcopul 
are acestă grijă. De ordinar el dă noului popă 
fata unui alt popă decedat și odată cu ea și 
parochia. 

<Tînerul preot să aşază în oraşe, într'o casă 
frumosă, în sate într'o căsuță destul de con- 
fortabilă, 

«Drept vorbind, el e plătit forte prost, şi 
cîte odată de loc. 

<Trel-zeci şi şase de miliâne de ruble e bu- 
getul Clerului alb, clerul secular; există în 
Rusia 36,000 de parohii, deci o sumă bunicică, 
să datorește fie-cărui preot—dar ea rămîne nu- 
mai datorită. Sinodul, împărţitorul banilor sa- 
cerdotalt, are grija a păstra banii pentru tre- 
buinţele particulare a membrilor săi. Pintre 
aceste trebuinţe trebue numărate actrițele din 
Paris, cari vin la Petersburg, în timpul sezo- 
nului de vară. 

«Cu tote aceste popa îşi face trebile. EI are 
taxele căsătoriilor și botezurilor. La Paşti pa- 
roheni! îi aduc prezente în natură şi în bani. 
Pe urmă, el merge din casă în casă, cerşind 
pentru ași împodobi biserica, pentru aşi auri 
iconele, pentru a cumpăra vase sfinte de la 
Moscova! De bună semă el își reservă din a- 
ceste mici beneficii. După ce a buzunărit pe 
Omeni în numele lui Dumnezei, el fură pe 
Dumnezei însuşi. Dar aceste nu sunt de cît 
cîștiguri normale ale slujbei sale și aceste ajung
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unui om care a învăţat la Seminar obiceiul 
rachiului şi a fetelor frumâse ! 

«Batuşca, aş vrea să capăt un certificat de. 
moralitate. 

«D'apoi Simion Petrovici, tu ești, mi se pare, 
un hoț.de frunte. 'Tu eşti condamnat de mai - 
multe ori pentru furături. 

«Eh! Batuşca, tocmai pentru că am ast-fel 
de reputaţie îm! trebue certicat. 

«Ah! Ah! Da, da, fără îndoială, te înțeleg. 
Al vrea să întri în administraţie, în vre-o casă 
de comerț unde “ţi-a fi uşor să... 

<Toomal ! 
«Prea bine, prea bine. Te-a! îndreptat, aşa 

mai înţeleg. Ei bine Simon Petrovici, asta nu 
te va costa scump, certificatul. Zece ruble, 
nici o copeică mai mult, 

«Cine! ruble, Batușca ! 
«Aide fie, cinci ruble, dar să dat și o rochie 

preotese ! 
% 

Ic 

«Popa ma! are și alte resurse. 
«Cine renunţă pe faţă la religia ortotoxă pote 

îi trimis la Siberia. Din fericire pentru sectele 
disidente, popa e de faţă. Cu cite-va parale, 
el închide ochi! și să face că nu vede sfaturile 
ereticilor—fie aceştia ca la Ecaterinoslav, ado- 
ratori a! Diavolului, el le libereză certificate 
de bun! creştini, 

„___ «Cât despre cei cari nu se adresează, lui, el 
îl urmăreşte, îi ameninţă : Cumpiără-mi saii te 
vind b» Și1 cumpără. 

«Osebit, el se distinge prin a sustrage moş- 
teniri și dănii de la murinzi, —saii mai bine, 
mai simplu, el fură bani! ascunși sub perina 
boinavului pe care”! spovădueşte! Şi dacă a:
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ceste din urmă meşteşuguri nu sunt destul de 
productive, popa nu stă la îndoială: să. face 
negustor de vicii și beţie, vinde cărți de joc, 
ca un antreprenor de tripoă, și rachiii. ca un 
cărciumar ! - | . 

& 

«Şapte miy de călugărițe, nouă mil de călu- 
gări sunt împrăşiați în opt: sute de monastiri, 
deci șase-spre-zece mi! de religioşi şi religiose. 
Asta ar fi puţin, cu toate că e mult.: 

Dar postulanții şi novicii, al căror număr 
măreşte considerabil populaţia monastirilor! Toţi 
acești 6meni! şi tote femeile acestea constitue 
aceea, ce' se numeşte: «Clerul Negrn» — El e 
redutabil, cu tote că-e târător, e ascultat cu 
tote că e disprețuit.— Dintre călugări sunt aleși . 
toți demnitarii bisericet: arhimandriţii, vicaril 
arhereii, episcopii, mitropoliţii; din călugărițe 
se fac stariţele. Superiorii marilor monastiri,: 

„aii câte 15.000 ruble venit, cel a micelor mo- 
nastiri se mulțumesc cu câte 15 mir ruble; O sta- 
riță de monastire care a fugit din Moscova 
pentru a se mărita la Praga cu un coifeur fran- 
cez, a luat cu ea, afară de vasele de aur ale 
cisericei. un milion de ruble bani! 

«Deci clerul negru e bogat, orgolios, puter: 
nic, — și e infam. Un scop îndoit: îmbogățirea 
şi dominaţiunea. Trei mijloce - principale : min- |, 
ciuna, insinuarea și cerșetoria,» . . 

«Cergşetoria cinică, Ea o 
«Odată, la Odesa, două maice se e presentă î în 

îr'o dimineață, la 0 actriță franceză forte la 
modă inacel timp . 

«Ele cer pomană. Actriţa, fată bună, le oferă 
un bilet.de zece ruble.
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« — Oh! nu e destul, zic călugărițele. 
« — Cum*nu e destul? 
«— Nu, barina. Priuţul Wiskoft v'a, făcut a- 

laltă-ieri un cadoii de 5000 ruble. 
«— Dar de unde ştiţi ? 
«— Prinţul, care e forte religios, se spove- 

- deşte la un preot care vine pe la monastirea 
n6stră. Ast-fel, d-ta ai primit 5000 ruble, şi din 
care vă rugăm a ne da pe jumătate, căci a- 
vem mare nevoe a zugrăvi boita bisericei 
nostre. 

«— Nici odată! strigă actriţa. -. 
«—- Ba de îndată, răspund călugărițele. Căci 

dacă nu, ia sema. Prinţul e însurat. Putem în- 
știința pe nevastă-sa despre legătura vostră cu 
el, şi veţi fi trecută peste. graniţă, cu forte 
puţină consideraţie. 

«Actriţa de frică, dete bani. Drept răsplată, 
călugărițele o poftiră a vizita monastirea lor. 
Ea fu bine primită şi prânzi acolo într'o chi-. 
lie particulară, cu prinţul». | 

% 
x 

«Insinuare abjectă,. 
«Un om cade bolnav. Pentru 1. veghea, 

pentru al îngriji, el chiamă un călugăr. Acesta 
se instalează în casă ca stăpân. Se îmbată de 
vin şi rachiii, se înd6pă de earne, sărută gâtul 
slujnicelor, apoi se culcă și dârme. Din timp 
în timp să deştepta pentru a întreba pe bolnav: 

«— Luminăţia-Ta vrea să se spovedească ? 
«— Bolnavul se spovedește. Totă viața sa, el 

'şi-o descopere. El își spune secretele de care 
atîrna. cinstea și viața lu! pote. Călugărul "! dă 
ertare, după ce-i impune câte-va pocăinţe bă- 
neşti; apoi adorme din noi. Dar, adou zi, el:
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alergă la poliţie și declară tot ce i s'a spus la 
spovedanie. Câte odată bolnavul & arestat, tri- 
mis în Siberia, fără judecată. Cât pentru că- 
lugăr, i se mulţumeşte și i se plăteşte. Ast-fel 
D-zeii face poliţia ţarului. 

«Minciuna mai cu semă,! 

«Călugări! şi călugărițele merg din stradă 
în stradă bătând la ti6te ușile Ă 

«Fiule, iată niște mâște care vindecă tote 
bolele: Ciuma şi holera. Fică, dacă ve! aprinde 
acestă lumînare, sera, lâgă patul tăi, tu vei 
vedea în vis pe fiul tăii care e în războiii. Fată 
tânără, dacă vei purta pe pântece acest os 
sfînt al lui sfîntul Nicolae, tu nu te ve! mat teme 
de dezmerdările amantului tăi. 

«— Cât costă moștele? 
«— Cinci ruble. 
«— Cât luminarea ? 
«— Zece copeice. 
«a— Cât osul lui sfîntu Nicolae? 
«— 0 rublă. 
«Ast-fel se face negustoria monacală. Dar 

când mijlocele ordinare nu sunt îndestulătere, 
se alcrgă la minuni. 

«Un călugăr proclamă, deșşteptându-se, că 
sfinta Varvara "I-a apărut în vis şi "1-a destăi- 
nuit că o ic6nă de minuni făcătâre este ascunsă 
sub pământ, la rădăcina unui copac, în pădure. 
Toţi alergă, desgropă icona.—O aduc în bi- 
serică. Sfîntul sinod se adună; el proclamă 
oficialmente origina minunată a icânel; şi a- 
tunci încep a veni cu grămada bolnavii şi in- 
firmil. Orbit văd, surzi! aud, paralitici! "și sfarmă, 
bechilele și plâng de bucurie! Dar trebue plă-
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tită icona de minuni făcătore! Aurul și argintul 
plouă ; — Plata se face înainte; călugării se 

tocmesc cu pătimaşii— EI vând vindecarea mi- 

nunată cum se vând legumele în piaţă. La porta 

unor monastiri sunt afișate tarifele minunilor. 
«Și mulțumită acestui aur, cerșşit, smuls, fu- 

rat rublă cu rublă, copeică cu copeică, lăzile 
sfinte se umplu, religioși! gre! de vicii, beţi de 

vutcă,, se desfată în lene, ear icone strălucind 
de aur şi încărcate de pietre scumpe staii a- 
şăzate în paraclisele unde slujesc arhimandriţii 
şi în micele chili! în care suspină, noptea, să- 
rutările monstruose a călugărițelor îndrăgostite» .



PAHOD NA SIBYR 

Sub cer de plumb întunecos, 
Pe câmp plin de zăpadă, 
Se trăgănează încet pe jos 
O jalnică grămadă 
De oameni trişti şi îngheţaţi, 
Cu lanţuri ferecaţi. 

S&rman! ! de şase luni acum 
Ei merg tără 'ncetare 
Pe-un lung pustiii ce n'are drum 
Şi nici capăt nu are. 
Din când în când un ostenit 
Mort, cade, părăsit. 

E lung cel şir de osîndiţi! 
Pe vînăta lor față 
Necontenit sunt pălmuiţi 
De un crivă&ţ plin de ghiaţă, 
Şi pe-a lor trup de sânge ud 
Des cade biciul crud.



„Ta urma lor şi pe 'mprejur 
Cazaci, Baskiri sălbatici, 
Cu: suliţi lungi, cu ochi de ciur, 
Alerg pe cai sburdalnici ; 

“Și “n zarea neagră stă urlând, 
| Urlând Iupul fămând. 

Dar unde. ;merge acel popor 
"Ce nu mal are ?n lume 
Nici o sperare 'n viitor, 
Nici patrie nic! nume ? 
Se duce şters dintre cel vil, 
Să moară prin pustii. 

Palid convoiii, perdut, uitat, 
Coloană funerară, 
Ea, poartă 'n frunte un stigmat : 

- Amorul sfânt de ţară. 
O sfânt, sublim, cerese amor, 
Câţi pentru tine mor! 

Ah ! câţi martiri. pentr'un „cuvenit 
“Şun dor de libertate,. 
"Cu zile mersai la mormânt 

Prin r&sbunări turbate ! 
Câţi aii format grozavul șir, 
Pohodul na Sibyr ! 

Acum. coloana sa oprit, 
Sub crivăţul:de noapte, 
„Din sînu-! rece, amorţit, 
Es dureroase şoapte. 

Ea se înșiră acum în rând 
Gemând şi tremurând.:



80 

Un comandant, aprig călăi, 
l-adună ca pe-o turmă, 
Și 'nseamnă chiar pe biciul săii 
Câţi ati căzut în urmă, 
Apoi în vânt c'un aspru glas 
Dă ordin de popas. 

Convoiu 'ntreg nedespărţit, 
Ingenuchiând se lasă 
Pe câmpul alb şi troenit 
In noaptea mult geroasă, 
Și stă grămadă la un loc 
Făr 'adăpost nici foc. 

Cu peptul de omăt lipiţi, 
S&rman! ! adorm îndată 
Visând de câmpii înfloriţi 
Din ţara depărtată, 
Şi pieptul lor plin de amar 
Se bate tot mai rar. 

Unul prin vis vede plângând 
O mamă 'mb&trânită ; 
Altul se 'ngână desmerdând 
Soţia lui iubită, 
Şi toţi pe sub genele lor 
Ati lacrăme de dor. 

E dorm adânc! ş'al nopţii vânt 
Cu şuer viscoleşte ; 
Ei dorm adânc şi pe pământ 
Mereii troianul creşte, 
Şi stelele, privind la et, 
Din ochi arunc scântei.
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Treptat om&tul spulberat 
Se îniinde ca o mare, 
Se ntinde, şi sub el treptat 
Convoiu 'ntreg dispare, 
Şi'n zori tot câmpu-i învelit 
Cun giulgiti nemărginit... 

Ati fost 1... Acum el unde sunt ? 
Un cârd de „vulturi sboară 
Pe sus cun repede avânt, 
Șin câmp el se coboară; 
lar dintre brazi vine urlând, 
Urlând lupul fiămând. 

V. Alexandri.



La Polonia 

1 

O! Polonie măreaţă. a eroilor regină ! ! 
Mii de ori mare martiră și de mi! de ori creştină! 
Tu pe pat de morte astă-zi zaci, cu braţele în fer, 
Ş'acest secol fără lege nu1 stitul de-omor și singe, 
“Dar pe ascuns îngenuchiază lângă tine, pen- 

. tru-a plânge, 
Libertatea sîngerândă şi Hristos proscris din cer. 

II 

- E proscris Mintuitorul de Cerescul S&ii Părinte, 
Până când n'o să re'nvie a dreptăţii oseminte 
Ce'n pustiile-! gheţoase tirania a 'ngropat. 
Inc'o Golgotă ne trebui, înc'o cruce de mărire 
Mult mai grea şi mult mai sfântă, înc'o mare 

(răstignire 
- Şi apoi sdrobit tiranul şi Polonul liberat. 

III 
Pentru ce Polonul 6re singur numa! în natură
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Condamnat să fie astă-zi la amarnica tortură 
* D'a vedea cum libertatea pentru alții a 'nviat, 
„Pe când el sub lanţuri geme, el, ce: dreptul 

(de-a le frînge, 
1/a plătit în ort-ce freme cu eroicul sti sînge, 
Şi din. ghiara barbariei omenirea a salvat : 

IV 

- Male 6re sai nu e Dumnezei stăpân pe lume ? 
Mal e încă vr'o dreptate? Saii aceste tâte's glume? 

- Yatunci omul e o feră, cu dispreț de tot ce'i sfint; 
-Atunei dintele ce rupe carnea vie de pe tine, 
Mâna care te.sugrumă, făcând ast-fel, face bine, 
Ş'al. îper aţilor tron, e- -a] popdrelor mormânt. 

N 
- Ce'nsemneză vintul aspru ce din meză.nopte bate 
“Și cu recea lut suflare -perde vieţi nevinovate? 
De ce corbil vin cu dînsul? De ce lupii. îi răspund? 
“Nu sunt astea semne bune ! Sorele se 'nfiorează, 
Şi cum trece-o 6ră tristăel îşi stinge câte-o rază, 
Şun sicriti gătește lumei întunerecul profund.. 

VI 

- Nu'1 aceea libertate, ce cu biciul se impune, 
Şi din mâna tiraniei nu putem primi cunune; 
Cununi mari, nemuritâre, de popore se'mpletesc. 
“Când: Cazacu-și mână, calul, sub potcâva sa, 

(fugarul 
Calcă firea libertăţii, şi na cruţă nici altarul, 
Unde-a curs, spre mântuire, atât sînge creştinesc.
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VII 

Astăzi ferbe, clocoteşte, vechiul Istru 'n fră- 
| (mîntare : 

Libertate spune valul la pămîntul ce n'o âre, 
Dar Sclavie răspund munţii ce se clatină de ris. 
Barbaria Semi-Lunei cu legenda"! o să peară, 
Dar, amară ironie! Alți barbari cu-unghii de feră, 
A Sibirului porţi negre omenire! aii deschis. 

VIII 

Intr'acolo cine merge e perdut pe vecinicie. 
Ah ! Istoria ne spune, şi Polonia oştie, 

-Că cea ghiaţă-a tiranie! încă nime n'a topit... 
Musulmanul d6rme astă-zi somnul lung de 

(pocăință, 
Viaţa-i este-o letargie, lenea este-a lui credinţă ; 
Dar Cozacul suge sînge ca să fie fericit. 

IX 

Intre Asia ș'Europa e mormântul libertăţii, 
" Şi Uralu'Y ecatomba pe ruinele dreptăţii: 

Ce-i de-asupra e sălbatec, ce-i sub dânsul e 
(martir. 

Pe de-o parte horde crude de Baschiri, omsră, 
(pradă, 

Pe de alta un gigantec ţinterim ne dă dovadă 
Că nu'! floare de speranţă în pustiul de Sibir. 

X 

Știți voi ore ce-i Sibirul? Ah! cetiți pe albe feţe
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Câte mame 'şi plâng copii, câte suflete măreţe 
In om&tul vecinicie! făr' de urme-aii dispărut... 
Intrebaţi văduve câte sufer chinul umilirei, 
Câţi orfani cerşesc pe drumuri răsbunarea o- 

| (menirei, 
Intrebaţi blesteme câte acest secol a născut! 

XI, 

Ah! şi dac'aceste tâte nu's de-ajuns spre-a vă 
(pătrunde 

„Aşteptaţi cu nepăsare, Volga lumea să inunde 
Și murind bătrînul s6re o să spue ce-a văzut, 
Mai de grabă se va face iadul ra! şi erna vară, 
De cât azi să se 'mhlânzescă tirania cea barbară, 
Ce-a Poloniei mărire în cenușe-a prefăcut, 

XII 

Dar noi cei din alte timpuri, ce 'n trecut mal 
(trăim încă 

Şi pe-a morţilor movile turburăm tăcerea-adîncă, 
Cu o notă ce pe liră ne-a pus cel ce nu mal sunt, 
No! cu rîul care plânge, noi cu codrul care geme, 
Tari de rana ce ne dore, a Polonie! blesteme 
Drept la Domnul Sfint le ducem, ș'așteptăm al 

(s&i cuvânt! 

XIII 

Moștenirea n6stră este a popsrelor durere, 
De la tată la fiii trece acea straşnică avere, 
Ce ne'mpune datoria pe-ori-ce oră să murim. 
Nu ne sperie tiranul; glasul nostru e mai tare: 
El din tunuri ne vorbeşte, noi răspundem cu-o 

(cântare 
De pe fluere de 6se ce-am cules pe ţintirim.
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XIV 

Şiacest cântec e suspinul omenirei suferinde, 
Al Varşovei gemet care răzbunarea ne-o aprinde, 
Ori şi unde încă inimi pentru patrie ma! bat. 
Nu se pâte ca să pâră! Peră lanţul de sclavie, 
Peră-a lumei nepăsare, dar Polonia să fie - 
Mare, liberă, unită,, stilp de lauri coronat. 

XV 

Să, veniţi voi, câți mai credeţi în Hristos, în 
(mintuire, 

Câţi slăviți o mumă încă, câți aveţi încă simţire, 
Voi ce încă plecaţi fruntea la morminte de eroi, 
Veniţi lacrimi să depuneţi la Poloniei piciore, 
Ş'oţelind a vâstre braţe, juraţi toți, pe cer şi sore: 
«Nu-i Polonia perdută până când mai trăim no! !» 

D. Petrino.



Testanentul lui Petra cel Mare” 

Tată un document istorie care va fi cetit cu 

uni interes fârte viii: Este testamentul lu Pe- 

“tru cel mare, astfeliii cum a fost transmis lui 

Ludovic al XIV de către ambasadorul Fran- 

ciei la, Petersburg, şi în care se vede cugela- 
rea politică ce a presidat de atunci tote proec- 

şele suveranilor Rusiei : 

«In numele prea sântei şi nedespărțitei treimi, 

Not Petru I-iii, tuturor descendenților și suc- 
cesorilor la tronul și guvernul națiune! rusești. 

«Marele Dumnezeii de la care ţinem esis- 

tenţa, nâstră şi corâna nâstră, luminându-ne cu 

lumina sa şi sprijinindu-ne cu sprijinul s&ă, 

'mi permite de a privi pe poporul rus ca un 

popor chemat în viitor la dominaţiunea gene- 

rală a Europei. Intemeez acestă cugetare a - 

mea pe aceea că naţiunile Europei ai ajuns, 

cea mai mare parte, într'o stare de bătrâneţe ve- 

1), Estras din gazeta franceză: La Presse din 28 

Martie 1843 și comunicat noă de vechiul nostru amic 

Iân Urlătenu proprietar mare, democrat și patriot dis- 

iins, fost, prefect; liberal ș. c. 1. t.
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cină cu peirea spre care merg cu pași mari; 
trebue dar ca ele să fie lesne şi de sigur cu- 
cerite de către un popor tînăr şi noii, când u- 
cesta va fi atins totă forța şi crescerea sa. 
Privesc dar invasiunea ţărilor Occidentulut şi 
Orientului de către Nord ca o mişcare perio- 
dică decretată în cugetele Providenţe! care tot 
ast-feliii a regenerat pe poporul roman prin 
invasiunea barbarilor. 

«Emigrările Gmenilor polari sunt ca flucsul 
Nilului care, la 6re-care epoci, îngrașe cu no- 
roiul s8i, ţările slăbite ale Egiptului. Am 
găsit pe Rusia gîrlă, o las rii, succesorii mei 
vor face din ea o mare întinsă, destinată a 
face roditore pe Europa sărăcită, şi undele el 
vor deborda, cu tote stăvilarile ce niște mân! 
slăbănogite ar putea să”! pue în cale, şi des- 
cendenții mei sciii să'i dirigeze cursul; pen. 
tru aceea, ei le las învățămintele urmâtore pe 
care le recomand atenţiunii și observaţiunii 
lor statornice. 

1). De a întreţine pe națiunea rusă într'o 
stare de resbel permanent, a ţine pe soldatul 
rus tot-d'a-una în resbel, a nu'l lăsa s& re- 
pauseze de cât pentru îmbunătăţirea finanţelor 
statului; a reforma armatele, a alege momen- 
tele oportune pentru atac. A face ast-feliii ca 
pacea să serve pentru resbel, și resbelul pen- 
tru pace, în interesul mărire! şi prosperităței 
crescânde a Rusiei. 

2). A chema prin tote mijlocele posibile, de 
la poporele instruite ale Europei, căpitani în 
timp de resbel, şi savanți în timp de pace, 
pentru a face s& profite națiunea rusă de fo- 
losele celor-l-alte ţări, fără a o face să piarză 
pe ale ei proprii. 

3). A lua parte în ori-ce ocaziune la aface-
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„rile şi certele Europei și mai ales ale Germa- 
niei care, fiind mai apropiată de not, ne inte-: 
reseză mai d'adreptul. 

A divisa Polonia întreţinând turburări şi ge- 
Losir continue ; a interesa ps puternici cu pre- 
țul aurului, a influența dictele, a le corumpe 
spre a avea o acţiune în alegerea regilor, a 
numi partisani şi a'i protege, a face să între 
trupele moscovite și a le ţine în ţeri străine 
pînă ce va veni ocaziunea ca să rămie acolo 
pentru tot-de-una. Dacă puterile vecine opun 
dificultăți, a le potoli momentan înbucătățind 
din ț6ră pînă se va putea lua tot ce este de 
luat. 

5-lea. A lua de la Suedia cît se va putea 
mai mult și a face să fim atacați de ea pentru 
a avea un pretest de a o subjuga. Pentru a- 
cesta, trebue isolată de Danemarca, și pe Da- 
nemarea de Suedia şi a întreţine cu grije ri- 
valitatea lor. 

6-lea. A lua tot-de-una pe soțiile principilor 
ruși dintre principesele Germaniei, pentru a 
înmulţi alianțele de familii, a apropia intere- 
sele și a uni de sine pe Germania cu causa 
n6stră îmulțind influenţa nâstră. 

1-lea. A căuta de preferinţă alianța Englite- 
rii pentru comerciul nostru ca o putere care 
are mal mult trebuință de no! pentru marina 
sa şi care pote se fie mâi folositâre desvoltării 
marinei nostre..A da în schimb lemnele nâstre 
şi alte produse contra aurului ei, şi a stabili 
între comercianții, mateloţii et și al noștri ra- 
porturi continue cari se formeze pe ai noştri 
în bavigaţie şi comerciii. 

8-lea. A se întinde neîncetat către Nord, în 
lungul Balticet, precum şi spre sud în lungul 
Mării Negre.
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9-lea. A se apropia pe cât este mai posibil 
de Constantinopole și Indii. . Cel.ce va domni | 
peste aceste ţinuturi va fi adevăratul suveran . 
al lumii. Prin urmare, a provoca resbele con: - 
tinue atât Turcului cît și Persiei. A. așeza 
Santiere, pe Marea Negră, a se face stăptn 
din ce în ce peste acestă. mare, precum și 
peste Baltica care sunt un punct îndoit şi 
necesar la reuşita proectului;. a grăbi deca- 
dența Persiei ; a pătrunde pînă : în golful Per- 
sic; a stabili, dacă. este posibil, prin Siria, ve- 
chiul comercii al Orientului, și a înainta, pînă 
în Indii care sunt antrepositul. lumii. Odată 
ajunşi acolo,-n'am mai avea nevoe de aurul 
Engliterer. 
„10-lea. A căuta și a întreţine cu grije alianța . 

" Austriel; a sprijini în aparenţă ideile sale de - 
domnie viitore asupra Germaniei, şi a provoca 
în contra ei şi pe sub mână gelosia. prinților. 

„A le face să reclame ajutorele Rusiei de către 
unii ca şi de către cel-'alţi şi a esersa asupra | 
acestor. ţări un felii de protecţiune care să - 
prepare domnia, viitâre. A | 
„l-lea. A interesa casa Austriei ca să go- 

nescă pe Ture din Europa, și a neutralisa, ge- 
losiile sale din timpul cucerire Constantino- 
polei, provocând un resbel cu vechile state ale 
Europei, saii. dăndui o porțiune din cucerire 
care i se va lua înapoi msi târzii. 

12-lea. A întruni împrejur .pe toți Grecii des-. 
"uniţi. sai schimatici. cari. sunt r&spîndiți în 
Ungaria, sati în Polonia, al centralisa,. al spri- 
jini şi a stabili mai dinainte o predomnire 
universală printr'un fel de autoritate Și de su- 
premaţie sacerdotală; vom avea. atiția amici 
printre fie-care din inamicii noştri... 

13-lea. Suedia desmembrată.. Persia învinsă.
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Polonia subjugată. Turcia cucerită. Armatele 
nâstre reîntrunite. Marea Negră și Baltica pă- 
zite de corăbiile n6stre. Trebue de o cam dată 
a propune separat şi forte secret Curţii din 
Versailles, pe urmă, curţii Vienei de a împăr- 
tăşi cu ele imperiul universului. Dacă una din 

__două acceptă, ceia ce este nelipsit dacă vom 
fata ambiţiunea şi amorul lor propriii, a se 
servi de una pentru a sfărîma;. pe cealaltă, - 
angajiînd cu dînsa şi pe rînd o luptă care nu 
va fi îndoiosă. :Rusia posedând pentru ea tot, 
Orientul și o mare parte a Europel. 

14-lea. Dacă, ceia ce nu este probabil, fie- 
care din ele ar refuza oferta Rusiei, trebue a 
le. crea cerie şi a le face să se ruineze una 
prin alta. Atunci, profitând de un moment de- 
cisiv, Rusia ar tăbări trupele sale, concentrate 
mai dinainte, asupra Germaniei. In "același timp 
două flote considerabile ar pleca, una din Azof, 
şi cea-l-altă din portul Archangel încărcate cu: 
horde asiatice sub convoiul flotelor armate ale 
Mării Negre și ale Balticei. Inaintând prin: 
Mediterana și prin Ocean, ele ar inunda Fran- 
cia de o parte și Germania de altă parte, şi 
aceste dout ţinuturi biruite, restul Europei ar 
trece lesne sub jug, fără a mai! da o lovitură: 
de pușcă. Ast-feliti se pote și trebue se: fie 
subjugată Europa.



ȚASTANENT DE PIEARE LE CRANI 
Batrait de la Gazette frangaise (La Presse) du 

28 Mars 1843. 

  

Voici un document historique qui sera lu 
avee un vif interât. Cest le testament de Pierre- 
le-grand, tel qu'il fut transmis ă Louis XIV 
par lambasadeur de France â St. Petersbourg, 
et dans le quel on retrouve la penste politi- 
que qui a toujours presidâe depuis, aux projets 
des souverains de la Russie. 

«Au _nom de la tres-sainte et indivisible Tri- 
Dit6, Nous Pierre I-er, ă tous nos descendants 
et successeurs au trone et gouvernement de la 
nation russe. | 

«Le grand Dieu de qui nous tenons notre 
existence et notre courrone nous ayant €clair€ 
de ses lumicres et sontenus de son appni, me 
permet de regarder le peuple russe comme 
appele dans lavenir ă la domination gensrale 
de lEurope. Ie fonde cette pensâe sur ce que 
les nations Europeennes sont arrivees, pour la 
plupart, ă un etat de vieillesse voisin de la 
Caducite, ou qu'elles y marchent ă grands



93 

pas ; îl sen suit donc qu'elles doiveut tre fa 
cilement et indubitablement conquises par un 
peuple. jsune et neuf quand ce dernier aura 
atteint toute sa force et touie sa ; croissance, 
Je regarde linvasion des pays de .l'occident 
et de Lorient par le Nord comme un mouve- 
ment pâriodique arret6 dans les deseins de la 
Providence, qui a ainşi regenâre le peuple ro- 
main par linvasion des barbares,. 

«Les emigrations des hommes polaires sont 
comme le flux du Nyl, gu'ă certaines epoques, 
vont engraisser de son limon les terres amai- 
gres de l'Egypte. J'ai trouve la Russie rivi- 
ere, je la laisse fleuve, mes successeurs en 
teront une grande mer destin6e ă fertiliser 
l'Europe appauvrie, et ses flots deborderont 
malgre toutes les digues que les mains affai- 
blies pourrout leur opposer, si mes descendents 
savent en dâriger le cours. C'est pourquoi je 
leur laisse les enseignements suivants; je les 
recommande ă leur attenţion et ă leur obser: 
vation constante. 

19, Entretenir la nation russe dans un tat 
de guerre coutinuelle pour tenir les soldats 
toujours aguerris, toujours en haleine, ne le 
laissant râposer que pour ameliorer les finances 
de l'tat, refaire les armees, choisir les mo- 
ments opportuns pour lattaque. Faire ainsi 
servir la paix ă la guerre et la guerre â& la 
paix, dans Linterrât de l'agrandissement et de 
la prosperite croissante de la Russie. 

2%. Appeler par tous les moyens possibles de 
chez les peuples instruits de l'Europe, des Ca- 
pitains pendant la guerre, et des savants pen- 
dant la paix, pour faire profiter la nation russe 
des avantages des autres pays, sans lui faire 
rien perdre des siens propres.
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3%. Prendre part en toute oceasion aux affai- 
"„rres et demâles quelconques de VEurope, et 
surtout de ceux de I'Allemagne qui, plus rap- 
prochee, interrâsse plus directement. | 

40. Diviser la Pologne en y entretenant le 
trouble et des jalousies continuelles ; gagner 

„les puissances âă prix d'or; influencer les 
_dietes, les corrompre afin d' avoir action sur 
les €lections des rois; y faire nommer des par- 
tisants, les proteger, y faire entrer "les -trou- 
pes moscovites, et y sejourner jusqu'ă Voc- 
casion d'y demeurer. tout-ă-fait. Si les puissan.- 
ces voisines opposent des diffiicultes, les apai- 
ser momentanement, en morcelant .le pays, 
jusquă'ce qu'on puisse repreudre ce qui aura 
ete doune, 

::50, Prendre le plus qu'on pourra â la Suede, 
et săâvoir 'se faire attaguer: par elle pour avoir 
prâtexte de la subjuguer. Pour cela, .L'isoler de 

" Danemarcek, et le Danemarck de la Suede, et 
entretenir avee soin leurs rivalites. 

6%. Prendre toujours les epouses des princes 
russes parmi les princesses d'Allemagne, pour 
multiplier les alliances de famille, raprocher 
les ințerrâts, et unir d'elle-mâme VAllemagne 

“a ntre -cause en y multipliant notre: influence. 
1%. Rechercher de preferance alliance de 

- VAngleterre pour . notre Commerce, comme .: 
6tant la puissance qui:a le plus bsoin. de nous . 
“pour sa marine, et qui peut tre plus utile au 
"developpement de la nâtre. Echanger. nos bois 
et autres productions contre son or, et €tablir 

“entre ses marchands, ses matelots et 'les n6- 
tres „des. rapports coutinueis, qui forment ceux 
de notre pays ăla navigation et au commerce. 
8. S'etendre sans relâche vers le Noră, le
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long de la: Ballique, 'ainsi que vers le Sud, le . 
long de ia mer noire. 

9%. Approcher le' plus possible: de Constan- | 
tinople et des Indes. Celui qui y regnera sera 
le vrai'souverain du monde. En consequence, 

-suseiter des guerres continueiles, tantât au 
Ture, tantât ă la Perse,; tablir des chaintiers 

Sur la mer: noir€, s'emparer peu a peu de 
“cette mer, ainsi que:de la Baltique,.ce qui est 
un double point 'nâcessaire ă la râussite du 

. projet; hâter la dâcadance de la Perse; pe- 
nâtrer jusqwau golfe persique ; retablir, si:c'est: 
possible, par la Syrie, Vancien commerce du. 
levant,'et avancer jusqu'aux Indes, qui sont 
Pentrepot du monde. Une fois 'lă, on pourra 

__se passer de lor de l'Angleterre. 
10%. Rechereher' et entretenir avee soin V'al- 

"- Hamce de PAutriche; appuyer en  apparence 
ses. idees de 'royaută future: sur IAllemagne, 
et excițer contre elle, par: 'dessous-main, la 
jălousie. des. princes. Tacher de faire reclamer . 

_l6s secours 'de la Russie par les uns:ou par 
„les antres, et exo ter sur les pays une espece 
de protection qui prepare la domination future. 
"110; Interresser la maison d'Alitriche ă chas- 

ser le Turc de Europe et neutraliser ses ja- 
lousies lors. de la 'conquete de  Constantinople, 
soit en lui suscitant iune guerre avec les an- 
ciens.€tats de'V'Europe, soit': en lui donnant 
une porti on de conguete qu' on lui reprendra 

-plus tărăd. 
- 120, S'attacher â r6unir autour de soi tous 

„les Grecs' dâsunis : ou'schismatiques': qui sont 
repandus ; soit dans la Hongrie, 'soit- dans la 
Pologne; se: faire leur centre, leur. appui, et 
tablir. d” avance vie predominance universelle 
par une sorte d'autorite et de suprematie sa-
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cerdotale : ce sout d'autant d'amis qu'on aura 
chez chacun de ses ennemis. 

13%. La Suede dâmembree, la Perse vaincue, 
la Pologne  subjugude, la 'Turguie conquise, 
nos armees r6unies, la mer noire et la Balti- 
que gard6es par nos vaisseaux, il faut d'abord 
proposer separement et tres secretement â la 
cour de Versailles, puis ă celle de Vienne, de 
partager avec elle lempire de VPunivers. Si 
Vune de deux accepte, ce qui est inmanqua- 
ble en fiattant leur ambition et leur amour 
propre, se servir delle pour ecraser, ă son 
tour celle qui demeurera, en engageant avee 
elle une lute qui ne saurait tre douteuse, la 
Russie possedant en propre tout /orient et 
une grande partie de Europe. 

14%, Si, ce gui n'est point probable, chacune 
d'elles refusait Pofre de la Russie, il faudrait 
savoir leur susciter des guerelles et les faire 
s'6puiser Lune par Lautre. Alors, profitant d'un 
moment decisif, la Russie ferait fondre ses 
troupes rassemblâeş d'avance, sur !Allemagne, 
en m6me temps que deux flottes considera- 
bles partiraient, une de la mer d'azof, et- 
Vautre du port d'Archangel, chargâes des hor- 
des asiatigues, sons le convois des flottes ar. 
mes de la mer noire et de la mer Baltique. 
S'avangant par la Mediterrannâe et par L0- 
cean, elles innonderaient la France d'un câte, 
tandis que l'Allemagne le serait de Vautre, 
et ces deux contrees vaincues, le reste de 
Europe passerait facilement, sans coups fârir, 
sous le joug.. Ainsi peut et doit tre subju- 
gude l!'Europe. -



9SI 11 IUNIE 1848  



9 şi Il lunie 1948 

Următorea descriere istorică a colonelului 
A. Christofi resumând și caracterizând pe de- 
plin mișcarea de la 1848, cu eroi și martirii el, 
o dăm aci în interesul istoriei : - 

Originea libertăților nâstre publice dateză de 
la 1821, când slugerul sati parucicul Tudor 
Vladimirescu, de fericită amintire, s'a sculat 

“şi a scos din ţeră pe Greci! fanarioți, cari, prin 
rapacitatea şi năravurile lor servile bizantine, 
demoralisaseră şi sărăciseră țara care le de- 
dese ospitalitate. 

La anul 1846, s'a format în Bucureşti o so- 
cietate literară, compusă din tinerimea de a- 
tunci ; scriitori, advocaţi, preoți, cari veniseră 
de la Paris cu idei noul. Atunci s'a format so- 
cieiatea secretă numită: Dreptate-frăfie. 

Comitetul executiv se compunea din Ion 
Ghika, Nicu Bălcescu și Al. Golescu (Arăpilă). 

În luna lui Aprilie 1848, Nicu Bălcescu ve- 
nind cu Al. Golescu (Arăpilă) de la Paris, pe 
Dunăre, ai debarcat la Islaz, şi ai spus lui 
Pleșoianu că sunt trimişi de Lamariine, preșe-
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dintele Republicei franceze de la 24 Februarie 
1848, ca să începă mișcarea, 

Pleşoianu le-a răspuns că fără Tell nu face 
nici o mișcare. | 

De aci el s'aii dus la Giurgiu şi aii spus lut 
Tell ce a zis Pleşoianu ; iar Tell le-a răspuns 
că nici el nn face nimica fără Eliade şi Iancu 
Ghica; să mergă la București, să împace pe 
Eliade cu Iancu Ghika, apoi să" aducă şi ban! 
ca să plătească mâncarea soldaţilor, ca să nu 
semene a zaveră, | 

Comitetul executiv, după ma! multe delibe- 
rări, a decis ca mişcarea de regenerare a po- 
porului român să înceapă la 9 Iunie 1848, din 
trei părți : 

1) De la Islaz, de către căp. N. Pleșoianu ; 
2) de la Ocnele mari, de către căp. Gr. Mar- 
ghiloman ; şi 3) dela Telega de către subscrisul. 

" Tancu Ghika s'a trămis la Constantinopol ca 
să pregătească, pe sublima Poartă de mişcarea 
ce se proiecta a se face. | 

La 9 lunie 48, mișcarea de la Telega și de 
la Ocnele mari a avortat, și numa! cea de la 
Islaz "şi-a produs tote efectele sale. . 

In ajunul acele! zile, în seara de 8 Iunie 43, 
a venit de la Giurgiu la Islaz parucicul Gri- 
gore Serurie, împreună cu maiorul Chr. Tell, 
şi de la București a venit Eliade cu Ştefan Go- 
lescu, deghizați. St. Golescu a dat lui Tell câţi- 
va icosari de aur învăliți într'o hârtie, pentru 
plata demâncărei soldaţilor. 

Atunci Pleșoianu a scris feldwebelului Paicu, 
la Bechet, să vină cu compania, pe care mal 
nainte o comandase el, şi tot atunci a scris și 
preotului Radu Șapcă, la Celei, să vină să bine- 
cuvinteze mireasa. Acest preot, cure, pentru ca, 
să atragă lumea să vină la biserică, desființase
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paraua ce, de obiceiii, se da popei la mir şi a 
cărui ospitalitate era casa lui Avram, 'şi-a luat 
Evanghelia și Crucea (pe care o posedă astăzi 
cu tâtă demnitatea părintele Gheuadie episco- 
pul eparhie! Râmnicul-Noul Severin), şi a mers 
la Islaz. 

A doua zi, în acea zi nenorocită de 9 Iunie 
48, după un servicii divin, oficiat de pruotul 
Radu Sapcă, în mijlocul unei mulțimi de ţ&- 
rani, veniţi de pe marginea Dunăre! să vadă, 
minunea minunelor: desființarea clăcei, înge- 
nuchiaţi la pământ, cu capetele. descoperite şi 
plini de bucurie, rugându-se la A-tot puterni- 
cul pentru reuşita desființărei iobăgiei, s'a for- 
mat guvernul provisoriii, compus din : 

1) Preotul Radu Şapcă: 2) I. Eliade Rădu- 
lescu ; 3) Ştefan Golescu ; 4) Chr. Tell; şi 5) 
căp. N. Pleşoianu. 

Atunci, în faţa lumel întregi și contra pro- 
tectoratului exclusiv al Rusiei, colosul de la 
nord, de care se temea toată Europa, saii pro: 
clamat drepturile acestei mândre ţări, ab-anti- 
quo, după tractate : Autonomia țăre! și suzera- 
nitatea sublimei Porţi. 

1) Abolirea pedepse! cu moarte. 
2) Abolirea sclavie! cu despăgubire. 
3) Instrucţiunea politică gratuită şi obliga- 

toare pentru ambele-sexe. | 
4) Desființarea bătăie! corporale. 
5) Desființarea titlurilor. 
6) Emanciparea evreilor naturalisaţi. 
1) Respect la proprietate. 
8) Respect la persoane. 
9) Libertatea omului. 
Iată acei bravi marti! al libertăţilor publice 

cari ati legat clopotul mârtanului, după cum 
dicea Eliade, înainte de 9 Iunie 1848.
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La 8 lunie 1848 domnia în Bucureşti o mare 
teroare ; prăvăliile erai închise ; lumea îngri- 

“jată sta adunată grupuri-grupuri și aștepta 
ceva, dreptatea care lipsia. 

Iancu Manu, agă al Capitalei, adunase ar- 
mele de la particulari şi arestase 110 preveniţi 
în casarma de la Malmaison. 

'Căpitan Costache, ce-i zicea și Chehaia, cu 
pilu! s&ă pe umeri, cel cu 7 limbi, era în ele- 
mentul săi. 

La 11 lunie 1848, Niţă Magheru, cadet de 
artilerie, iniţiat în societatea secretă, mergând 
prin Lipscani, sa suit pe un scaun, a citit a- 
cea frumoasă Constituţiune şi, printr'o inspira- 
ție divină, a dis: «Acum fraţilor, să mergem 
la palat să mulțumim. lui Vodă Bibescu că a 
primit Constituţia.» 

Bucuria, entusiasmul și urările erati la culme. 
Capul coloanei acestei manifestaţiuni spon- 

tanee era la palat, şi coada nu se mal isprăvea, 
„Lumea a sărit peste zid, a deschis porţile, 

violând domiciliul Domnitorului. 
In curtea palatului erati două companii de 

infanterie, cu puscile încărcate: «Roata a S-a, 
a căpitanului Boboc, şia 4-a a căpitanului 
Vălănescu, iniţiat, şi un escadron de cavalerie, 
cu bravul căpitan Mavrocordat, iniţiat, care 
dicea că el va trage, ca să nu calce disciplina, 
dar că va comanda în sus. 

Vodă Bibescu (1) a subscris Constituţiunea 
(1) La acest Domn am fost de ordonanţă patru luni, 

neschimbat ; o lună la Comarnic, unde făcea băt în Pra- 
hova şi trăgea bine la ţintă, o lună la Focşani, când 
s'a însurat cu Mariţica, după ce a despărţit'o de Cosla- 
che Ghica Spătaru ; am fost de ordonanţă și la Mihala- 
che Sturza, Domnul Moldovei, care a cununat pe Vodă 
Bibescu ; o altă lună la Cernesci, luna de miere, şi o 
lană la Rusciuk, când a venit sultanul Abdul-Megid.
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ce i sa presentat de către N. Golescu, şi după 
trei qile, a abdicat; iar C. A. Rosetti, poliţaiul 
capitalet, Va condus până la frontieră, cu tote 
onorurile cuvenite. 

Cesar Boliac, de pe balconul palatului, a nu- 
mit pe membrii guvernului cari erai: N. Go- 
escu, I. Eliade-Rădulescu, maior Chr. Teli, G. 
Magheru, căp. Pleşoianu și alții. 

La 19 lunie 1848, neagra reacțiune, colonel 
Odobescu și colonel I. Solomon ai mers la 
palat şi aii arestat pe membri! guvernului ; 
s'aii tras clopotele în capitală, s'a dat alarma, 

“şi poporul s'a adunat la palat, dar neavând 
conducători nu ştia ce să facă. 

Atunci o eroină (d-na Ipătescu), ridicându-se 
în picioare în trăsură, cu două pistoale în mâini, 

a comandat poporul iritat, strigând: '<Pe el 
copil b» 

Poporul s'a urcat în palat şi a liberat pe 
membrii guvernului; col. Odobescu şi col. So- 
lomon, neagra reacțiune, vai retras cu armata 
în dosul palatului şi aă comandat foc în niul- 
țimea dezarmată; ai făcut 18 victime, dintre 
cari 9 morţi şi 9 răniţi. Col. Odobescu și col. 
Solomon ai fost arestaţi, la cazarma din dea- 
lul Spirei, și daţi judecăţei. 

La 29 Iunie 1848, neagra reacțiune a năs- 
cocit svonul că vin muscalii, şi guvernul sa 
retras la Rucăr, unde un zapcii al ciocoilor 
de atunci a ţinut arestate, în arşiţa. soarelui, 
familia lut Tell şi a lui Eliade, cu copii mici, 
fără a le da nici apă de băut, şi i-a jefuit de 
două sute de galbeni. 

Această faptă barbară o cunoaşte bine d-nu 
Vasile Fusea, care a fost funcționar admiunis- 
trativ atunci; fac apel la acest brav . cetățean 
onest şi capabil funcționar, fost preşedinte şi
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deputat, să bine-voiască a nara această tristă 
scenă reacționară, 

După ce ati venit la putere, acești martiri al 
libertăţei n'aii mai reclamat darea în judecată 
şi restituirea banilor de la acel bandit de 
zapciti. 

La 19 August, guvernul s'a schimbat în lo- 
cotenenţă domneasca, conform Reg. organic, 
compusă din : 

Colonel N. Golescu, 
Ion Eliade Rădulescu, și 
General C. Tell. 
Atunci a venit în Bucuresci Falajat Efendi 

şi a recunoscut guvernul în numele Sultanu- 
lut Abdul-Megid. Consulii puterilor străine din 
capitală aii mers în palatul domnesc şi aii fe- 
licitat guvernul ca legal. - 

In timp de tre! luni, cât a domnit guvernul 
Poporului Suveran, nici un fir de păr nu sa 
clintit din capul cul -va, şi ordineaa domnit în 
libertatea cea mai absolută, 

La 13 Septembrie 1848, Duhamel a intrat 
cu Turci! în Bucuresci şi s'a oprit în faţa ca- 
zărmei din Dealul Spirei, unde nu mai erati 
soldați. Căpitanul Dincă a plecat cu pompierii 
lui de la poliţie, a trecut printre artileria tur- 
cească, care era înşirată în faţa cazărmei din 
Dealul Spire, ai intrat în cazarmă, s'at pusa 
linie de bătae şi aii prezentat arma. 

Duhamel, care era cu Turcii, voind cu ori- 
ce preţ să provoace un conflict între Turci şi 
Români cari se declaraseră pentru autonomie 
şi suzeranitate, a făcut pe Turci să bombardeze 
pe pompieri! Români. 

Căpitan Dincă, văzând că a căzut un ofiţer, 
Dinescu, şi câţi-va pompieri, a năvălit asupra 
tunurilor Turcilor, li le-ai luat şi le-ai îndrep-
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tat în contra lor, în faţa cărora turci! au fugit. 
In acea zi nefastă de 12 Septembrie, mem- 

brii guvernului provizoriii aii stat toată ziua la 
postul lor, la ministerul de externe, în casele 
lui Moravil, și seara ati mers la Colcum, con- 
sului englez, care le-a dat paşaporturi şi ati. 
trecut în Transilvania, numind dictator pe ge- 
neral G. Magheru, care se afla cu tabăra la 
Traian, în Vâlcea. 

La 14 Octombrie 1848, secretarul consulului 
englez din capitală s'a trimis de Colcum la, 
tabăra de la Traian şi a descris generalului 
Magheru politica muscalilor, cari voiaii să pue 
în conflict pe Turci! car! veniseră la Slatina cu 
Români! cari se declaraseră pentru autonomie 
și suzeranitate. 

Generalul Magheru, în urma decisiune! unu! 
consilii de război, a disolvat tabăra de la 
Traian şi no! am trecut în Transilvania. 

Colonel A. Cristof.
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GUVERNUL DE LA 1848 

Buletinul oficial de la 1845, 15 lunie, publică 
decretul prințului Bibescu pentru numirea gu- 
vernului:provisoriă: 

President : Mitroplitul Neofit. 
16n Eliade Rădulescu. 
Stefan Golescn. 
Christian Tel. 
I6n Câmpinenu, - 
C. Bălcescu, 
G. A. Magheru. 
Scurtu. 
C. Romanescu. 

Miniştri : 

Secretarii guvernului provisoriă, : 
C. A. Rosetti. 
N. Bălcescu. 
A. G. Golescu. 
1. C. Brătianu. . 
C. Romanescu. 

Ministru din întru: N. Golescu. 
Ministru dreptăţii: Ion Câmpinenu. : 
Ministru trebilor din afară : lon Voinescu II-lea, 
Ministru finanţelor : N. Filipeseu. 
Obştescul controlor : George Niţescu. 
Ministru de resbel: 16n Odobescu. 
Ministru instrucțieipublice: lon Eliad. 
Vremelnicesc comandant 

al gardei naţionale: Scarlat Creţulescu. 
President al sfatului oră- 

şenesc : C. Creţulescu. 
Şeful poliție! capitalei: Mărgărit Moşoiu. 

Anul 1848, lunie 14.
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EMIGRAŢII DE LA 1848 

Ion Eliade. 
Gh, Tel, 

I6n Ghica, 
SS. Golescu. 
N. Golescu. 
A. Golescu. 
Radu Golescu, 
C. Boliac. 
Grigere Grădiştânu. 
C. A. Roseti. 
C. Bălcescu. 
N. Bălcescu. 
Gr. Ipătescu. 
16n Voinescu. . 
D. Bolintinenu. 
A. Zane. , 
C. Crezzulescu, 
Pleșo6nu, 
Snagoveanu. 
l0n Brătiana. 
D. Brătianu. . 
Fraţii lonesci Moldoveni. 
Căpitan Deivos. 
MN. Moşoiă. 
N. Apoloni. 
C. Aristia. 
Er. Serurie. 
Broezoenu C. 
N. R. Hocustenu. 
Colonel Christofi. 
Boicea Radianu. 
Măldărescu. 

  

  

G. Romanescu. 
"Preotul Radu Şapcă. 
Alecsandri, 

| 8. Sihl6na, 
Manega. 
Marin Naţionalul. 
Duţulescu. 
0. Plorescu. 
C. Zaman. 
G. Crezzenu. 
I. Bălăcenu. 
Filipescu Curcan. 
George Magheru. 
Niţa Magheru. 
N. Crezzulescu. 
Scarlat Crezzulescu. 
Maior Lăzureanu. 
Colonel Zăgănescu. 
Otmescu, 
S. Turnavitu 
Fusea 
Gr. Miculescu 
GQ. Lazăr 
Ion Maiorescu 
A. Laurian 
M. Cogălniceanu 
A. Florian 
Filipescu 
Ghica 
C, Negri şi alții.



MARȘUL LIBERTĂȚII 

La Junimea: Română. 

Aidem fraţi îatr'o unire, 
Intr'un gând, într'o simţire, 
Spre altar să 'naintăm ; 
Ca s'aducem mulţumire, 
Pentru scumpa fericire, 
De care ne bucurăm, 

Dulce este Livertatea, 
Dulce e Egalitatea, 
Pentru dânsa să murim. 
Dulce este şi Dreptatea, 
Dulce e Fraternitatea, 
Pentru ea să ne jertfim. 

AI să facem jurământul, 
Că cu viaţa-ne pămîntul 
Lui! Traian, să apărăm ; 
Pe stindarde tricolora 
Şi pe cruce, aurora 
Libertăţii, să jurăm.
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Să jurăm, că Romănia 
Nu va mai răbda sclavia, 
Până când no! vom trăi. 
Să jurăm, că înfrăţirea, 
Că Dreptatea, că Unirea, 
Devisa noastră va fi. 

Ado mâna 'ncoa, ţigane, 
Ado mâna, măl cocoane, 
Toţi Românii adi suni fraţi, 
Ado mâna încoa, streine, 
Ado mâna 'ncoa, vecine, 
Şi cu toţi vă îmbrățișaţi. 

Nu mai este iobăgie, 
Nu mai este boerie, 
Nu e jug suferitor. 
Azi e pace, Libertate, 
E frăţie, e Dreptate, 
E unire, e amor. 

Să iertăm dar tirania 
Și cu fiica ei sclavia, 
Să iertăm, să fim iertaţi 
Să iertăm relele tote, 
Pentru sfânta Libertate, 
Și toți mâinele vă daţi. 

Și co sărutare 'n gură 
Să se stingă ori ce ură, 
Ori ce patimi, ori ce nuom, 
Să "nălțăm la ceruri glasul
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„Ca să ne 'nârepteze pasul 
Pe poteca cea cu flori, 

Dulce este Libertatea, 
Dulce e Egalitatea, 

1848 

Dulce-al Patrii amor, 
O viaţă avem pe lume, 
Pentru ţeră ş'al ei nume 
S'o păstrăm cu mare dor. 

C. D. Aricescu |



DEŞTEPTAREA ROMĂNIEI 

1.848 

Voi ce staţi în adormire, vol ce staţi în nemișcare, 
N'auziţi în somnul vostru acel glas triumfător, 
Ce se'nalţă pân'la ceruri din a lume! deșteptare 

Ca o lungă salutare 
Către-un falnic viitor? 

Nu simţiţi inima voastră că tresare și se bate? 
Nu simţiți în pieptul vostru un dor sfânt și 

| (Românesc 
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate 

Ce pătrunde și r&sbate. - 
Ori-ce suflet omenesc ? 

* Iată! lumea se deşteaptă din adânca! letargie! 
„Ea păşește cu pas mare către-un ţel de mult 

| (dorit. 
Ah! treziți-vă cu dânsa, fraţii mei de Românie ! 

Sculaţi toţi cu bărbăţie, 
Ziua vieţii a sosit!
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Libertatea'n faţa lume! a aprins un mândru sre, 
Ş'acum neamurile toate către dînsul aţintesc 
Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mân- 

(tuitore 
Se cer vesel ca să sbore 
Către sorele ceresc! 

Numaitu popor Român, să zaci vecinic în orbire? 
Numai îu să fil nevrednic de-acest timp refor- 

(mator ? 
Numai tu să nu ie! parte la obşteasca, înfrățire, 

La obşteasca fericire, 
La obștescul viitor ? 

Până când să credă lumea, o! copii de Românie ! 
C'ori ce dor de libertate a perit, s'a stins din vot? 
Până când să ne tot plece cruda, orba tiranie 

Și la caru'i de trufie 
Să ne'njuge ea pe noi! 

Până când în ţara noastră tot străinul să 
(domnească ? 

Nu sunteţi sătui de rele, n'aţi avut destui stăpânt? 
La arme! viteji, la arme! faceţi lumea să privescă 

Pe câmpia românească, 
Cete mândre de Români ! 

Sculaţi frați de-acelaşi nume ! iată timpul de 
| (frăţie ! 

Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste 
(Carpaţi 

Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie 
Şi de-acum pe vecinicie 
Cu toți mâinele vă daţi!
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Hai copii de-același sînge! hal cu toţi într'o unire 
Libertate-acum sati morte să cătăm, să dobândim 
Pas, Români! lumea ne vede... pentru-a pa- 

(triei iubire, 
Pentru-a mamei desrobire 
Viaţa noastră să jertfim ! 

„Fericit acel ce. calcă tirania sub: picioare ! 
Care vede 'n a lui țară libertatea. re'nviind 
Fericit, măreț acela care sub un falnic soare,. 

Pentru Patria sa moare, 
Nemurire moştenind ! 

Vasile Alexandri.



Libertatea României 

N (11 Iunie 1848) 

Deşteptă-te, o Musă, și cântă libertatea, 
Divina Libertate, ce nasce Egalitatea, 
Frăția şi Unirea, şal Patrii amor. 

Destul, destul, o musă în prada letamgiei, 
[ţi fu gura "'ncleștată de frica tiraniet, 
Și tremura! ca frunza la glasu' de Stentor. 

Ce n'auzi tu că sună trompeta deșteptărit, 
A deşteptări! ţărei, şi a emancipării, 
Pe care nici o dată noi nu o mat speram? 

N'auzi un urlet mare ce pân' la cerse 'nalţă? 
E glasul Libertăţii, ce pârtă în ea viaţă, 
E glasul Românii adus p'aripi de vint, 

Sunt frații noștri, Musă, ce vin să "'mbrăţișeze
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Pe fraţii lor de sânge, să poată s'arboreze 
Stindardul libertăţii pe clasicu'! pământ. 

Ci scâlă, şi n'al temă, şi fă ca să răsune 
A Iyrei tale corde, Depoţilor le spune, 
Că pentrugdânși!, ora supremă a sunat, 

Că d'astă-zi România reintră 'neoronată 
In drepturile sele, că e prenumărată 
In statele Europei, ce jugu-a scuturat, 

Că astă-zi Romănia e liberă, ferice, 
Că ea redobîndeşte costumele antice, 
Şi din mormînt ea ese de morte triumfând. 

Că astă-zi toți Românii, o nație sunt tare, 
Că ei dai mâna astă-zi cu popolul cel mare, 
Că toţi azi sunt un cuget, un sufiet şi un gând. 

Ah! cântă, cântă Musă, divina Libertate, 
Că mult, că mult e dulce! O! naţiile tote 
Cu drag îmbrăţișeză imagina! divină. 

O! cântă, cântă Musă, căderea îiranii, 
Ce iu ai prorocit'o în secolul sclavii, 
Când r&ii ai biciuit'o fiind încă vergină. 

Și spune tu la fraţii din t6tă România 
Ce mult pâte amorul, unirea şi frăţia 
Ce surpă într'o secundă un tron, șal ei tiran.
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Să afle Europa, ce astă-zi înviază - 
La glasul libertăţii, că încă circulează 
In vinele române un sînge de român. 

A! dulce Libertate, de ce nu am puterea 
Bărbaţilor de genii, ce numai cu vederea 
Ingheaţă pe despoţii, ce 'n lanţ; ținu pe popor. 

Să pot trîmbiţa falnic, în astă zi prea mare 
D'eternă pomenire, în vîrstele. viitore, 
A telle bine-faceri şi fruct nemuritor. 

Dar ce bre suspinul şi lacrima curată 
Cu glasul tăi le scâte din inimă apăsată, 
Nu tămie dulce p'altaru'ţi de amor? 

Esci bună tu, şi blîndă, cal tăii ceresc părinte 
Ce semăna în lume acele dulci cuvinte, 
Din care azi răsare viața tutulor. 

Primeşte dar tu astă zi o dulce Libertate, 
Spre semn de mulțumită omagele curate 
Din partea unui popol ce mult a suferit. 

Şi apără tu Zee, cu aripi protectore 
Iubita Românie, a căreia chemare 
A fost a fi "ntre State, un Stat forte mărit. 

C. D. Aricescu 
(SAR 

 



SERGENTUL 

Pe drumul de costișe ce duce ia Vasluiii 
Venea un om, cu jale zicând în gândul lui: 
“<Mai lungă'mi pare calea acum la'ntors acasă... 
«Aş vrea să zbor, dar rana din pulpă nu mă lasă!» 
Şi bietul om, slab, palid, având sumanul rupt 
Şi o cămaşă ruptă bucăţi pe dedesubt, 
Pășea, trăgând piciorul încet, dar pe a lui față 
Sbura ca o lumină de glorie măreaţă, 
Și'n ochi! lui de vultur, adânci, vioi și mari, 
TTreceaii lucioase umbre de eroi legendari. 
Opinca'i era spartă, căciula desfundată 
Dar fruntea lui de raze părea încoronată, 
Calică”! era haina, dar strălucea pe ea 
Şi Crucea Sfântul Gheorghe, șa României Stea. 

Românul venea singur pe drumul plin de soare 
Când iată că aude fanfare sunătoare 

"Şi vede nu departe în faţa lui venind 
Un corp de oaste mândră în aur strălucind: 
Eraii trei batalioane de gardă 'mpărătească 
Mergând voios la Plevna cu dor s'o cucerească: 
In frunte" Colonelul, sumeţ pe calu! pag 
La bravil să! tovarăși privea ades cu drag,
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Şi inima în pieptu'i bătea cu foc, deşteaptă, 
Căci el visa, privindu'! la lupta ce'i aşteaptă, 

De-o dată dă cu ochii de searbădul Român 
Ce stase ?'n loc la umbră sub un stejar bătrân. 
Și mult se minunează şi nici că'i vine-a crede 
Când crucea Sfântul Gheorghe pe sînul lui o vede 
S'oprește regimentul, iar bravul Colonel 
Se'nchină la drumeţul, s'apropie de el 
Şi 1 zice cu blândeţe:—De unde vii, streine? 
— Vin toemal de la Plevna.—Cum e acolo?—Bine. 
—Dar aste decoraţii cum, cine ţi le-ait dat? 
— Chiar Domnitorul nostru ş'al vostru Impărat. 
—Dar pentru care fapte?—Știii eii?... Cică drept 

(plată 
«Că am luat eii şteagul redutei... şi pe dată 
«Cu el, străpunşi de glonţuri, ne-am prăbuşit 

| - în şanţ...» 
—Dar ce rang al, voinice? — Am rang de... 

(Dorobanţ !... 

Atuncea Colonelul dând mâna cu Sergentul 
Se'ntârce, dă un ordin.. .Pe loc tot regimentul 
Se 'nşiră, poartă arma, salută cu onor 
Românul care pleacă tirînd al lui picior. 

Vasile Alexandri.



RESPUNSUL TRANSIL VANIEI 

(Imitaţie după «Refrenul Alsaciei de L. Ratisbone) 

Transilvania e femee de o fire prea sucită: 
Ungurul când îl dă mâna zîmbitor și răsfăţat, 
Ea privirea îşi o ţine îndărătnic pironită 
Pe pământul peste care dînsul calcă îngâmfat. 
—Dar, drăguță, dualismul mi te-a dat de soaţă 

mie ; 
«Vino "ncoace mai degrabă; pentru ce te mai 

codeşii ? 
«Doar o mică jertfă numai eii îţi cer cu zorul ie; 
«Ascultând de-a mea poruncă, ungureşte să'mi 

vorbeşti ! 

Transilvania V'aţinteşte c'o privire de oţel, 
Apoi faţa îşi întârce cu mândrie de la el! 

—IţI mai cer să uiţi trecutul ce de alţi! te-a- 
lipeşte, 

«Și de tată şi de nw:mă, de ori-ce rude, d'ori- 
ce frați 

«Să te lepezi, cer, ca mine, d'azi să cugeţi 
ungurește ;



„120 

«Cer în ochi'm! cu iubire şi scpunere să caţi, 
«Iar fiiind-că limba încă nu îţi este cunoscută, 
«Ghizdedovuri numeroase am prin ţara ta să ntind 
<Vin de grabă mai încoace, sub mustață mă să- 

. Fută 
«Şi mă lasă mijlocelul, ungurește să'ţi coprind.» 

Transilvania Vaţinteşte. co privire de oţel 
Apoi faţa îşi întoarce cu mândrie de la el! 

—A, nu vrei sasculți de mine; a, îm! faci îm- 
- potrivire ? 

«Vrei să fit in veci română şi cu inimia de dac; 
«Vrei să'mi fil mereii vrășmaşe ? Voi putea eii 

. cu 'nlesnire, 
«Ca şi fără d'a ta voe unguroaică să te fac. 
«Nu vre! dragostea'mi ferbinte, nu vre! limba'mi 

| | sgomotoasă 
«Ce r&sună ca un tunet? Nu le vrei, femee rea ? 
«Nn le vrei! Le vreaiă eii însă... In deșert ești 

năzuroasă 

«Dualismul te a dat mie și în veci vei fi a mea!... 

Transilvania Vaţinteşte c'o privire de scântei, 
Apoi sus, spre cer, ridică cu credinţă ochii el! 

Nicolae 'Ţineu



POPORULUI MARTIR 

«Deşteaptă-te române !» cântăm în gura mare; 
«Deşteaptă-te, române !» strigăm cu 'nfiăcărare, 
Dar cântecul se pierde ca sunet în zadar, 
Când vorbele 's tot vorbe şi fapte nu răsar. 

Destul a fost cântarea, n'o mai spuneţi întruna; 
Vedeţi 'să nu se sfarme d'atâta sgomot struna, 
O frați de peste munte, de dușmani împilaţi, 
S'aii spus destule vorbe ! Toporul apucați. 

Şi n ungurul obraznic loviți cu 'nverşunare, 
Căci alt-fel casa voastră se află în pierzare. 
Şin ungurul obraznic loviți cum ştiați voi 
S& faceţi altă dată în vremuri de nevot. 

O fraţi, porniţi pe calea ce duce sns la munte, 
Pe unde știu Iancu pe unguri să'i înfrunte ; 
O frați, urcați pe piscuri cu Horia în zori, 
Armaţi-vă ca dînsul cu fulgerul din nori! 

“Nu, nu mal este timpul de cântece deşarte: 
Cămașa ca şi Iuda azi ungurul ţi-o 'mparte; 
Rădică grabnic braţul, martirule popor: 
Ajută-te, și Domnul îți vine 'n ajutor! 

N. Țineu



Desrobirea 'Țiganilor 

Te slăvesc, o! zi ferice! sfintă zi de libertate, 
Tu a cărei mîndră rază sufletul român strebate ! 
Te slăvesc, o ! zi măreaţă pentru patria” mi! iubită 
Tu ce arăţi ochilor noştri Omenirea dezrobită,! 

Veacuri multe de durere ai trecut cu vijelie 
Sub asprime plecând capul unni neam în 

osâddire 
Dar românul cu a sa mână rupe lanţul de robie 
Şi ţiganul, liber astă zi, se deștâptă 'n fericire ! 

Azi e sorele mai falnic ! lumea azi e mai voiosă ! 
Azi în piept inima'mi creşte! azi e viaţa mea 

frumâsă, 
Căci la glasul libertăţei văd Moldova deșteptată 
Și la glasul omenirei o simţesc înduioșată. 

Fală 'n lume și mărire pentru tine 'n veci să fie 
O! Moldovo, ţară mândră! tu ce dai sfânta 

dreptate ! 
Braţul tăii ce sfarmă astă-zi un jug aspru de 

robie, 
“Ție însă-și pregăteşte viitor de libertate ! 

Vasile Alexandri 
lași, 31 lanuarie, 1844.



Eminescu despre Alexandri 

(Din EPIGONI) 

Şi acel rege-al poeziei, vecinic tînăr şi ferice, 
Ce din frunze îți doineşte, ce cu fluerul îţi zice: 
Ce cu basmul povesteşte,—veselul Alezandri, 
Ce 'nşirând mărgăritare pe a stelei blândă rază 
Acum seculii străbate, o minune lumin6să, 
Acum ride printre lacrimi, când o cântă pe Dridi; 

S'ati visând o umbră dulce de argint aripe albe 
Cu doi ochi ca dou& basme mistice, adînce dalbe 
Cu zîmbirea de vergină, cu glas blând, duios, 

încet, 
El îi pune pe ei frunte mândru diadem de stele 
O așază'n tron de aur să domnescă lumi rebele 
Și iubind'o fără mărgină scrie: «visul de poet», 

S'aii visând cu doina tristă a voinicului de munte 
Visul apelor adânce şi al stâncelor cărunte, 
Visul selbelor bătrâne de pe umeri! de deal, 
El deşteaptă în sînul nostru dorul ţărel cet 

străbune, 
El invoacă în dulci icoane a istoriei minune, 
Vremea lu! Stefan cel mare, zimbru sombru şi 

regal,



Ginta Rusască 
o. .— 

Rusasca gintă e o neghină 
Intr'ale lume! ginte mari 
Purtând cu sine pesta-bovină 
Ce-a moştenito de la Tătari! 

“Cu ritul e! tot înainte 
Mereii îndrâptă paşii să 
Și de nu ar fi alte ginte 
Ar stinge tot în urma et! 

Rusasca gintă e o rugină 
Ce tinde-a râde ori ce popor! 
La cel mai tare ea se închină 
Iar celui slab e-asupritor ! 

Ingrată, lașă şi hrăpitore! 
Sub cer senin şi'n aer cald 
Sufiând cu vifor şi ninsâre 
Inghâţă marea de smarald 

Rusasca gintă n'are parte 
De ale pământului comori, 
De acea furi'n altă parte 
Ce adună alţii cu sudori!



125 

Dar e teribilă'n mânie 
Când braţul ei muncitor 
Armat cu cnut şi tiranie 

* Tinde a ucide ori ce popor! 

Jar într'o zi când va fi băută 
“Şi! va plesni lui dracu în gând 

Ca s'o întrebe: dragă fată . 
Ce ai făcut p'acest pământ? 

Ea va respunde sus şi tare: 
Stăpâne *n lume cât am stat 
Prin fapte negre şi murdare 
Pe tine te-am representat.



Fiii lui Traian 

Ei, ce fost-am multă vreme 
Sub păzirea sorei mele 
Făr' să am de ce mă teme 
In r&stimpurile grele, 
Azi, mă vez cu întristare 
Eu, ce-s fiiii de-al lut Traian 
Deslipit de trunchiul mare, 
I8 român Basarabean. 

> 

IV 

Fii, mai mult, prin viclenie 
De la mama ful luaţ 
Şi prin neagra mișelie 
Intre dușmani fat băgat 

Dar, să fie cât de mare 
Acest dușman şi tiran, 
Eu voiii zice sus şi tare: 
Sunt român Bucovinean. 

V 

Doi vlăstari, dintr'o tulpină 
Furăm ambii deslipiţi 
Și de soartă, asvirliţi: 
Unu'n Dobrogea vecină, 
Alun Istria streină
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De pământul Dacian 
Unul : sunt un Dobrogeaa 
Cu viaţa azi senină 
După ce fost-am supus, 
Pe când dragu-mi! Istrian 
Şi azi e la chin expus:-- 
Dar şi el de la apus 
Ca şi mine: Dobrogean 
Suntem fii de-ai lui Traian 

IV 

Jar cei dot, de la hotare: 
Mureşean şi Bănăţean 
Să se ştie: de or care 
Că-s tot fiii de-ai lui Traian 

«Ei trecul prin vremuri grele 
«Cu-ai mei mulţi şi mândri fraţi 
«Şi văzul în Eşti Carpaţi 
«Multe fapte negre, rele... 

«N'am scăpat nici eii la rându-mi 
«De tiranul meii dușman, 
«Ce m&-apasă arătându-mi 
«Barbarismu-i de-African 

«Chiar şi astăzi mă apasă, 
«Apăsa-l-ar Dumnezei, 
«Barbarismul nu-şi mail lasă, 
«Dar i-o! arăta şi eii: 

«Mi-o veni şi mie ora 
«Să arăt &stul dușman: 
«Cum se joacă la noi hora, — 
«Ce pot fii! lui Traian.
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«Şi a spune lumi! tare 
«De-acest crud, barbar tiran, 
«Că-s Român Transilvănean 
«Și că staii la apăsare». 

e 

* Ei 

Şi-a o singură pornire 
Acești fiii al lut Traian 
Spre. deviza-le <UNIRE» 
Sunt Român Moldo-Muntean. 

Ilie Dumitrescu Ghiocel 

Bucureşti 1892 August 23



SALI, RDI NE o 
  

Saltă, Române, plin de mândrie ; 
Cântă, voinice, c'al sfărămat 
Jugul acela ce'n tiranie 
Atâţia şecoli tu Lai purtat. 

Iată: tiranul tremură, fuge, 
Fuge de groaza brațului tăi, 
Trece Carpaţii, ș'ast-fel ajunge 
Risul, ocara neamului s&ii!



Siîntă di de libertate... 

Sânta qi de libertate, 
Fraţi Români, a răsărit: 
Apăsare, nedreptate 
Și dureri toate-aii perit! 4 

Ale tiraniei fiare 
Țara noastră mult a strîns : 
Adi duşmanii toţi să piară, 
Căci dreptatea a învins. 

Fraţi Români, cu toţi la arme, 
Ca să fim învingători ! 
Braţul nostru ad! să sfarme 
Pe dușmani! — apăsători.



Audi buciumul că sună 

Augqi buciumui că sună, 
Tricolorul s'a'nălțat ; 
Cete de eroi sadună, 
Văile adâne răsună; 
Armăsarul a turbat (bis.) 

Aduceţi mi arme mie, 
Daţi-nai, daţi-m! calul mei : 
Vreai să mor în bătălie, 
Nu ca robul în sclavie. 

Şi me& jur pe Dumnezeii (bis) 
Că, de-o sută şi de-o mie 
Nu vreaii, nu vreaii să știii eu! 

Românași, copil de bravi, (bis) 
Pănă când să fim noi sclavi, (bis) 

Inainte, înainte, 
Curgă sângele spureat, 
Simţă morţii în morminte 
Că Românul s'a sculat!



=
 „RIBIBAT ATEA 

——— 

Sfînt şa tot puternic spirit al libertăţei ! 
Dumnezeii,. de la cea dintiiii oră a creaţiunii 
Te-a sufiat, ca un zefir, în lumea vivi-feră, 
Şi ţi-a zis: să trăești pân” la finitul secolilor... 
Spada ta, este cuventul, 
Trăsnetul t&ă, e îdeu, 

" Armata ta, sunt naţiile, 
Şi drapelul t&ii e curcubeul. 
Ne luminezi, ne încălzeşti, | 
Și'nverteşti acsul mintal al universului. 
Numai cu o suflare a ta, dărîmi tiran! de pe 

tronurile lor 
Prin pustiuri şi morminte, clădești splendide 

| cetăţi, ş. c. |. 

(De pe Periplanomenos al lul A. Sutzu).



VAL MONEDĂ? NU EŞTI OM 

Incete-ori-ce carte d'a ne mai tot spune - 
Că învăţătura și faptele bune 

"* Sunt în astă lume de vre-un folos: 
Căci. astă idee nu are valoare, | 
E vorbă deșartă, proastă, de prisos. 

Nu sunt 6re 'n lume 6meni o mulțime 
Ce, prin mii de trude, ai ştiinți sublime, 
Fapte generoase şi cerești idei, 
Și cu toate acestea, reduși a'şi petrece 
Viaţa "n suferinţă și ca val de e!? 

Tacă dar morala să nu ne mal facă 
Ast-fel de povaţă atât de săracă, 
Căci numai moneda e de lăudat, 
-Şi numai acela ce are monedă 
E demn, și capabil, și considerat 

Așa dar acela ce vrea s'aibă nume, 
Noroc, credit, rude, amici bunt în lume, 
Şi ca să devie la tâte isteţ, 
Silească-se numai să se 'mbogăţească 
Prin ori-ce mijloce și cu ori-ce preţ.
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Să n'aibă rușine, nici să! fie frică 
De nu ştie carte nici cât o pisică, 
De e prost ca gâsca şi neomenos, 
Fiind-că moneda îl împodobește 
Cu învăţătură și simţ virtuos. 

Bogatul pricepe, știe toate 'ndată, 
E inteligenţa personificată, 
Este mal bun ritor de cât Demosten. 
De la prima vorbă ia aplaudare; 
E savant celebru, genii, fenomen 

Poate da părere de astronomie, 
De literatură și filosofie ; 
Poate fi politic şi alt Machiaveli, 
Căci i se atestă că are întreagă 
Enciclopedia încarnată 'n el. 

Zică că Parisul este 'n Armenia 
Londra 'm Palestina, Berlinu 'n Serbia, 
Roma 'n Danemarca, Pechinul un sat, 
Bosforul un munte, Viena codru negru, 
Căci i se aprobă c'a zis minunat. 

Spună prin expresil ori-cât d'arogante 
Că fu despot Tasso, profanator Dante, 
Samsar Aristide, uzurar Omer, 
Traficator Milton, popă, Bonaparte, 
Căci lu! sacrilegiul "-e onorifer. 

Inşele femeea, fie monstru 'n lume, 
Mănânce obolul văduvelor mume,
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Despoaie săracul, pe orb şi pe mut, 

Răpească din gura orfanilor pâinea, 

Căci tot ce el face e b'ne făcut. 

Aibă conduita cea mai criminală, 

Devină şi Judă, iasmă infernală, 

Fure, omucidă ca negri! tâlhari, 

Scamoteze totul, nimic să nu”! pese, 

Căci a sa monedă face minuni mari. 

El ese din crime curat ca o floare; 

Pentru dânsul legea se calcă 'n piciore; 

El în tribunale e judecător, 

Şi'n administrații face ce voeşte ; 
El e şi'n biserici sever dictator. 

Lui toţi cei nemernici cu inime slute 

Ii fac tehmenele şi "i zic, pe 'ntrecute, 
Că el este-al lumii înger păzitor, 
Că el face fala națiunii sale, 
Și că el dispune dal ei viitor. 

Este adevăr re, sait e utopie 
Că moneda are putere mai vie 
Pe toţi scelerații, pe bol şi-urechiați 

IL face să treacă de oameni stimabilt? 
Iubiţi dar moneda şi vă bucuraţi! 

Grigorie Serurie 
(Din «Colecţiunea de poesii scrise în esiliii», 

, București, 1858 | 

Comunicată not de D. Iuliii Roşca, cunoscutul 
publicist, nepot al autorului,



A MACEDO ROMANILOR 
HORA REDEȘTEPTĂREI | 

“Haideţi joni, haideţi juname, 
Strănepoţi' de-ariimăni cu name, 
S'lu-acâțăm not cu foc mare . 
Marile cor de dişteptare | 
Haideţi joni, haideţi juname! 

Noi cu suflet ariimânescu - 
Trazim corlu-acel junescu, 
A scâpăm fraţi di urbare . 
Him buni hilt de plasă mare, 
Noi cu suflet artimânescu. 

Roma este-a nâstră. mamă 
Cu vulturili-li de malamă: 
Năsă-adqe n6 aduse, 
Cartea-a nostră aşi n6 spuse: 
Roma, este-a n6stră mamă. 

Arumănili iar se-aprindu
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Ia-li vedem pe-aceli din Pindu, 
Ş'pe-aceli di tu-Arbinuşie 
Și ditu Machedonie, | 
Arumănili Yar se-aprindu, : 

Ghinoa frate, firşirote, 
Vârnu-aţăia nu ţu pote; 
Limba-ţi ghine.ma tu aperi 
Şi la joc amo s'ascăperi, 
Ghinoa frate, fârşiroate ! 

Vinoa frate, grâmusteane, 
Brad analtu di pi zeane, 
Arumănlu nu-și ma chere 
Jâcă celnic cu putere . - 
Sore frate grâmusteane ! 

Tu, di Meglin, scumgu frate, . 
Astă-zi afli-a ta 'ndriptate ; 
Agârșia qi-ai arâvdată, 
Jocă-ți hora-a ta mușată | 
Tu, di -Meglin scumpu frate. 

Vinoa frate de la Pindu, 
Grecili morte nu-ți ma! vindu; - 
A scâpaşi de-a lor tâcță 
Tragi-ţi -joclu cu mâreţă 
Jone frate de la Pindu! 

Haideţi frați “din Pelistera, 
Dure-arale-avut ei chera! . 

- - Hatdeţi din Rhodopi ş'din Emu 
Noi ca fraţi qi him s'nâ vremu, 
O, buni frați din Pelistera!
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Hai s'jucăm fraţi cu săltare, 
Plasa-a nostră nu-şi ma moare; 
Ete de căhâri trecură, 
Ca sn€ necă nu putură, 
Hai s'jucăm frați cu săltare. 

Fraţi sjucăm de a6 şi ninte 
Ş'totna noi savem tru minte: 
Fraţi avem tru Thesalie 
Marea anostră-Arumănie, 
Fraţi slucrăm s'u-avem tru minte. 

Haideţi fraţi, haideţi juname, 
Strănepoţi de arămăni cu name! 
Azi! a nostră-i deșteptare 
Noi s'lucrăm tri naintare 
Haideţi fraţi, haideţi juname. 

Cosmu. 

Monastir, 95 'Decrmbre 1895.



NAINTE! 

Veniţi, veniţi să ne unim! 
Veniţi cu toți să biruim! 
La luptă pentru drepturi sfinte 
Români-macedonen! "nainte! 

Pe-al Națiunii altar 
Aduceţi-i cu toții dar: 
Iubirea din a voastre piepturi, 
'Nainte pentru-a sale drepturi ! 

Lumină, pace și frăţie 
Solia noastră să ne fie 
Şi dominați de gânduri sfinte 
Români macedoneni! “nainte !



Imnul Societăţei Dacia-Traiană 

Fraţi Români, Surori Române! 
Mare-i ziua cea de mâine, 

Spre ea mândri să păşim | 
„Liberi, liberi noi să fim! 

Până când cu suferința! 
Până când cu umilința! 

Strănepoţi de împărați 
Sta-vom încă subjugaţi ? 

Dacia-i a noastră ţară, | 
Noi stăpânit dar să "1 fim iară! 

Traian, marele 'mp&rat 
Pentru-aceasta ne-a lăsat! 

. . 

Vivat «Dacia-Traiană !» 
Vivat «Dacia-Romană !» 

Pentru dânsa să trăim, 
„Pentru dânsa să murim! 

Costa-Cosma.



Către Românii din Pind 
  

"Vol frățiori, dragii mei,. 
_Cu inimi mari de semi-zei, 
Născuţi în văi din munţii Pind, 
Aţi auzit vol bubuind ?... - 

"Colo spre magicul Bosfor 
Luptând popor lângă popor ? 
Din cuibul vostru n'aţi simţit, 
Să vede, cum s'aii zguduit 
Popoarele la răsărit? 
In luptă ele s ai înclns 
Şi nimeni încă n'a învins. 
No! luptă azi nu mat dorim 
Cin pace vrem să biruim : 
Unire, frăţiorii mei, i 
Cu inimi mari de semi-zei, 
La postul nostru să veghiăm 
Și ca Români să ne-afirmăm: 
Poporul nostru e deştept 

"Și. nimănul să nu dăm drept 
De datine să ni se-atingă, 
Ori cine ?n luptă ar fi să 'nvingă. 
Iubirea limbei românești 
Și datinele strămoșești 
Să le ferim de limbi! păgâne 
Noi santinele române, 
Patriotismul v& invoc, 
S'alimentăm străbunul foc. 
Pe-al "Macedoniei altar 

„Co dragoste fără hotar. 

Petru Vulean. |



APEL PENTRU FRANCIA 

Viena 30 Aug. 1810 

Toate naţiunile de pe pământ, şi chiar chi- 
nezi aduc contingentul lor în sînge și bani, 
tributul recunoştințe! şi simpatiei lor, Franciei 
eroice și martire, avant-garda civilisaţiunii şi 
libertăţilor omenești, care cea d'intâiii a pro- 
clamat drepturile omului sprijinindu-le înaintea 
lumii întregi, prin torente de sînge și comori 
de sacrificii pentru apărarea dreptului și  ce- 
lor oprimaţi. 

Noi românii, popor de ginte latină, care da- 
torim atât de mult Franciei, rămânea-vom 6re 
înapoi de cele-lalte naţiuni chiar nelatine, 

“cari vin în ajutorul nobile! naţiuni, a cărei 
causă este legată de causa tutulor popoarelor, 
prin ştiinţe, arte, comerciii, industrie, liber- 
tate şi civilisaţiune ? 

De aceea, basat pe simpatiile universale 
pentru nobila naţiune, şi pe sentimentele și 
datoria de recunoştinţă, fac apel la inima tu- 
tulor, la caritatea şi umanitatea fie-căruia, de 
ori-ce naţionalitate ar fi, ca să vie în ajutorul 
marei naţiuni, victimă azi a imparialismului 
destrăbălat și a unul resbel pe atât de neîn- 
țeles:pe cât el este de feroce şi de barbar. 

Guvernul austro-maghiar care datoresce atât
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de mult Franciei, care datoresce însuși exis 
tenţa sa politică de astă-zi, scăpată chiar acum 
patru ani, când guvernul imperial frances a 
oprit pe semeţul cuceritor, pe trufaşul pru- 
sian la porţile Viener; guvernul austro-ungar 
nu poate a se opune unei! opere de caritate și 
filantropie, dacă nu de recunoștință şi simpatie. 

Posițiunea dar a fie-căruia este facilă, dreptă 
şi legală. Opera nu poate afla resistenţă, nici 
obstacole şi adversari. Exercitând'o cu energie 
Şi cu bună-voinţă, se va aduce un..serviciii u- 
manităţii întregi, contribuinduse la ușurarea 
atâtor suferinți şi nefericiri la cart sunt es- 
puse “astă-zi sute de mi! de familii francese 
victime ale unul resbel crâncen, anticivilisa- 
tor, anti-uman şi anti-creştinesc. 

Opera umanitară va fi primită cu recunoş- 
tință de 6meni ca şi de Dumnezeii, şi însuşi o- 
bolul văduvei va fi un balsam. bine-făcă&tor la 
rănile sângerânde. 

1. G. Valentinenu. 

P.S. Pe când tărîtmul era pregătit și entu- 
siasmul pentru Francia creștea din zi în zi şi 
pretutindeni, pe când mi! de voluntari şi a- - 
jutoare imense erai gata a veni în ajutorul 
Franciei... capitulează Parisul... şi ast-fel ră- 
men tote în vânt. Cele ceaii mai urmat, se știe. 

LG. V.



SCRISORI 
din timpul resbelului ranco-german 

Constantinopole, 12 Vetombre 1870 

D-lui C. A. Rosetti, directorul Românului 

Constantinopole, acest mare oraş romantic şi 
comercial al Orientului, a devenit focarul de 
patriotism național, un centru de reuniune şi 
de înrolare pentru toţi Francesi cari vin din 
tote părţile, ca un potop furios, pentru a merge 
spre apărarea patriei. Pe tâte qilele vede cine-va 
“mulțime de voluntari sosind, uni! din Africa, 
alţii din Asia, alți! din Rusia, ş. c. 1. 

Ieri numai se espediară aprope 300 de nout 
veniți, pentru Marsilia, 

Fiori de bucurie ar coprinde inima or cul. 
ar putea vedea cu ce bucurie, cu ce ardâre 
frenetică, cu ce impaciență vin acești fii de- 
părtați a! nobilei și marei naţiuni, cari vor să 
lupte pentru patrie, să învingă sai să moră. 
«A învinge sai a muri!» este refrenul ce se 
aude eşind necontenit din gurele lor. 

Când intrară în vaporul frances, toţi într'o- 
unire întonară nemuritorul cânt al lui Rouget
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del'Isle, Marseliesa, şi apoi: trăecă Francia şi 
Republica ! tu ultimul strigăt ce despărți va- 
porul de miile de spectatori, de tâte naţionali- 
tăţile, ce acopereau țărmi! încântătorului Bosfor. 

Mulţime de Eleni voluntari eraii printre dânşii 
pentru aceiaşi sfântă, causă, și cei cari nu cu- 
nosceaii pote limba francesă sati cântul Mar- 
siliesei, întonaii cântul resbelie elen, marșul 
lui Coroneos. 

Printre francesi erai mulţi cu familie și uni ce 
își părăsiseră familiele, comerciul şi tote inte- 
resele, ba unii luaseră cu dânșii chiar pe fii 
lor mai mari pentru. a'! învăța cum să moră 
pentru ţara lor. | 

Vedeţi, domnule Rosetti, cât de mare este 
şi pote deveni o naţiune liberă, care escelâză 
prin asemenea esemple de patriotism ! 

Imi închipuesc ce pâte fi în Francia, unde 
ard de impaciință da ajunge cu o oră mal 
înainte, după acest spectacol măreț. care mi-a 
umplut ochii de lacrămi!... 

Când 6re vom vedea și pe Români escelând, 
nu prin asemenea esemple de patriotism, dar 
cel puţin desceptându-se şi scuturând indolenţa 
criminală ce'i apasă şi le compromite pe totă 

" diua viitorul? Când vor începe a uita pasiu- 
nile personale şi de partid, pentru a nu se 

gândi de cât la mântuirea patriei, la regene- 
rarea și mărirea Românie! ? i , 

Un popor care nu scie a lupta ș a muri pen- 

tru drepturile sale, nu merită a trăi. , 
Cred însă în viitorul popoarelor, şi am deplină 

convingere că Românii se vor descepta din 

acestă stare de amorţire în care i-a afundat 
un regim sperjur şi coruptor. 

Pas, atu ici însă: credință, speranţă, labore. 

10
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„ Sorele libertăţii va resări în curând şi pen- 
tru România! 

Convins, domnule directore, că veţi bine voi 
a acorda acestor linil ospitalitatea ziarului d-v., 
primiţi salutările mele cordiale. 

P. 5. Mâne plec la Marsilia şi de aci, cu 
Dumnezei înainte. Na 

I. G. Valentinânu 

«Românul» din 1870, 24 Brumărel. 
> 

Damntei | eSaf „e. 

CD omuatitties 

| C. BRĂTIANU 
Deputat, fost ministru, ș. e. 1. Bucureștă 

Lion: 2/2, Noembre 1870. 

Stimabile Domnule Brătianu, | 

Am regretat că înaintea plecării mele pen- 
tru Francia, ca voluntar și corespondinte, nu 
am putut să v& v&d, dar vă serii, precum v'am 
promis d-v. şi domnului Roseti. 
Am plecat cu un pas-port grecesc de la Rus- 

ciuc, pentru că d. Costaforu, ministrul de in- 
terne şi d. V. Hiotuprefectul poliţiei, mi ai re- 
fusat un pas-port românesc. 
Am plecat dar cu inima sărobită, după ce 

am publicat un apel către Români dea veni 
în ajutorul Franciei.
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Am plecat cu credinţa în viitor şi cu hotărîrea 
nestrămutată de a muri mai bine în libertate, 
de cât a trăi în despotism şi subt un regim 
strein și înstreinat, 
Am trecut prin Constantinopole, Elispont, 

Asia minoră, Calipolis, Mitilini, 'Troada, Tene- 
dos, Arhipelagul, Pirea, Atena, Peloponesul, 
Egea, mările: Mediterana, Marmara, Adriatica, 
Ionică, Candia, Islanda, Orego, Palermo, Sici- - 
liu, Neapole, insulele Calabriei, insulele Ionice, 
Sardinia, Etna, Monte cristo, Elba, Corsica, Ca- 
prera, Mesina, Tulon, Marsilia, Avignon, Va- 
lenţa ş. €. |. t., și astă-zi, mulţumită cerului, 
mă aflu în Lyon unde este cuartirul general 
de înrolare al marelui cetățen şi soldat al li- 
bertăţii Giusepe Garibaldi, și unde m'am înro- 
lat ca voluntar în armata de Vosges, corpul 
Stelei, prin următorul act de înrolare : 

— REPUBLIQUE FRANCAISE — 

«Liberts, Egalite, Fraternite» 

Comitd militaive italien d'enrolement pour 
l'armee de Vosges 

BTo. de. .matricule 815 

Feuille d'enrolement volontaive pour la duree 
de. la guerre 

L6 nomt I. G. Valentiniano 

fils de. et de... „nt ă Pitesti 
le 5 Juillet 1832, dea... | 

Declare s'8tre angage volontairement pendant 
la durâe de la guerre pour la Defense de la
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republigue francaise, et de se :soumeitre aux 
lois de discipline imilitaire. 

Marseille le 9. Novembre 1870. 
Signature de l'enrolă . - 

Place du scfau , , 

“President du Comite 

H. MARIANO 

Legione 

Gavibaldina 
  

NO. 

A! onor. domnule Brătiene ! Dac'aţi putea să 
vedeţi d-v. şi toți Români! entusiasmul frenetic 
ce există aici, sentimentele de ură și răsbunare 
ce nutresc Prancesi contra năvălitorilor, şi cu 
ce bucurie electrică se duc toţi ca să moră 
pentru patrie și republică !.. 

Cuvântul e slab pentru a putea descrie rea- 
litatea faptelor. , 

Totă Francia e în picioare. Ea a devenit un 
vulcan gata de a înghiți pe toţi năvălitorii. 
Pretutindeni nu se. vede de cât uniforme Şi Vo- 
juntari din tâte ţările şi de tâte armele cari 
vin ca un potop în i6te dilele şi din tâte păr. 
țile... | 
' Numai, vai! Români nu se văd decât prea 
puțini ! ce mult am câştiga noi Românit, popor 
latin, daca am trimite o legiune română în 
Francia, sub comanda lu! Garibaldi, precum ati 
iăcut mal tote naţiile civilisate şi liberale. 

Un căpitan Garibaldian, Orsini, văr al ilus- 
trei victime ghilotinată sub Napoleon al 3-lea 
şi cu-care conlocuese, este dispus, cu autori- 
sarea generalului Garibaldi a veni în România



149 

pentru acest scop. Propage și susție Românii 
acestă idee salutarie a căre! realisare ar putea 
aduce resultate mari pentru viitorul țărei nostre. 

In Francia, pe lângă un entusiasm frenetic, 
apol nu vede cine-va de cât sacrificii pe alta- 
rul patriei şi al republicei. Mișcări militare în 
tote părţile şi în tote clasele societăţii. Dona- 
ţiunile avuţilor curg ca un isvor nesecat și dă- 
tător de viaţă. Unii vin, alţii plâcă pentru res- 
bel. Nu se aude pretutindeni de cât cântece 
resbelnice însoţite de nuot sacrificii, cântecele 
nemuritore ale Marsiliezef, Girondinor ş.e.l.t. 
pe care le execută însuşi copii şi femeile pe 
strade și prin casele lor. 

Cu asemenea fii, este cu neputinţă ca Fran- 
cia, marea naţiune, să nu fie triumfătore cel 
puţin moralminte. 

Sunt la casarmă împreună cu vr'0 6000 vo- 
luntari Italieni, Poloni, Fieni, Elveţieni, En- 
gleși, Americani, Turcoși, şi nu mal scii ce. 

+ Teribili sunt Turcoşi cu ochii lor scînteetori, 
cu privirea sălbatică, dar resoluii şi implora- 
bilt ca mortea. 

Pe tot momentul așteptăm ordinul de ple- 
care la Tours, Orleans saii aiurea. Uni însă 
susţin că armata din Lyon va sta aci în gar- 
nisonă pentru defensivă şi apărarea orașului 
care, de alt-fel este forie bine fortificat în cas 
de a fi aiavat de Prusieni, cea ce nu cred. 

VE scriii din casarmă în mijlocul tumultului 
a mil de voci şi de focuri de exerciţii. 

Ce frumoşi sunt voluntarii repubiice!! M& 
trec lacrămile de bucurie când îi privesc, 

Primim fie-care câte un franc pe di cu care 
trebue să ne întreținem. Suferim de frig şi de 
lipsă, cu toate acestea, lumea, este veselă, și ho- 
tărită a muri saă a învinge.
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Un ordin al guvernului apărării naţionale 
decretă, că şi preoţii şi călugării trebue să ia, 
parte la resbel. Se iai clopotele de pe la bi- 
serică, cu voea enoriaşilor pentru facere de 

_ Tunuri, 

Par... generalul nostru Frapoli a venit... este 
un venerabil Garibaldian care a luat parte la 
tote campaniile şi are multă simpatie pentru 
Români. - e 

Intrerup dar scrisoarea mea şi rămân al d-v. 
cu stimă, şi devotament. i 

1. &. Valentineauu 

D-luă V. A. Urechiă 

Proiesve universitar. 

„ Primira, de şi târzii, următoarea epistolă 
din Lion, de la d. J. G. Valentineanu. 

Lion, 3 (15) Noembeie, 1810. 

Cetăţene Redactor ! 
Spectacolul măreț ce înfăţișeză Franţa re- 

publicană, lume! întregi, prin îndoita şi eroica, 
sa luptă contra Teutonilor și contra bonapar- 
tiștilor legitimiști saii orleaniști, umple inima 
tutulor de entusiasm și admiraţiune pentru a- 
ceastă nobilă naţiune. In adevăr, a vedea ci- 
ne-va ardorea frenetică a Francesilor pentru 
Republică, ura şi rezbunarea ce nutresc aceşii 
fi! ai libertăţei contra cuceritorilor și cu ce 
bucurie, cu ce ardre eleotrică plecă mare și 
mic, tîn&r sati bătrân, însurat saii celibatar ca,
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__să moară pentru' Patrie şi Republică, este cu 
neputinţă ca să se mal îndoscă despre reușită. 

Pretutindeni nu vede cine-va de cât mișcări 
militare, uniforme și voluntari din toate ţările 
şi de tâte formele, cari curg ca un potop ne- 
sfîrşit, numai, val! Români, nu se văd, afară 
de -vre-o câţi-va!... A!.ce mult am câștiga noi 
Românii, popor de rasă latină, dacă am tri- 
mite o legiune remână, sub comanda marelui 
şi ilustrului: cetățean şi soldat al libertăţii, Ga- 
ribaldi, precum aii făcut alte naţiuni cari nu 
sunt de sânge latin şi nu ai pote nevoe de 
francia, precum avem not Românii. 

Voluntari italieni, poloni, eleni, americani, 
englezi, elveţiani, spanioli, până şi chiar chi- 
nezi ai venit şi vin necontenit ca să ofere 
braţele şi viaţa lor, Republicei Franceze. 

Nu se aude pretutindeni! de cât cântece mar- 
ţiale şi nemuritorele cânturi ale Marsiliezii și 
Girodinilor pe cari le cântă însuși copil şi 
femeile pe strade şi prin casele lor. 
“Sa format o legiune de amazâne sub co- 

manda unei :noui Joana d'Arc al cărei nume 
'mi scapă în acest moment, 

Clerici şi enoriaşi se îutrec a oferi.care mai 

de care clopotele: bisericilor lor pentru facere 
de tunuri, şi temeile oferă bijuteriile și scu- 
lele lor de Jux. | 

Clerici şi călugări se înroleză, unii de voe 
alţii de nevoe în armată. 

Subscrierile voluntare și darurile patriotice 
curg din tote părţile pe altarul Patrie! şi Re- 
publicei. . - 

Cetăţenii! notabili şi. proprietari! avuţi să o- 

feră pentru ambulanţe, și ca voluntari, pentru 
„.. apărarea ţerel. 

Să sfărîmă statue şi monumente colosale na-



152 

poleoniste de bronz şi marmură, espuse până 
acum pe strade și pe pieţele publice; să șterg 
t6te numirile şi inscripţiunile imperialiste de 
pe locuri publice, înlocuindu se cu numiri re- 
publicane și naţionale. | 

Caricaturi şi scrieri satirice de tot felul se 
afişează pe toată ziua contra bonapartiştilor și 
legitimiştilor, atât de mare e ura poporului 
contra magnaţilor sti de altă-dată, .și atât de 
profund este simţimântul r&zbunărei contra a- 
ceste! secte blestemate de oameni. Pare că 
Francezii ar voi să piară până şi chiar nu- 
mele și suvenirea acestor vipere moderne ale 
nemului omenesc. 

Artiştii dramatici din Lion ai oferit zilele 
acestea, orașului şi Patriei o frumosă mitrai- 
leză, căreia 'i-aii dat numele de <Fuvorita». 
EI bine! Era ceva încântător şi feeric a ve: 
dea pe «Favorita» artei dramatice acoperită, 
de flori şi stindarde naţionale, purtată ca o 

„cochetă în tot oraşul, de zecimi de mi! de oa- 
meni în mijlocul muzicilor și a cânturilor na- 
ționale, a aplauzelor generale și frenetice. 

Orașul Lion are fortificațiuni teribile, şi 
pote resista mult timp, în caz de a fi atacat 
de inamici, ceea ce nu cred. 

Zilele trecute s'ati adus aici câte-va sute de 
nemți prizonieri cu oficeril lor, dar îndaţă s'aii 
transportat aiurea, 

Pe tâtă ziua așteptăm ordinul de plecare 
pentru Tours, Orleans saii Paris, unii însă pre- 
tind că armata de Lion caută să stea aici de 
garnizonă pentru apărarea oraşului, când ar 
fi amenințat, ceea ce 'mi pare neprobabil, 
căci ar găsi pepturi şi braţe capabile de a le 
opune o resistență crâncenă și distrugătore. 

Toţi se aşteptă la lovitura teribilă şi deci-



153 

sivă care are să hotărască sârta Franţei și a 
multor popâre.  Deslegarea dramei sângerose 
nu pâte întârzia mult, atât e de mare impa- 
ciența Francezilor de a sfirşi o dată cu cuce- 
ritorii. Credinţa tutulor este că Franţa va eşi 

victori6să, până în cele din urmă, din acestă 
stare teribilă şi necunoscută încă în analele is- 
toriel. 

Și cu asemenea patriotism şi abnegaţiune, 
cu ast-fel de fii entusiasmaţi și resoluţi, este 
cu neputinţă ca o naţiune să nu triumfe, cel 
puţin moralmente. 

Franţa tâtă e în picioare. Ea a devenit un 

vulcan gata a înghiţi pe inamic. «A învinge 
saii a muri» este refrenul general care ese din 
tâte piepturile și din tote gurele. 

Armaţa, ţinutală s'a format şi se formeză în 

tote departamentele libere. Ridicarea în mase 

este ceva înfiorător. 'Ţăranii intră armați cu 
toi felul de unelte distrugătore, 

"Ți comunic aceste câte-va rînduri ca  tră- 

suri caracteristice ale situaţiunei, în mijlocul 

a mil de voci și de focuri de eserciții. A! 

dacă, regele Prusiei şi consilierii săi ar fi știut 

ce va să zică un popor liber şi resolui, ordele 

sale s'ar fi întors mail bine în Germania, de 

cât să stea în Franţa unde nu 'și pot afla de 

cât mormântul, 
1, G. Valentineanu 

P.S. In acest moment mare ntusiasm. și bu- 

curie, produsă de ultimele nuvele sosite de la 

teatrul de rezbel şi din prejurul Parisului. 

Gambeta sa coborit dintr'un balon în ura- 

lele entusiaste a decimit de mii de 6meni. 

(Informaţiumile).
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Prea onoraţilor și prea stimaţilor domni 
George Baritz,. Iacob Mureşeanu, Dumba, 

Fraţi Mocioni, Babeș, Hodoș, Roman, V. Po-: 
povici, Bologa, Raţiu, Hurmuzache, Baron Mu- 
stață, baron Stircea Lupu, lie Măcelaru ş.c.]. 

„ Generalul Ludovic Frapoli însarcinat al gu- 
vernului republicei fruncese şi al generalului 
comandant Garibaldi de u forma la Lyon un 
corp de armată internaţională, ausilieră, repre- : 
seniând toate armele și naţiunile, a bine-voit 
a'mi încredința nobila şi delicata, misiune de 
a forma, în tâte părţile României comitete care 
să se însărcineze cu înrolarea de voluntari de 
toate naţionalităţile, şi cu expedierea lor. la 
Constantinopole - de. unde vor fi transferați la 
Marsilia de către mesageriile Franceze puse 
din ordinul guvenului republicei, la disposi- 
țiunea comitetelor de voluntari. 5 

Reprezentanţii diplomatici ai republicei fran- 
cese ati primit, ca și mesageriile, ordine din 
partea guvernului republicei, de a libera ori- 
câte pasporie sar cere de comitete și subsem- 
natul pentru transportul voluntarilor în Francia, 

Asestă, nouă armată, gata a se forma, re: 
presintă, precum vedeţi prea onor. Domni, 
un dublu caracter: unirea și libertatea poporelor. 

Ea va purta numele de: Armata Stelei, şi 
comandată de generalul Garibaldi, va, juca un. 
rol însemnat în viitorul poprelor. 

Convins dar de sentimentele. D-v româneşti 
şi democratice, am ondrea a vă invita, prea 
onor. și stimați Domni, ca să, procedaţi ime- 
diat, fie-care în localitatea sa, la formarea co- 
mitetului român de voluntari pentru armata 
auxiliară de Vorges, corpul Stelei, de sub co- 
manda supremă a generalului Garibaldi.
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Comitetul, odaţă format se va pune în rela- 
„țiuni directe cu generalul Frapoli, comandan- 
tul şef al armatei Stelei, care va trimite comi- 
“tetului -D-v mijloacele de transport al voluu- 

„ tari.or pentru Constantinopole şi Marsilia. Odată 
ajunși în Francia, voluntarii vor fi echipați, 
uniformaţi : și întreţinuți în contul: guvernului 
frances, clasificați fie-care după naționalitatea, 
gradiil şi arma, fie. căruia, conform regulamen- 
telor şi legilor militare franceze. 
Am dar convingerea deplină, on. şi stimaţi 
confraţi, că sub iniţiativa d-v patriotică și li- 
berală, resultatele vor fi destul de productive, 
și România va fi representată ast-fel întrun 
număr destul de recomandabil în această mare 
luptă internaţională de care e legată sorta 
iumei întregi, și în particular a Românilor, 

Nu'mi rămâne deci de cât a vă felicita mal 
dinainte pentru frumoasa iniţiativă ce veţi 

“lua, şi a striga împreună cu d-v$ 
Trăiască Francia şi România ! 
Trăiască ginta latină ! 
Trăiască membrii şi iniţiatorii comitetelor 

"române de voluntari, 
| I. G. Valentin6nu 

Delegat al corpului Stelei şi al ge- 
neralului comandant 

"P.S. Orl'ee colecte și daruri patriotice sunt 
„primite cu recunoştinţă de armata Stelei. 

NB. Scrisori identice sai trimis și capilor 
bisericel române : mitropoliţilor, baron de :Șa- 
guna, Suluţ, Vancea, Hacman Popea, îmitropoli- 
ţilor Ungro- Vlahiei, Moldovei și Sucevei şi tutu- 
lor episcopilor români.



Corpurile Legiuitore 
1386, Decembre. 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor Deputaţi, 

Incă din anul 1881 să făcuse o propunere 
sub-scrisă de mai mulţi domni Deputaţi pentru 
a se acorda şi sub-semnatului o pensiune saii 
recompensă națională, 

Acea propunere care, de atunci şade îngro- 
pată în arhivele secţiunilor, era basată pe ur- 
mă&toarele considerante : 

La anul 1854, pe când mă afiam student în 
clasa a şeasea gimnasială din București, am fost 
arestat la Piteşti şi condus de baionete mosco- 
vite în Rusia, pentru opiniunile şi sentimentele 
naţiorale ce am manifestat, împreună cu ţara, 
cu ocasiunea invasiunei armatelor străine la 
noi. Am fost aruncat în diferite temnițe şi su- 
terane umede, la Chiev și Saratof (drumul Si-. 
berie!) în timp de aprâpe trei ani, suferind 
tote bruialităţile și privaţiunile până ce, graţie 
victoriei armatelor aliate din Crimea, am fost 
liberat în virtutea tractatului de Paris și tri- 
mis în patrie, tot sub escortă de baionete ru- 
seşti, până la frontieră. 

După reînturnarea mea în ţară am partici- 
pat la toate luptele politice în calitate de dia- 
rist, și în timp aprope de trei-deci ani am fost
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victima mai multor persecuțiun! odidse, sufe- 
rind şi trel-zeci şi patru întemniţări politice 
de la diferitele guverne în luptă cu partidul 
liberal la putere, în cât sănătatea mea s'a 
sdruncinat, ast-fel că chiar vederile îmi sunt 
amenințate, după cum se constată din certifi- 
catele medicale care se află în secţiunele ca- 
merei, anecsate pe lângă acea propunere, şi 
din care resultă că am contractat şi un reu- 
matism cronic provenit din temniţele ce am 
suferit în Rusia și în ţară. 

Redus dar astă-zi într'o posiţiune fisică cu 
totul compromisă, și convins de sentimentele 
de dreptate şi de umanitate ce însufieţese îni- 
mile vechilor luptători şi junilor representanți 
din noua generaţiune cărora națiunea le-a în- 
credinţat mandatul de deputat în această ono- 
rabilă cameră, viii cu cea mal vie credinţă să 
invoce dreptatea şi mărinimia Domniiilor- Vâstre, 
rugându-v& ca să bine-voiţi a face să mi se a- 
corde o pensiune cu care să poi întreţine o 
viață de infirmităţi la bătrâneţe, precum acest 
act: de mărinimie a acordat camera naţională, 
şi unora din colegii mei ' de esil, repausatul 
Constantin Gheorghe Florescu şi C. Creţenu. 

Am credință, nestrămutată, Domnule Preşe- 
dinte şi Domnilor Deputaţi că această Onora- 
bilă Cameră va bine voi a veni în ajutorul u- 
nui cetăţean care 'și-a expus tinerețea și să. 
nătatea pentru patrie şi drepturile ei, cu ace- 
lași devotament și abnegaţie cu care 'şi-o es- , 
pune un adevărat soldat al patriei. 

Primiţi onor. domnule Preşedinte şi onor- 
dn! Deputaţi încredințarea deplină a viei mele 
recunoştințe și a profundului meii devotament 

l0n Gh. Valentineanu 
Direetor-proprietar al ziarului <Refroma» *
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PROPTUINERE 

Având. în vedere că domnu. I6n Gh, Valen- 
tineanu, proprietar redactor al ziarului Reforma 
a suferit numeroase întemnițări şi esil de trei 
an! în Rusia, din care causă a dobândit şi un 
reumatism cronic care “i-a slăbit şi îi ameninţă 
vederile, precum aceasta se constată şi din 
certificatele medicale ale domnilor doctori Fe- 
lics, Fiala şi Vigniali, presentate Camerei. | 
“Având în vedere că Camera legislativă de 

la 1868, întrun cas analog, a votat 0 recom- 
pensă, colegilor săi de esil, repausaţilor C. G. 
Florescu și C. Crezzenu. 
Considerând că d. 1. G. Valentineanu, ajuns 

într'o vârstă înaintată, e lipsit de mijloacele exis- | 
tenţei şi redus într'o posiţiune cu ţotul dela- 
brată din causa luptelor politice și suferințelor 
ce a încercat în timp aprope de trei-zeci ant. 
Având în vedere că d. ]. G. Valentineanu pâte 

fi considerat, cu drept cuvânt, între bătrâni! 
luptători cari s'aii devotat patrie! şi binelui 
public ; , 
„Pentru aceste motive, propunem următorul: 

PROECT DE LEGE 
Art. 1. Se acordă domnului I. G. Valentinenu 

o pensiune viageră de me 
pe fie-care lună. 

(Urmează subsemnâturile domnilor deputați).



AFORISME ARABE 

Aforismil conţin o mulţime de sentințe și de 
învăţăminte pline de înțelepciune pentru viaţa 
practică. Dăm aci eâte-va din ele: 
Omul nu pâte aprofunda propria sa ființă, 

“necum să înţelegă. divinitatea. Creatura pă- 
trunde 'pe creatorul care a creat totul. — Omul 
cel mai bun e acela, care aduce mai mult fo- 
los lumii. —- Invaţă de la ort-cine! — Omul are 
datoria să lupte pentru avantagiul s&ii, dar nu 
să'şi perdă timpul în lupte nefolositâre. — Bo- 
găţia e de mai puţină valore de cât sciințu; 
sciința apără, bogăţia trebue apărată. — Numai 
între 6ment se întâmplă, ca unul să cântărescă, 
mai mult de cât o mie. — Oamenii şi cărţile 
trebue să se îndrepteze necontenit — Nici un 
om nu e fără greșală; cine caută o amiciţie 
durabilă, să nu se isbescă de nimicuri. — Fru- 
museţea limbagiului este în scurtimea expre- 
siunii. — Deptatea, asigură existența statelor.— 
Blândeţea este sublimitatea umană. 
"— Lovitura unul amic e îndoit de durer6să.— 

Mai bine singur, de cât în societate rea. — Qa- . 
menii însemnați aii obiceiuri speciale. — Zidul 
a întrebat pe cuiii: De ce m& găuresci ? Cuiul
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răspunse : Intrebă pe acela, care mă lovesce.— | 
Un .sfat: bun, 6ste o faptă bună. — Dumnezeh 
nu iubeşte pe acela, care 'şi chinuesce servi- 
torii. — Plătesce pe lucrător până nui s'a us- 
cat sudârea de pe frunte. — Când esci mînios... 
şezi pe scaun ! Din tinerețe trebue să ne de- 
prindem cu politeţa. — Frumuseţea nu stă în | 
haine frumose, ci în moravuri frumâse. — Dacă 
faci bine unui om bun, l'a îndatorat, iar un 
om răi îți devine prin acâsta un dușman. — 
Fie-caze om are două lăzi: într'una păstreză, 
greşelile altora, în alta pe ale sale ; dar arată 
numai pe cele d'intâiii. — Când eşti în drept, 
nu ttriga. — Cine onorâză, b&treneţele şi nu iu- 
besce tinereţele, nu e dintre bol. — Ferice de 
acela care, având de a se ocupa de propriele 
sale greșeli, n'are timp să se ocupe de ale al- 
tora. — Omul e ca şi pomul ; cât timp are pome.- 
e visitat de 6men!; după ce s'a adunat p6- 
mele, pomul e părăsit de toţi. 

 



DÂMBOVIȚA 
Sus din munte curge 'n vale 
Apă dintr'un mic isvor, 
Care şerpuind prin cale, 

Murmură încetişor : 
Pâmboviţă apă dulce, 
Cin” te bea nu se mal duce. 

"Timpul trece, apa curge, 
Nu mai vine ce-a trecut, 

Dar, ăst rîi a fost și merge, 
Şi va fi în veci plăcut. 

Dâmboviţă apă dulce 
Cin” te bea nu se mal duce. 

Riu cu unda ta cea lină, 
Cu dreptate lăudat, 
Tu cu matca'ţi nisipoasă 
Şi cu undaţi cristalină, 
Murmuri, murmuri ne 'ncetat: 

Dâmboviță apă dulce, 
Cin” te bea nu se mai duce. 

Riuleţ eii de tine sunt departe 
| Şi mie-e dor, 

Faci ca patria să uite, 

Un strein şi călător. 

Dâmboviţă apă dulce 

Cin” te bea nu se ma! duce.
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Va apare in curând : 
„ Memoriile mele, , 
„ Colecțiune de articole de fond, j « publicate în ziaru «Reforma» în decurs de 30 ani, 

Şi rtzbunarea.


