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Nu putem typări nici o scriere a lui 1 Heliad
e-Rădulescu de:
quât eu orthographia que dânsut a întrebu
ințat
şi Eguilibru între antithese. Ea este quea mai în Biblie, Biblice ”,
rațională şi quare
se apropie mai muli, dt quât tote quelle
T'alte systeme orthographice, de limba, latină-și limbile surori.
Scriitorii erinenţi
francesi, italieni şi spanionili, que facu şi pînă
adi admiraţiunea
lumii. n'au cutesat a se depărtă aşa de
rult nici în limbă niei
în orthographie de Latina ca autorii noştri,
quaii se silescu a
reînviă și slavonismele ne mai usitate, ca
cinste, slavă, ceas,
vreme etc. Par quă limba ar fi ca modele
pălării pe quari le poţi face să, reapară la quâte de vestminte sai
40 sai.5v anni!
Heliade trebuie presentat posterităţii aşa
cum a fost el în
tote şi chiar în vestmintele Salle litterar
ii. Numai la noi s'a
putut găsi Gmeni quari să decidă că lui Stepha
n Quel Mare, que
n'a purtat barba, să i se facă statua sa reptes
eniându-i cu barbă !
Quare papol civilisat a pus barbă și mustăți
unui portret sau unei
“statue quând omul aguelia nu le-a avut? Nu
numai ca fiiu dar
și ca Homân' sânt dator a întrebuința orthog
raphia părintelui
meu în idte operile salle, pentru qud după
cum am dis este
-quea mai raţionale, şi la quare el a ținut așă
de mult. O posteritate mai cultă şi mai neîniumurută va judecă
dagua orthographia
sa. sau quellorl'alţi scriitori români a fost mai
rațională sau nu.
Urihographia eiglesă şi francesă este mult mai
defficile de
quât a lui Hrliade și cu tâte aquvstea, sute
de millions de 6meni
de pe suprafaca globului învaţă a, scrie engles
esce şi frangoseşce.
Ore Românii sânt ei mult mai inferiori în
intelig
aqueile popâre spre a le f imposibil a învăţă ență de quât
să scrie cu o
orihographie mat dificilă pucin ? Nu. O ortogr
aphie apprâpe anal6să ca iui Heliade a fost întrebuințată pînă
annii trecuți de Academia, Română şi de Ministerul 'Instru
cţiunei publice de la,
1871 încâce.
Spre a înlesni ânsă pe unii leelori să citească
aqueastă scriere
arătăm aqui quă qu se citesce adesea tot ca și
littera c: înainte

”. de vocalele a,0, u, qu se citesee quare, quât. quă, qubci, adică
care, cât, că, căci. lur înainte de & şi 4,.se citesce ce, ci, adică
que. quine quer, aqui, aquelle sau ce, cine, cer, aci, âcelle etc.
“Ph se citesce f, exemple physică, philosophie, typographie ;..
iar ih se citesce t, exemple, lithographie, Theodor, thron; ortho-

„.

graphie, ete.
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Asta este totă dificultatea orthographiei lui Heliade.” Cu th,
"=" si. ph,se scrie
nu numai în limba latină dar şi în quea fran. „.cesă, englesă şi germiană, tâte cuvintele quare derivă din limba
: Helienă, De gue re să nu scriem şi noi tot în modul aguesta.
“şi să dublicărm consânele ca.la limba latină şi limbele surori. Daqua
-vom scrie apposițiă, literă, grammatică, quând, ast-fel; ne va
fi lesne a, sgpie aqueste cuvinte şi în limbele latină, francesă şi
italiană, qusci elle se scriu tot: câm aşa şi în aquelle limbi.
Să nu se credă quă n'am învăţa cu înlesnire orthographia lui
Heliade, ori-quine .a studiat o gtammalică.. A șcris quine-va
"de trei patru ori -cuvintele quare; que, quând, qus, aftacere.
- -0ceasid: oppunere. litteratură,, physică; pbosphor, pbotographie.
=" "Thoma ete., în modul aguesta. el se obicinuescea le scri în tot
„.Waunaşi nu .mai uită ortographia lor, şi îi va înlesni, după
cum am is, studiarea orthographiei limbei latine şi limbelor
" -surori. Tot d'auna va face gr şeli în una, din aqueste limbi, daqua,
va scrie fisică, oposiţie, literă, când, iar în limba francesă physique,
opposition,, lettre;, quand. :
,
”
E
Dar aqui hu putem desvolta argumentele pentru quari găsim
aqueastă orthographie mai bună, In revista «Noul Curier d'ambesexe» vom iractă aqueastă questiune pe largu.
|

I. LI. Heliade-Rădulescu.
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4Să seim que; quine suntem,

:

«Sașa să nu se uite ,
.
«O: Naţiă mărită

In aqucastă
„_

parte

-

1... (Cântarea dimineţăi) *
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României

.:

<Que-am fost. și que-aim fi noi

ME

+avem -a vorbi

de

instituţiunile

dela Trajan Bind
.
în dillele nâstre.

Cadrul ne este ângust, şi nu ne putem întinde quât .

- în tractatul. de. historiă que elaborăm .. mai pe
„și unde citaţiunile. pot fi mai dese. |

-

largu

“Romanii că vingători și “colonisați în Dacia, veniră
sub 'Trajan cu datinele, costumele, credinţele lor vechi
și noue;

și

organisară

țerra

că

o provințiă romană.

Legile, forte firesce, au: cătat” să'și le dea singuri,
iar nu să se lasse ă li le impunne quei învinși sau.

alţii de din afară pe aquei timpi.

Primele instituțiuni au cătat să fă. pure romane.
Romanii aședaţi in Dacia,. au venit dela: Roma în
adevăr sau din Italiă; se cuvine ânsă a. &ci quă au
fost mai multe Rome, considerându-le după modul de

-

-

a se guvernă:
I. O Romă regală que a ținut 244 de anni. Aqueasta.

eră detestată mai „nainte

Trajan.

Sa

şi mai,

uitată - în dillele lui

) Spre a îi înţelese mai bine agent înstiuțiani recâmâniăăm
“se cit și historia Roniânilor de ]. I. Helise-Rădulescu..

a
ă
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II. O

Romă

i

ÎN

6

republicană

Îi

que

In aqueasta se formasseră

a durat 476

Romanii,

âncă viiă în moravurile, characterul,
nilot, în gesturile și Jimbagiul lor.

III. O Romă
bil âncă,
blice.

anni.

memoria,

cetățe-

infine imperială que nu se putea sta-

şi quare eră

Toţi

de

şi aqueasta era

sclavii

urrici6să fiilor

și desmoşteniţii,

cădutei

repu-

toți impilații și tâtă

lumea sufferitâre -se înfiâră de dânsa.
Despre

Roma

papale

nu putea fi cunoscută
“succesorilor aquestora;
dătă nimicu

d'amestecu.

Străbunii

Românilor,

nu mai

vorbim,

quăci aqueea

contimpuranilor lui: Trajan şi
cu aqueasta nam avut: nici o
venind

cu

Trajan în

Dacia

nu putea fi de quât fi ai cădutei republice romane,
legionari recrutați quei iai mulți nu din capitala: corruptă şi imperială.

Impezialiști

dintre Romani,

după August

sub Ti-

berii, Caliguli, Claudi şi Messaline, sub Neroni, Vespasiani şi Domiţiani, imperialiști dicu pe aquei: timpi
nu mai putea fi de quât nisce curtisani intriganți şi
adulâtori, cădăturele Romei, şi toţi quâţi eră crudi și
păgâni cu inima și cu sufletul que se dilectă în spectacole sângerâse,. unde victime eră toți desmosteniţii,
toți împilaţii.
Restul imperiului roman sau mai bine totalitatea

Gmenilor, Romani,
lor, drepturile

Greci,

Hebrei regret

republicele

lor, libertăţile lor antice; desmosteniţii

aşteptă o mântuire.
II
.

Din timpul lui Tiberiu dejă appărusseră doctrinele
liberatâre și egalitare alle lui Christu. Propagânduse
aquestea în tot imperiul, făcură înaintări mari în primul secol dela Tiberiu pînă la Trajan.
Hebrei, “Romani, Greci, sub numire de Corinthieni,
"Epheseni, Colosseni...
Galati, toți desmosteniţii pă-

mentului âllergă și adoptă

Christianismul din vocea şi

1 =
mâinile Apostolilor, se revestiă cu Omul Nuou,şi
jură a susține şi întinde cu cuvântul şi cu fapta -doctrina salutariă.

Remânea- în adevăr mulţi nebaptesaţi; aquestia audia
ânsă de drepturile Omului, de o mânfuzre (que este
libertatea integrale),
daritate

între

omu

de frăție,
și omu;

de egalitate,

audiă

despre

de soli-

o viață mai

ferice, și aqueștia, ne fiind inițiați în dogme, pricepea
pote și mai bine vorbele: după înțellesul Jor commun,

și își formă nisce speranțe de prefaccere, de o mântuire de jugul Tyranniei.
”
Tâtă lumea desmoștenită, de și nu eră âncă baptesată, in inimă

ânsă, în speranţe

pe viitor eră chres-

tină; qudci toţi așteptă a scăpă de ferre și de jug.
Străbunii noștri que veniră cu Trajan in Dacia, fură
quei mai

mulți, putem

dicce chrestini,

unii. baptesaţi

da dreptul de Apostoli, alții de adepţii Apostolilor,
şi quei mai mulţi: îndoctrinați din audite în credinţele
întrun

viitor

mai

Putem dicce

ferice.

qus furs chreştini

primii

coloni

din.

Dacia, pentru qud nu eră din lupanalele de patticieni
desnervați, ci parte, filii ai vechilor republicani, parte
desmosteniţi din popol que tot dauna se recrută la

ste, și toți împreună bravi legionari, que sciă să mâră
pentru capii lor, iar nu pretorieni, lipitâre alle popolului, (după cum fură Ianiciarii în Turcia) și tot d'auna
rebeli îîn contra

capilor;

Fură chrestini, pentru qu6 pe aquei timpi numai
„Ghrestinii avea nisce credințe și speranțe, ei numai
sciă a se batțe heroicu, și a înfruntă mârtea pe câmpul resbellului, că şi pe cruce, pe rugu și pe râtă.
Furd chrestini, pentru quă Roma păgână şi imperiale în adins adună pe vechii republicani și pe filii

aquestora, și cu atâta mai virtos pe

noui

Chrestini,

şi. îi trimitea în resbelle qua să'i extermine acolo. —
Imperialismul € tot aquella în toți timpii şi în tote

locurile. Ast-fel vădurăm în doă rânduri pe Franca
imperiale făcend cu resturile de republicani: pe aques-

—8—

tia cu din adinsul

în resbelle

îi

punea

inainte

unde

eră focul și pericolul mai mare.
Dacia pentru Roma imperială eră que-va mai

mult

de quât. Algeria 'şi Crimeea pentru Franca. Dacia. ajunsesse a facce Roma tributară ei. In: Dacia cătă a
se

trimitte

tât

que

eră

mai

bravu,

răpede a înfruntă martyriul, iar nu

vați a Tyranniei.

_

mai

hâroicu,

complici

Mulţi fură chrestini din primii coloni,

A

mai

desner-

şi quei mai

mulți demni de-a fi chiemaţi la chrestinătate. — Trajan
Ensuși, după modestia, virtuțile și bunătăţile'Iui, daqua
nu fu indoctrinat că fiia sa Drossida în alle Christia-"
nismului, a fost quel pugin un model de stoicu, demnu ..
de a

fi imitat

de

Marcu: Aureliu.

:
<

III

Nu 'se cuvine ânsâ a uită, quă cu tâtă

îmmulțirea

Chrestinilor din epocha lui Trajan, religia domnitâre
a Statului eră Idolatria, şi qud tâte usanțele și cere- :
„__moniele și etichetele, și modul de monumente și de
- înscripțiuni cătă e fi după datinele idolatriei și Ensuși
între Chrestini que eră sau foncţionari civili sau oșteni.
Dacia fu guvernată mulți anni după legile romane
sau pâgâne cu tribuni guvernatori, cu proconsoli, cu pretori și propretori, etc.;
christiane se întindea mult,
de Roma, nu eră în ochii
ochii spionilor Censurei.
Primii coloni din Dacia,

cu tâte aquestea doctrinele
pentru quă fiind de parte
adversarilor libertății, în:
|
i
,
i
fiind fiii vechiei Republice,

deveniră încetul cu încetul și fiii ai lui Dumnedei,
fraţi în Christos cu tâtă umanitatea sufferitâre.
„Dacia mai târdiu deveni refugiul (după unii locui
de exiliu) tutulor Chrestinilor persecutați și qualificați
de Roma imperiale şi păgână de perturbatori, de criminali de Stat, de mâncători de 'copii,
de incesti, deimpii,

de -athei.

-

.

Mulţi vor să arate qu5: Dacia; după. conquistă, deveni un fel de Siberie a Romei, unde se trimetea cri-

N

—.
9

minalii de Stat. Noi dicem qu5: pe attunci de quei
mai: mari criminali de Stat eră accusaţi Chrestinii;
(qusci 'se iestă Barabi, Christu ânsă nu fu iertat).
Mai multă -onre: ne face a fi descindenți ai aquel-.
lor martyri, de quât ai ciocoilor sau patricienilor Ro-

mei, -sau ai pretorienilor ei; quari se scie
coriră pe- Christu
- Pretoriu d
-

Se

ved

quând

fu

cum batjo- ..

dus în _casarma

lor, în
:

în annalele Ecclesiei primitive că în” Ray-

naldus, unde se vorbesce despre Îmmulţirea Chrestinilor în Dacia, quă adesea se declară legiuni întrege.

de chrestine, și qu5 imperatorii şi Senatul, qua. ssănu.
extermine

atâția bravi, îi trimitea

în exil

spre a appără. aqueastă provință de
occasiă de a se declară de chrestini,
fură

trimiși

în - Dacia

preste

metea tot ast-fel.
Se întinse şi se mări
- prin

tâte modurile.

15

dar

mii,

în

și tot se

.
chrestinătatea în

Chreştinii

pe Gothi, vecinii lor.Vechile doctrine- republicane

Dacia,

Barbari. La o
legiuni întregi,

dintr'ensa

Dacia

chrestinară

baptesate

fură evangelisate, îmblândite, unse prin
beratâre și egalitare .alle lui "Christu.

mai tri-

în

Dacia,

doctrinele

li-

„. Disserăm pvangelisale, pentru qu vechile republice
nu cunscea de quât libertatea publică; despre libertatea individuală nici nu voiă să scie.
Publicul ânsă fiind compus de. individe, daqua nu
există, libertatea individuală, unde mai putea fi liber-4atea. publică ? Differința între Monarchia și Republica
păgână eră qu în monarchie individui eră sclav unui
singur tyran; iar în republică eră sclav la mii de tyranni, popolului întregu:
_:
Ne

Condamni,” -spre “exemplu,
:) Acum
jiânseră

după pompdsele

fără ruşine
““

reforme

a se dicce Pretorie.

cetatea

pe

virtuos

la

tribunalele și dregătoriele a=

„

— 10 —

mârte, pe quel just la ostracismu? Socrate cătă să
bea cicuta, Aristide cătă să plece capul şi să dică

-adio Patriei salle.

Condamnă capitala official&
Omului și al: lui Dumnedeu la
țele să se crucifice 2 Christu a
„că un Agnel, să întindă mâinile

a Palestinei pe Fiul
cruce? Strigă -populacătat să plece capul
pe cruce, și cu sân-

gele său să rescumpere libertatea tutulor individelor.
Pină aqui quând libertatea individuală eră violată,
mâna violătâre eră mână divină, după aquelle credinţe. Omul periă că din comanda lui Dumnedeu;

Qusci commandă sau regele, imperatorul, Cesarul
que se qualifică de dei, și avea dreptul de a'și dei-

fică și caii,

sau cetatea

de o divinitate și

suverană

que

eră protegiată

loviă în numele aquellei divinităţi.

Nici o lege nu există quare să cutede a protestă în
contra unei assemenea violări sau nelegiuiri legitimate;

quăci sar fi considerat quă protestă în contra Divinității.
Christianismul nu putea să viiă dela Smeni, ci des-

cindă din ceruri, și spă&llă şi curăți individele de Opzu/
vechiu prin baptesmă, îl revesti cu Or nuou, îl sacră cu ungerea, şi proclamându'l de preot și rege, îi
recunosci libertatea individuale neviolabilă că a unui

„fiu

da

dreptul al lui Dumnedeu.

(Pavel Galt. Cap.

IV v.7).
- Pînă aqui violatorul de libertăți individuali se dicea

serepissimu, august, divin, eră Deul ensuși. Dela Christianism înquă Ecclesia îşi dette alte legi, și eră aqus

şi protestă pînă

tilhar, fiă suveran,

astădi numind,
păgân,

crud,

ori-que

violator,

barbar,

tyran, omul

fiă

sângiurilor, fiul lui Cain, filiul păccatelor. Paradisul
sau fericirea pe viitor fu destinată pentru Popolul-i.aZar que jăcea pe gunoiu.
Roma păgână fu desemnată sub âgura Prostituatei |
que se îmbată cu sânge uman stând căllare pe Hydra
cu șcpte capete.
”

1
IV
Fiii Republicei romane que adoptasseră mai răpede
Christianismul din preună cu desmoșteniții lumii, cu
nisce assemenea doctrine salutarie veniră în Dacia, şi

ast-fel stetteră dela Trajan
păgână
Dela
tini,

pînă la "Aurelian. -Roma

nu le mai putea fi de quât că o sarcină.
Aurelian, quând devenisseră mai toți chres-

o rupseră

cu

Roma

diu descindenții

întocmai

colonilor

după

cum

mai târ-

Engliterrei din Ainerica o

rupseră cu London, și âncă și: mai înaspriţi de quât
aqueştia, se proclamară Românii de autonomi.
Subt Aurelian trecură Dunărea în Moesia numai
imperialiștii, numai quei cu datine și gesturi păgâne.
Iar părinții noştri remasserd în Dacia autonomi, mai bu-

curoși a fi d'alăturea cu finii lor Gothii pe quare îi chrestinasseră, de quât a ave d'a facce cu Roma imperială
şi păgână que persecută și martyrisă pe Chrestini.
Quând Aurelian commandă qua quine & Roman să

trecă Dunărea în Mosii, Sabba Stratilatul (campoducele) din preună cu alți şepte deci de frați de arme
= Și de

doctrine,

rangurile lor
mâie în
după

își aruncară

Dacia

mai

cinturele,

se

lepădară

militare și se declarară quă

multe

cu toţi chreștinii
torture,

pusse

fraţii lor.
şi 'i înneco

de

vor să reAurelian;
pe

toţi în

Dunăre.

Sabba

* Dacia,

campoducele

mai mult

Franklin

fu de aqui

înainte

adorat în

dequât mai târdiu în dillele

n6stre

și Wasington în America. Aquestia fură li-

beratorii Americei;

Sabba deveni

martyrul causei pen-

tru independința chreştină în Dacia.

In Dacia la faca locului a cătat să se conserve me-

moria lui Sabba şi a martyriului seu. Legenda que i
sa scris apoi de Greci, din părțile locului s'a adunat.
Grecii tradusseră titlu que avussesse martyrul de campoduz în stratilat.

Memoria,

lui se serbeadă a doa di de St. Georgie

—

12 —,

da 24 Aprilie. Titlu de campodux remasse sacru între
Români, cu aquesta revestiă pe capii lor generali
şi

mai târdiu se tradusse pe slavonesce în Poized și
apoi Vodă.
a
Românii în Dacia, de attuinci fură supranumiţi Go- .

"thi, etc; și se mulțumird

singuri cu

aquest

nume

que.

îi distingea .de Romanii păgâni după cum Englesii
din Statele-Unitîși
e complacu de a se numi Americani.
Urra între Romanii chrestini și Românii păgâni eră
mai mare de quât queea que vădurăm între. Americanii Englesi, şi locuitorii Britaniet, cum și între Francesii republicani. și Francezii legitimiști.
- Daqua apoi sar pute crede quă Englesii din America,

mai

declarânduse

fi

Sar pute crede
Turciei

și constituinduse

putut guvernă
sau

după

quă Grecii

al Byzantinilor

guverna cu legile și
sar put€ crede quă
autonomi în Dacia și
putut conservă queva
Instituţiunile Daciei

legile

de

autonomi,

s'ar

Engliterei; daqua

moderni, scuturând jugul
turciți Sar mai fi

putut

datinele Turciei; și mai pugin
primii Chrestini que se vădură
liberi de Roma păgână, au mai
din legile păgânătății.
de

aqui înainte

nile Ecclesiei primitive a Apostolilor.

fură. instituțiu-

|

Ar fi apoi mai mult de quât absurd a crede qus
un popol quând se indoctrină în credințe nucă
și li-

beratâre să mai țiiă quevă din legile făr-de-lege alle
absolutismului.
i
Legile lui Moyse, nu putea să mai aibă nimicu din
„quelle pharaonice; tâte cătă să fiă conforme şi identice cu credințele que stabiliă. Legile lui Mahomet
assemenea au cătat să fiă conforme și identice
cu
credințele

que

propagă.

Un

sing

r codice

se vede

și

pentru Lege și pentru Relege,
|
Cu atâta mai virtos Legile primei Ecclesie sau so- |
cietăți chrestine, nu putea fi de quât legile pure alle
lui Christu stabilite de Apostoli.
Relegea. nu vine nici o dată de quât în urmă că o
garanțiă a. Legii.

—

3

—

Tot _territoriul. Daciei fussesse coprins și repărțit
intre primii oșteni quari se stabilisseră: qua să'l cus-

todie și qua să'l cultive, adică că colonie militare.
Se scie qud colere va să dică a cultivă, a laboră
pămentul,

'şi quă

cofonu, va să dică cultivator, şi -co=

lona femee de. cultivator. Colonie militară dar, va să
dică osteni assedaţi a apperă și cultivă pământul. 1)
Primele

dar sogietăți

se

constituiră. în Dacia

dup&

conquistă, nu risipite și neîntărite, ci în cohorte, (sau
batalisne și companie) milităresce, fiă quăre apprâpe
sau în midlocul lotului de păment que le cădusse
în

parte.
Resturile

_

de

pământ

eră

regiuni

întinse

şi deşerte

că nisce dominiuri mari cădute în partea căpitanilor:
que condussesseră armatele, că Nigeri Bassarabi, că

Albini și alţii.
_ Aquelle locuinţe la un locu de oșteni şi cavalleri
şi mai virtos mai târdiu de chreștini nu putea să aibă
nume de pagus

nici de

v//a,

quăci attunci

locuitorii

dintr'ânsele sar fi dis paganz şi vi/laui. - Nici cavalerii
nici Chrestinii n'ar fi sufferit nisce nume de vz//aze

și de păgâni.
Urbe

dar și castelle. întărite

se înălțară

tul cuquerut al Daciei. Locurile
țerrinele.
din pregiurul urb€lor şi
sala adică locuri de semEnătură.
- Mai târdiu înquăci, dispărând
de Barbati, locurile remaseră; și
bilirea păcii se returnă la sae/e

pe pămân=

ânsă de arătură saw
castellelor se numia
caştellele la invasiuni
fiă-quare după resta-sai țerrinelle salle..

V.
Dela

Aurelian,

masser6
republice,.

de

autonomi,
ai -quăror

quând

Romanii

aquelle urbe și
cetățeni

fiind

din Dacia

re-.

castelle deveniră.:
chresțini

nu mai

sufferiă nici nomenclatura păgânătății.
1) Plugari
tare

se

pote

armaţi.

Questia proprietății

resolvă.

Vom

vorbi

la locul

numai
seu.

prin colonie mili-
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Se scie quă priimi Chrestini atât Romani quât și
Greci, de urră către păgânătate, abandonară și edu-

„caţia clasică: poeți, oratori, phildsophi
„și ni începură a reveni la classicitate

fură proscriși,
de quât forte

târdiu, Ecelesia pînă astădi quând dice fe/leni, înţelege

idolatri.
Proscrisseră dar Romanii chrestini şi autonomi din
Dacia multitudine de vorbe că Patrictu, plebetu, senat,
Proconsul etc. şi Ensuşi numele de Repul/ică. Avea

înainte fapta mai liberală, mai egalitară, mai perfectă,

pentru

que

să mai conserve un nume que nu rechiema

de quât sclavia individului la mai mulți tyranni. Doctrinele

„ Ecclesia,

christiane

despre “quare

perfecţiă

de

sogietate

le

se

da o nomenclatură

va

que

vorbi

numai

nuoă.

mai jos, eră o

făcea pe nimeni

a

regretă nici republica nici democraţia. Ccenobiul mai
târdiu făcea să ajungă frăția pînă la traiul în commun.
Templele la Romani și la Greci n'avea turnuri, ȘI
-quând Eccleesiele sau sogietăţile în Dacia începură a
înălță temple în adins pentru servițiul divin, aquestea
se înălțară că nisce symboluri, că nisce paviliâne că
€Ensuși tabernacul în deserturi que eră stindardul general al popolului hebreu, se ardicară că nisce stindarde durabili, li se înălțară turnuri că la castelle, şi
aqueste turnuri în locu de a susţine pe creștetul lor
Aquilla

se încoronarră

“ Assemenea
părură;

trina
daqua

drept
- Religiă
Mai
pentru

quăci

lui
era

de Cruce.

temple pentru prima Sră în Dacia

aicea eră

Christu

ascunse

pretutindeni

sufferită.

In Dacia

prin

eră

suterrane.

apDoc-

persecutată, mult

pentru

prima

ră

avi

de cetate, și fu proclamată şi recunoscută de
a Statului.
i
târdiu ccenobiele fură communități destinate
monachi au călugări; și mai târdiu se ardicară

și monastiri..
— Sărim peste quâteva epoce qua să
putem mai curând arătă în quâte feluri fu locuit pă-

mântul Daciei.
Vedem dară, urbe și castelle

pentru laici și :pres-

—
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byterii lor, și ccenobie şi monastiri penteu partea monachală; unele şi altele eră organisate şi administrate

după aquellași spirit şi scopu al Cristianismului.
Ecclesiă va să dică adunare, sogietate, şi înstituțiunile Ecclesiei eră instituţiunele sogietății întrege.

Nimicu în legile Ecclesiei primitive nu
leglie păgânătăţii sau alle dreptului

Să

nu

uităm

âns&

quă

putea

fi din.

roman.

urbe, castelle,

monastiri,

ccenobie, tâte ardică turnuri, şi eră întărite; tâte eră
că nisce citadelle sau fortereţe, şi așă s'au urmat pînă

în timpii quei mai de apprâpe.
Qua să fim mai înţeleşi, repetăm quă tâte eră nisce
mice -republice;

Romanii

chrestini ânsă

se

feriă

şi

“nici nu voiă să mai: audă de assemenea numiri. Pentru
noi quei de astădi que nu putem ave atâta horrâre |
că priimi Chrestini de divinităţile păgâne. nici de datinele și numirile de attunci, le putem numi republice
qua să fim mai bine înţelleşi, quăci „după sensul quel
mysticu sau mai bine materia! que în urmă se dette
Ecclesiei, astădi numai înțellegem de quât sau nisce
pereți de pâtră Sau călugărimea tâtă condusă
de
nisce satrapi.

VI

Daqua - după

doctrinele

sau

credinţele

christiane,

tot individul isolat eră sacru și autonomu cu voiea șilibertatea sa propriă neviolată de nimeni, cu atâta
mai vîrtos individul moral sau collectiv deveniă şi

mai sacru: o Ecclesiă sau o aglomerațiă de o mie de

ori de indivjide sacre eră de o mie mai sacră.
Castellele dar și urbele se constituiră autonome
independente și capul lor fu numit Cas4/lan.

și

Coenobiele și monastirile se constituiră autocephale,

adică cu, ducele sau egumenul lor propriu și independent.
Quine ânsă putea numi pe aquei egumeni sau duci

_
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ai monastirilor? quine pe aquei castillani ai urbelor
și castellelor? vre un Cesar? vre un consol? vre un

President general ? vre un Dictator ! yre o putere şu: peridră?
a
E

Și Ensuşi de n'ar fi instituțiunile Ecclesiei

- “ar fi absurd a presuppune nisce assemenea

de facă,
demnități

que mirosiă a păgânttate,.a dominațig într'o țerră que
„„ Scuturase' jugul Cesarului păgân.
“După Ecclesia laică, quare este mai vechie de quât
quea monachală, se constitui și aqueasta ; și precum
cetățenii toți ai- casteltului -allegea pe castillan, şi pe
presbyterii lor, assemenea si monachii toți în ccenobie
şi monastiri allegea și allegu pînă astădi pe ducele

Sau

egumenul lor.
Unii revestiă după allegere pe egumen.

„-nitâtea

collectivă a communităţii

monachale,

Ă
cu suveraşi priimi

„revestiă pe. castillan cu suveranitatea collectivă a com„-“munităţii laice, (/a0s, -popol va să dică).
Și daqua toți cetățenii dim tâte părțile, și toți mo“nachii din tâte monastirile îşi allegea: pe-conducătorii
lor respectivi, votul dar eră universal;
-

Ant&iu pentru qus ar fi fost absurd de a sacră prin

“ungere

sau

baptesmă

suveranitatea individuală, şi apoi

individul ajuns în etate matură să nu
a votă;

-

-

aibă

drept de

o

Și al doilea pentru-quă Dacia sau Zerra romana
„hu mai avea altă spegie de locuitori de quât pe ai
urbelor

şi castellelor,

pe ai monastirilor

şi

ccenobie-

lor. — Altfel de locuinţe eră impossibili pe atunci:
viaţa nomadă și vagabondă nu eră în datinele romane
nici în doctrinele christiane, viața iar în cătune neîn-

tărite eră impossibilă.

Quât pentru restul dintre Daci,

aquestia or că păs-

tori, or aședaţi prin urbe și castelle, devenind chrestini, se revestiă cu aquelleași drepturi cu frații lor în

Christu.

Votul

:

eră universal;

ânsE'vâtul

ar

fi

devenit

res-

vot, daqua cetăţenii laici sar fi dus în monastiri spre

—

a allege pe egumeni,
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și daqua

monachii

ar

fi

venit

prin urbe și castelle qua să allegă pe castillani.
In assemenea cas resturnător votul ar fi fost
dislo-

cat sau scrintit, și votanții s'ar fi numit resvot
anți sau
resvotatori, sau prin assem&nare de littere
și de înțelles, resestifori sau cum se dice astădi
resvrătitori.

VII

= De unde le șcii aquestea?

ne va întrebă quinevă, .
pe que documente historice te întemeie
? di
que autori
contimporani ne adduci de mărturie?
Documente sunt de ajuns în historia Eccles
iei R&-

săritului que este identică cu historia primilor

“în parte și a Românilor din Dacia în generechreștini
;
3
Multe documente iar se află risipite în fragm
ente,
și apoi Intuiţia, Inducţia, Deducţia, Analogia,
3
PhysioSar,

logia

al

individelor și a popolilor,

doctrinelor şi credințelor din

studiul

epochelor

aquelle

epoche

și

que

"au mișcat popolii, cunoscința legilor
aglomerațiunii,
sunt nisce sciințe mai presus de ducument
e şi de măr-

turii; quoci qua să se potă învederă daqua

tele și mărturiele

documen-

sunt adevărate, sau falşe, nisce asse-

menea sciințe le judică.
Daqua, spre exemplu, viața lui Socrate ar
fi fost
scrisă de Melit și de Anit, accusătorii lui, “şi
S'ar fi

conservat

că o mărturie,

fi fost judecat de șciințele

un

assemenea

document

ar

competinte şi s'ar fi fost

recunoscut de mincinos,
Daqua iar viaţa. lui Isus ar fi fost scrisă

de Anna

și de Caiapha, iar nu de Apostoli, un asemenea
document contimporan ar fi fost respins cu horrâre
înaintea tribunalului Sciinței.
,
|
Și în quelle după urmă € de ajuns unui Cuvier
, o
câstă, un os re quare de Masto
mărimea, forma, și construcţi
Noi

avem

înainte, nu un/

anticelor n6stre instituțiuni.

os,

ENEhE

Aa întregu al

UNI. ESITARA

)
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Ccenobiele, monăstirile

sunt

de facă, şi ne

readă quă nimeni nu pâte numi pe egumenul, învedesău starițul cum se dice astădi, ci monachii ducele
toți îl
allegu.
Satele que nu sunt de quât țerrinele anticelor
cas-

telle sau scheletul

aquellora, satele

stau de facă

şi ne
învederedă quă nimeni într'Ensele nu pâte
âncă numi
pe

Pârgălab, pe aleși Și jurați,
guri au dreptul de aii allege.

de

quât

sătenii sin-

VIII
Principiul

adevăratului

Christianismu

a fost cum

s'a
vedut de a sacră individul (quăci fără aquea
sta n'ar
fi fost mântuire) și din individe sacre și
suver
a formă turme cuventătâre, libere autocefale ane (!)
și autonome, și din turme mai mici a facce o
turmă ȘI un

“Păstor, Cuvântul lui Dumnedeu.

.

Spiritul Christianismului adeverat a fost
federativ, t:initar, iar nu unitar,
Trinitatea este o unitate veră, o unitat
e compusă

de persâne de agueiași ființă (âuo0%m)
tate simplă,

quare

după

sciință

ciunea dreptului guellui mai potent,

și quei P'alți nimicu,
Nu mai eră alt spirit pe attunci

chrestină de quât frăția,

iar nu o uni-

& nullă, și după

solidaritate

unul

Ecclesia

strigă:

min-

totul

que însufiă lumea

între

individ cu scopu de a formă communitat
e
solidaritate între popol și popol.

Pină astădi

este

individ şi
și frățiă și

razi ov

AT hets,
Tva £v Govoră Suohoisuzv.
_«Să ne iubim unul pe altul qua întrun
cuget să

mărturisim. >

«Să ne iubim...» ctt5 solidaritatea între indivi
d şi
individ.
(1) «Nu mai esci selavu, ci fiiu ; iar de
esci fiiu, și moștenitor
esci lui Dumnedeu prin lisus Christos*»
(Pavel către Galati, Capu
1V verst.
7).

:
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Pentru que?

—

rația

pentru

quare

scop?

Qua întrun cuget să
quea

perfectă.

mai

Chrestinătatea

pre

sus

mărturisim;

&ttă confede-

de tâtă dorința,

quea

mai

|
pe attunci, cum

de cetate numai în Dacia,

am

dis,

aveă

drept

şi aqui se puteă organisă

liber după spiritul doctrinelor salle. Airea eră impedicată. Monastiri dar și coenobie separate și autoce-

phale, cu alte ccenobie și monastiri autocephale.
formară episcopate, kyriarche (suverane) și tot assemenea

comunitate

cu comunitate laică și autonomă, sau castel

cu castel formar6 căpitănate. Și episcopii -eră alleşi de tot clerul şi de laici; iar
căpitanul

al mai

multor

caste'le

eră alles de cetățenii

toți ai castellelor. — Votul și aqui eră universal.
Episcopat apoi cu episcopat kyriarche (suverane 0,
peste suflete libere și sacre formă un archiepiscopat
sau Metropolie (mater a cetăților) cu eparchia sa pro-

prie, în quare Metropolitul eră kyriarchu sau suveran.
Și tot asemenea, căpitănat cu căpitănat formă o
regid întinsă condusă de un cap suprem alles, quare
după impregiurări avea diverse nume mai adesea

după împregiurările dese de resbel, se numiă campodu.
Archiepiscopul sau Metropolitul era alles pe viață
de synodul sau adunarea clerului întregu al mai mul-

tor Episcopate.
Capul suprem

cinci anni
casteile. —

al

unei

de mandatarii

regiuni

iard

eră

alles pe

tutulor stărilor din urbe şi

Iar vot universal,

Capul Ecclesiei avea pe lângă sine un synod
permanent spre a fi ajutat și controlat.
Capului

local

civil i se da iar5 un senat permanent spre

a fi controlat de aquesta.

Și

fiind

qus

numirea de

() Traducem vorba /yriarchu pe limbagiul păgân în suzerax,
quăci. nu avem. alta spre a ne appropia de înțeles : iar vorba ky- Tiarchu în sine demonstră confederația chrestină, was va să dică
domnu, şi Ăyiriarchu archi-domnu. Egumenii dar, căpitanii eră
domni autonomi.
-
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senat (de şi va să dică fetrânz) rechiemă tinipi de
republice păgâne, de patricieni privelegiați, proscris-

seră numele aquesta înlocuindul cu expresia ca ochi
vechi, quare va să dică tot bătrâni cu experiență que

au vădut și păţit multe.
Archiepiscopat

apoi cu archiepiscopat independente

și kyriarche eră predestinate a formă un patriarchat,
precum regiă cu regiă eră destinate a formă o Românie

una și ne despărțită,

după

cum

se speră

a se

formă o Ecclesie una și nedespărțită federativă și una
şi alta, și compuse
libere şi sacre.

din părți autoncm:,

din individe

Ast-fel se guvernară Românii din Daciai dela Aurelian pînă la Constantin, fără nici o pretenţiă de a
se mai dice Romani; quăci /77//eui şi Romani după

limba

Ecclesiei eră: symnonyme

cu zolarri.

De li sa dis dela Aurelian înquă Gothi, și Geţi,
aqueasta le adducea atâta mulțumire, quât adduce
astădi cetățenilor din Statele-Unite de a se numi Americani, cu tâte quă sunt Englesi de națiă și cultivă
limba anglă.
Ecclesia sau

sogietatea

chrestină în genere,

pînă la

Constantin fu persecutată de Cesar și Ecclesia nu
putea să aibă nimic d'a amestecu cu Cesarul. Mireasă
“pură a lui Christu, numai în Dacia se bucură de facă
de onorile de Mater commună.
In Dacia se constituiră patru Episcopate în patru
mari regiuni, que formă o Dacie sau o Românie nouă,
compuse aqueste regiuni de căpitănate autonome compuse și aquestea de communități autonome, compuse

şi aquestea de cetățeni liberi și sacri.
IX .

Quând Constantin îşi așădă thronul în Byzantiu, şi
începti a protegge pe Chrestini, Românii din Dacia,
sub nume de Gothi și de Geţi fără al recunbsce de
„Suveran, îl bine-cuvântară.
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La primul

synod

convocat

la Niceea

Romani

din

Dacia că chreştini deja organisâţi de doi secoli după
instituţiunile Ecclesiei primitive, trimisseră patru Archiepiscopi.

Ecclesia în Dacia, având repaos mai mult de quât
în imperiul roman, se organisase sub Episcopi și Mitropoliți erudiți şi virtuoșiși sub appărarea de guvernatori chrestini după tot spiritul ei federativ, în quât
deveni model quelor-l- alte Ecclesie, que nu. se putuseră âncă organisă din causa persecuțiunilor, imperatorilor păgâni.
Metropolitul -'Theophilu al Gothiei se vede în aquel
synod că primul orator, que susține spiritul federativ
al Ecclesei. Ursulla preotul que deveni după aqueasta

Episcopul Argeșului ((Daphnelor), se vede assemenea
însufflat de aquellași spirit că discepol al al lui' Theophilu.
In aquest synod, se recunoasce fiă quăruia Episcop
kyriarchia sau suveranitatea sa în eparchia respectivă,

confederându-se tâte în cinci mari patriarchate, que
formă Ecclesia cecumenică federativă.
Theophiu pentru aqueastă exemplară organisare după
adevăratul spirit que însufflă pe Apostoli, se supranumesce Apostol al Daciei. 1)
1) Spiritul federativ nu eră înc6 bine stabilit în alte Ecclesie că
în Dacia; Mulţi din patriarchi și Mitropoliţi călcă în Kyriarchia episcopilor,

și mulţi

din

capii politici

călcă în

prerogativele

kyriâr-

chilor. Aqueasta făcu quaîn al treilea synod adunatu în Ephessu la
anul 431 să legiviască definitiv qua tot episcopul și Metropilitul să
fiă kyriarchu, archi-domnu suveran în Eparchia sa. Cuvîntul pe quare

întemeiă aqueastă sâută legiuire este «qua să nu peră să se micașorede libertatea nimului «que cu sângele seu a dăruito tutulor
«Isus Christos Zzferazorul tutulor 6menilor.“ — Se vorbesce apoi
qud aqueastă libertate și independinţă s'a consacrat cu timpul din

can6nele Apostolilor.— lar daqua vre o lege imperiale sait alta va
cuteda să calce aqueastă sântă legiuire, synodul o declară de Jzvgos
(fără nici o putere) şi prin urmare afurisită. (Vedi canonul VIII al
synodului 111)
De aquest canon-avem să dăm cu nasul pe patriarchii que ne
trimit pe aqui egumzni, quând vom tractă questia monastirilor, A-

—

După

Constantin,
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fiii aquestuia,

și mai

vîrtos

, imperatori că Iulian parabatul și toți quei
după dânsut
toți parabaţi candnelor sau instituțiunilor
adevăratului
Christianismu, quari făcusseră o Ecclesiă
official& suppusă Cesarului, şi quari cu toți contribuir
ă a stabili
că lege positivă tot dreptul păgân numit
drept roman, și instituţiunile Ecclesiei să remâie
dinpreună cu
Evangeliul litteră moartă ; și altele asse
mene
tora quari adduseră lumea chrestină către a aquespăgânismu,
făcură pe Romanii din Dacia a rump
e cu totul cu
imperiul
byzantin după cum mai 'nainte o rupse
sseră
cu imperiul roman ; quăci unde sunt
tendințe către
predominare unde sunt vanitate şi tyran
nie, după doctrinele Ecclesiei, nu este adevărată Chres
tinătate.

Daqua n'am vorbit mai 'nainte

“de a vorbi

a nume

despre

încai

Ecclesia.

aqui €

locul

Am dis quă fecfesia va să dică mai mult de quât
que

queea

înțellegem

astădi cu vorba

soczezare

; Ecclesia eră o adunare de &meni alleși, și mai
mult de
quât liberi, de individe sacre.
Ecclesia nu vrea să dică queea que înțel
egem astădi prin biserică ; quăci primii Christiani
nu avea

templu

în adins

pentru

servițiul divin. Templu

şii viu eră tot Chrestinul, și inima lui altar.

eră o adunare

După

de templuri

vii.

la den-

Ecclesia

modelul primelor şi micelor addunări de vase

qua să dicu așă, alle allegerii, idealul

eră de a converti tâtă
clesiă cecumenică sau
seu eră o confederaţiă
sacri, adică mai mult

Christianismului

lumea și a o prefacce într'o Ecuniversală, și de aqueea scopul
universală, de cetăți și popoli
de quât liberi.

„Ecclesia primitivă o vorbă, un nume avea
şi pentru
lege şi pentru relege sau religi5. Nu cunos
cea alte

legi alle salle și altele politice ; aquellași codic
e avea

vem ai întrebă de quare Hahambaşa au luat
putere să impuie egumeni în Eparchiele României ? sau quare putere
din quelle garante
îşi pote arrogă dreptul de a ne călcă sânta
religiă în piciâre ? que
ne-au garantit elle daqua nu Religia şi auton
omia ? —
-

să organise și să regule și să judice societatea întregă
a Chrestinilor.
Legi que nu eră alle Ecclesiei, era legi păgâne.
o singură lege au aquând mai târdiu cu

Românii neîncetat assemenea
vut în limba lor chrestinată, și

se întrodusse

limba slavonă şi prin multe aberrațiuni

vorba pravilă,

de legi po-

codice

să însemnede

qua

litice, /egea neîncetat a rămas să însemnede queea que
sunt expresiuni

astădi înțelegem prin 7el4gză ; probe
că quelle următore :

«De que lege e?
»De lege românească
«Şi a schimbat

«Omu
Ei dară

—

legea

.

fără lege și fără Dumnedeu

etc.»

altă lege nici alte ins-

la început

n'au

avut

codice

qua

să dicem

tituțiuni de quât alle Ecclesiei primitive, și cu aquestea at remas pînă la Matheiu Bassarab, având Pentateucul drept

așa, civil.

X
Quând Ecclesia oficială atât în Roma chrestinată
quât şi în Byzantiu făcu un pact cu Cesarul, și recunoscu

de lege positivă

que

avea

să

administre

și.

să judece societatea chrestină tot dreptul păgân numit roman!) de attunci s& făcu primul pas de desbinare; de attunci Relegea în locu de a deveni garanţia Legii, eră datâre de a: combatte Legea.
Quăci Ecclesia nu mai putea de quât că o renegată
a mai garanti drepturi că quel din nascere, și de putere de brage ca quel de a posede sclavi, ca dreptul
usurei sau cammetei etc. Cu un cuvânt nimicu din

dreptul păgân sau roman nu putea
De

Resăritului şi alle
1)

garanti

Ecclesia.

aqui înainte
în tâte societățile chrestine, şi alle

Ca

și quând

după

Appusului
liberarea

Ecclesia

Helladei

mas aqueste a se administra şi judecă după

de sub

fu

înlăturată,

Turci,

ar

dreptul ianiciar,

fi re-

|

-

“începu a
quât

alle
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suferi persecuțiuni
păgânăţii.

Peste

directe,
dreptul:

mai
roman,

fatale
mai

de
veni

și dreptu feodal în Statele Apusului,
și Ecclesia ofâciale în loc de a protestă tăct şi la
Resărit și la Appus. Aqueasta

din urmă comisse queva și mai culpa
bil,
pentru quă era plină -de vechii patri
cieni; încuviință
„ dreptul român și bine-cuventă drept
ul feodal, și deveni
comp

lice Cesarului și Baronilor, quă să impar
ță cu dânșii

despuierile popolilor.
Pasul d'ântâiu e mai
pede: Ecclesia officiale
și cu Baronii începi a
zitul 'de confederaţid

greu 3 uelle următâre vin răque făcusse pact cu Cesarul
perde și a uita cu totul spicompusă de popoli liberi și
3

începu a visă la o dominațid catholică sau
universale
cu
un singur cap absolut,
De unde în păgânismu se sciă numai sclavi
a corpului,

în Ecclesie se întroduse și sclavia suffle
tului; și qua
să potă reduce suffletele în sclaviă, încep
u să le întunece. De unde până aqui Ecclesia eră
o schâlă de
philosofiă quea mai 'naltă, și de luminare,
întro schâlă de întunecare, de superstițiuni se prefăcu
mai grâse
de quât alle idolatriei, un cuib de trafic
u, spre

cula mințile și suffetele.

a spe-

XI

Alluatul pharisian de catholicism sau
de reacţie
către-o păgânătate mai fatală, către domi
nare peste
sufflete sclave suppuse orbesce, se ferma
ntase sau se
dospisse
în Roma

papală.

Aqueasta, fu causa quă Răsăritul sau
mai alles
“Grecii puri (iar nu Byzantini evgeniși și
Românii din
Dacia și Moesia, nu putură încuviința tendi
nțele antifederative și antiliberali alle Papismului.
„Despărțirea urmă fârte firesce, pentru qud
popolii
“de originea lor liberi nu putea recun
âsce pe Papa de

capu absolut, ci numai un prelat sau
archiereu
Romei egal cu toți Archiereii sau Kyria
rchii,

al

—
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Şi pentru quă Appusenii ajunseră a schimba și
:Symbolui Credinței adică Credo în - articolul despre
purcederea Sântului Spirit, Grecii, în limba lor, qua
să arate quă nu sunt inovatori, ci constanți primului
-credo que uniă tâtă Chrestinătatea, îl conservară cum

a fost, lăssând şi articolul despre Ecclesiă cum fusesse
mai

"nainte.

Eic uiay Grțiay uaodaiy toi îm ostohti "EAT aia.
<Intruna sântă chatolică și apostolică Ecclesiă.»
Pe lângă aquestea, cată a spune curat quă pâte și
-Gre-quare rea credință a mijlocit de sa lăssat vorba
-chatolică,

quăci

clerul byzântin

nu eră pur de

stirpe

helienică şi liberală. Mulți în aquest cleru era dintre familliele patriciene sau evgezzse, parte din clerul aquesta

“își avea tendințle salle către predominare. În van nu
eră prelații. aquestia pe lingă curtea byzanţiului vițios
deja și corrupt; în van nu sărută ei pu/berea picior zlor
autocratorului.
Romanii din Dacia, de și ținură cu Răsăritul întregu

că unii. que avea legea pură și

primitivă

cu

Grecii

„din preună dela Apostoli, nu putură ânsă sufferi în
-credo expressia catholică Fcclesiă, que eră cu totul

antifederativă şi antiliberale.
Protestară dre-cum pe tăcute: Nu ca//o/lică își disseră Românii ci synozdică (mai târdiu sobornicească)
“Quăci unde & synod, € generală adunare, € vot universal, se consultă

părerea

tutulor,

iar în numele.

ca-

tholicism se prevedea, după cum s'a și realisat, autoritate. absolută. Synâdele au constituit Ecclesia sau
sogietatea chreștină, iar nu voia unui singur despot.
Byzantinii înghiţiră
avea

necessitate

de

aqueastă
Români,

că

protestațid pentru quă
que

Metropoliților

noștri

se conservară

locul în synâdele

îi ajutară

unor Kyriarchi

în

urmă.

autocephali

cecumenice.

Numai Românii din Dacia remasseră qua legea la
-denșii să fie și relege. -Instituţiunile lor tâte fur6 instituțiunile Ecclesiei primitive.

” Capii clerului fură alleși pe viață că și mai “nainte

—

prin

synâde
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fără a recunâsce de domnu nici un

Capii popolilor, funcționarii castellelor fură Cesar;
alleși că
și mai 'nainte la fie-quare period
de cinci

a cundsce

altă suveranitate

anni,
de quât a popolului

fără
que

îi revestiă cu autoritatea.
Pe quând în Byzanţiu patriarchul, și nsuși
papa
dela Roma eră suppuși plecați. Cesarului
autoc
rator
şi
sărutau

în adressele

lor în scris, pu/berea

pacidrelor
Seninătății Salle tempestose, (etichetă que
n'o querură
nici Sultanii mai la urmă); în Dacia Arche
reii eră venerați de păstori, și toți diregotorii laici
pînă astădi
şi Domnii €nsuși le sărutară mâna. Metro
poliţii în
Dacia remasseră din drept .presidenți ai
adunărilor:
generali; pentru quă Relegea eră lege la
Români şi
Legea le eră Relege.
„Pe gquând la Appus Barbarii, fără nici
o lege resturnă archierei cu quelle sânte și vanda
lisă biserice,
în Dacia casele lui Dumnedeu eră vener
ate, monastirile
eră

nisce

întăriri sau citadelle; Barbarii

putură appropiă de nici o Biserică.

nu se

Nici un resbel offensiv și de conquistă nau
făcut
Românii, ci tâte defensivo după instituțiu
nile şi quererile Ecclesiei, tâte pentru Lege și moşie.
In Mediul evu, Dacia eră reputată în tâtă Euro
de disciplina ei ecclesiastică. Organisarea coeno pa
bielor
și Monastirilor, organisarea civilă „ȘI militară
în Dacia
eră exemplare.
Ariosto que a stat în secolul XV, cântând caval
-

lerii secolului VIII din imperiul lui Carol-ma
gnu, quând

€ vorba de eroi şi heroine sație de alle lumii,
spune
quo veniă în monastirile Daciei și se închina
devotându-se lui Domnedeu.
Dalinda per voto, e perchă molto sazia.

Era del mondo, a Dio volse la mente.
Monaca s'endă a render fiu in Daziai!).
E si levă di Scozia immantamente.

PI
1) Eră dejă

(Orlando

F.

de mult în Italia întroduse

Canto

VII

maniere

sex

și

16).

moduri

|
te-
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Este în usul poeților a descrie quând vorbescu
de un que nuou şi necunoscut. Aqui Ariosto & așa
de "răpede, vorbind de mănastirile din Dacia, că și

cum

am

vorbi

noi:

de

Passerea

Par'quă ar' fi dis: se dusse colo

sau

de

Viforita.

în Dacia unde

sciți

cu toţii qus christianismul și pietatea sunt de exemplu.

Sau

tradus

în adins âncă din annul

1846 și s'au

publicat în, periodul VI al Currierului de Ambe sexe
cântul IV, V, VI, și pînă unde se arată qu5 Dalinda

veni în mănăstirile din Dacia.
XI

Centrul
partea

României

Daciei

depărtați

de

și al

dintre

Carpaţi

aquest

centru

|

Chrestinătăţii pure eră în
şi Dunăre.

Românii

quât și dincolo de Carpaţi se mai abătură
din principiile pure christiane și egalitare.

Unii

imitând.

Byzanţiul,

mai

atât dincolo de Dunăre

se

cu timpul

încercară a formă un

imperiu sau regat confederat Romano-bulgar; și
solutismul şi hereditatea la quelle publice unde

abâp-

pare libertatea individual& pere.
Alţii se încercară dincolo de Carpaţi, imitând Sta-

tele appusene a formă

un regat confederat,

şi electiv

partea

şi dreptul

îl danu-

al Ungro-Valachilor. Feodalismul aqui răpiă votul dela
quea mai mare,

de a vota

mai dișilor 706z/7 sau nepzeși.
Românii dintre Carpaţi şi Dunăre r&masseră tot cu
instituțiunile Ecclesiei primitive; nimicu de hereditar
la dânșii, tâte demnităţile eră alle Patriei şi la den-

sele se allegea foncționarii

după

votul universal.

Am dis iard qu la Romanii antici communele
compuse de colibe că satele de astădi alle nâstre se
numiă fagus; ptin urmare, săteanul se numiă pPagadesci

sau

germane:

descă

cu

z;

zazione

nunțiă că pe nemţie;
nu

rimă

Dacia,

de mult începusse
în

loc

de

nafione,

a se scrie în maniera
şi ce

ci latine

Așă se scrie Dazia Daţia. Şi apoi

ci Dagia,

a

se

tepro-

cu sazza

-
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Zus, păgân,

quare

apoi

ajunse

a însemna

neome

barbar, crunt, feros. Romanii apoi que se chres nos,
tinară

numai disseră păgâni ţ&rranilor ci imper
atorilor auguștilor Cesari, patricienilor, şi sateliților
lor; pentru

quă aqueia eră în adevăr crudi, barbari, neome
noși și
crunți că ferele. Mai târdiu în Europa feodală, que se chrestinas
se
adică, în Galli mai virtos fagus se prefăc în
fays, şi
dela v;//a, se făcu vorba village, şi ț&rranului
gallu

desprețuit de Franci r&ămasse pînă astădi
Paysan, adică păgân, grosolan ȘI vz/ain.

Sar fi făcut în România

terribilE

cruciată

de ar

a i se dicce

nâstră pură christiană, o

fi cutedat
?

quine-va

să

dică:

- erranului zăzâu. Din contră, țErranul rămas
se pînă
astădi și sciă a'și conservă numele de chrestin.
Daqua
ciocoismul Dănescilor, și al lui Michaiu se sforța
ră a
“degradă numele de Român pînă a însemna servu,
țErranul, spre a se rescumptră îşi conservă numel
e de
Chrestin.
— Que vrei Crestine? întrebă pe țărran și quel
mai

—

neomenos

Sau

ciocoiu.

adunat

ranii, quine
Chrestini |

mai

.

ciocoii la Sfat, dicea

scie que

_

|

adessea țăr-

focu a mai căde pe bieţii

Nu țărranii la noi fură arătați cu numele de păgâni
,
ci ciocoii, unde în Franca, țErranilor pină astă di
le
x&masse numele de paysani, pâgâni.
XIII

Singur Centru României ţini instituțiunile Ecclesiei

primitive,

și aqueşti

Români

ajutară

şi pe

quei'lalți,

chreștini orthodoxi de a nu căde în pă&ccate de abso-

lutism.

Dintre toți popolii ortodoxi Românii susținură Biserica Resăritului (Incepem aqui a dicce Biserică,
pentru qud în adevăr devenisse fas:/ică adică lucru
îm-

- părătescu)

appărându-o

cu bragul

și cu sângele,

și o
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mântuiră de imperatori catholici în timpul lui loan
Asan que învinse și uccise pe Baldovin, pentru quare

Patriarchia îl supranumi loan gae/ bun. Caloian, și în:
memoria quăruia mai târdiu toți Domnii României luă.
supranumele

de loan

Românii după

că imperatorii

aqueasta se

de

Cesar.

luptară în contra Un-

gurilor şi Polonilor armaţi de Papi spre a da resbel:
ortodoxilor Și ai perverti în chatholici (vedi Historia.

Românilor dela pagina 73 pînă la 98).
Quând apoi Byzanţiul cădu sub Turci, quând tâtă,
lepra. evegenisilor se turci qua tot să predomine, quând.
Albanesi,

Bulgari,

Bosniaci,

insule se turcird pe

Greci

din

Epiru

jumătate, și Biserica

și din.

Răsăritului

abiă sufferită, perdea din preună- cu filii săi și midI6cele de a se susține, attunci Românii începură cu

donaţiuni.

Își lăssă Românii copiii în neavere, și moșiele lor
le destină spre ținerea Bisericei ortodoxe. Par qud ar

fi dis: «luaţi,

fraților, din averile nâstre, din viitorul,

din resufarea

copiilor

şi descendenților

noştri, numai

nu VE lăssaţi, susținețiv& susținend Credinţa.
-Şi moșiele Românilor susținurb Biserica Răsăritului
de a nu deveni tâtă musulmană. Questia aqueasta o
vom tractă airea, quăci a devenit gravă, pentru quă.
inemicii, au scrîntito de pe terrâmul ei adevărat și

Natural, și au făcut înadins a deveni o causă de ră
fatale între Români și Grecii. |
Aqui nu e questia de Români şi de Greci, ci daqua averile moşielor române este cu dreptul a le

mâncă zarafii Armeni și Judani din Stambul, dinpreună.
cu Satrapii Turciei, qua să puiă și să ţiiă quâte un
călugăr phanarioț. vre un an sau șese luni în patriar-.
chie. Părinții

chrestinătatea,

nostri ati offerit venituri

iar nu

spre

a

spre

îmbuibă

pe

a susține

inemicii

chrestinătăţii nici spre a le înghiți trădătorii și tyrannii
patriei.
Să lăssăm de astă dată „aquestea, să intrăm. în şirul

narrațiunii n6stre.

România, în quelle după urmă, deveni asylul Chres-

tinilor de sub jugul Ianiciarilor, după cum antica
Dacia devenisse asylul tutulor Chrestinilor persecutați
de

Roma păgână şi imperială:
Și nu încetă în tâte modurile și sub tâte punturile de vedere România centrală de a ține instituțiu-

nile

Ecclesiei

practică,

primitive

a se judică

trăind în Ecclessii
invasia Tătarilor.

ale

Apostolilor,

a

crede,

a

pînă

la

și a se guvernă după densele,

sau republice

confederate

XIV
Attunci Românii fură nevoiți a se retragge din
tâte
părțile și a se concentră în tăriele Carpaţilor;
și allegând cu toții pe Duca de Almaș și de Făgăra
ș de
campodux generalism, resistară acolo cu victori
e rem-

pingând pe Barbari.
Deprinși

|

apoi din. antichitate

căpitani şi de campoduci

Bassarabi, deprinși
dela 1228 pînă la

a allegge -adessea

din familia

de

bravilor Nigeri

de astă
1242 a

dată în curs de I4 anni,
se luptă sub commanda

dictatură, qua să dicu așă, fără

a abdică nici o republică

lui Radu Negru, duca de Făgăraș, și temânduse
de
invasiuni nuo& alle Tătarilor, se decisseră cu toții
a
se întruni într'o disciplină permanentă, într'o specie
de
pînd la a castellului quellui mai micu (al quăruia scheletu este astădi satul) drepturile salle.

Numele ânst de dictator nu se putea. sufferi, și
pe
aquella que alleseră spre a'l revesti cu suvera
nitatea.

națională întregă a atâtor popoli, îl numiră Dowu.
Dup5 cum numiă şi pe Mirele Ecclesiei Doprau7 Chrisfos.) Aquesta e un -domnu que recunâsce libertatea
individuală

a fiă-quăria, și'și a vărsat

pentru densa.
Și ast-fel remasseră tot domni.
1)

Quăci

Măria

Ta

Dâmne

se

dice,

sângele pe cruce.

toți

iar nu

succesorii
Măria

Ta

lui

Domrule.

Radu Negru que se allesseră în şir de cinci secoli,
şi republicele confederate și întrunite la un locu se
numiră

domzate,

lancea în pumn

pentru qud

peste

cinci seculi tot cu

stetteră Românii şi avea necessitate

de o spegiă de dictatură evangelisată,
Domnului revestit cu suveranitatea naţională,

dette titlu că la toți suveranii
de Meyzhârs
Za,

iar

nu

Fiiilor

de

mazestate,

smorfuri,

Măria

Domnului

li

de Mărie;

ânsă

se

Măria

Vostră.

se

i

Europei și Byzantiului

detteră

i

supranumele

sau

titlu, că la ai tutulor suveranilor Europei de 7ufaz7s,
coconi ),
|
Se - disseră apoi quei impuși dela Stambul ez, și
fiii lor Zeizadefe ;

Se disseră apoi principi, adică archonți și Ină/ținii ;
Se dicu astă-di, după
aquestea

nu

strică

gergul

vechiele

moldav
nâstre

domnitori;

instituiinni,

la
nici

părinții noștri, nici popolul român pin5 astă-di; quăci
el tot doru dice, tot cu Măria Ta se adressă; pentru
- Popol, princip & una cu ptincipul Zamfir, și principiele

sunt una cu smorfurile; pentru e! quând aude
zufor, începe a crede quă va să dică dormitor.

dom-

XVI

Așă se formară do& mari Domniate, compuse din
republice mai mari și mai mice, din căpitănate, dintrun Banat, sau comitat, din ducatele Linoiului și

Senescului,

tâte confederate

și conservându'și

dreptu-

rile din antichitate după primele instituțiuni chrestine.
Corrupenduse âncă de mai 'nainte limba populară
„Şi amestecânduse cu vorbe slavone, ungare și germane,

castellelor âncă

dicce,

după

pentru
')

quă

Cocon

traduce :

Germani,

de

mai

burguri

castellele din preună
ngis,

coconii

infante

va se dică.

din Babylon ;

'nainte

dela

începuse

nbpyoc

a se

(turnu);

cu bisericele lor eră
Aşa în limba Ecclesiei se

așa la cununii

cocori buni şi pentru quei mari și pentru ţigani.

se. quere

a se

dă

—
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arriciate de turnuri; iar cetățenilor locuitori dintr'ensele începusse a se dicce Zrgari sau mai stricat pur-

gari și

castillanilor burgărabi!) şi

pirgalabi.
Cu quât se împugină

,
din causa

apoi “mai

stricat

invasiunilor

castel-

lele mici de pe câmpiele României, cu atâta se ardică
altele mai mari și mai întărite la plaiuii pe munți și
la Dunăre spre appărarea frontierelor, numite pârgălabii mari. Aşă

se formară,

după

purgălabia de Dâm-

boviţa la Giurgiu, la Brăila, la Galaţi, la Killia, la
Focșani etc. cu Pârgălabii sau castillanii lor.
La 1376 se vede o purgălăbie a Dimboviţei și comisul Dragomir, alles de purgălab, bate şi uccide pe

Nicoală

Voivodul

Transylvaniei, în resbelul que

perdă

Ludovicu regele Ungariei în contra Românilor sau a
lui Vladislav I Basarab. Autori contimporani latinişti
ai Ungurilor numescu pe Piârgălabul Dragomir; Cas-

tillanul de Dâmbovița Dragomir 2).
Mai târdiu quând

castelul

devenind

burg și bur-

gurile abandonate începură. a peri din causa invasiunii Barbarilor moderni, că Tătari și Turci, remasseră

numai locurile de semănăture,
densele nu se mai construiră de
deie, mai facile spre a fi reduse
inemicilor.
Satele sau țerrinele împlinind
satelor remasseră tot
tastillani, și locuitorii
cane și municipali de
Nu se pâte crede
norie de mediul evu

cu
lor
a'și
quă
au

adică Saze/z3) şi pe
quât colibe și borîn cenușă la intrarea
_
locul burgurilor, capii

nume de Pârgălabi, sau catot cu drepturile republiallege singuri capii.
vre un despot sau vre-o sigputut dă nisce assemenea

drepturi burgurilor reduse în sate; ci din contra des-

1) Imitaţid pote după burgrazi sau burgrafi.
2) După “Thuruțius Șincai Tom. I, pag. 336.
,
3) Safum sata în latinesce va să dică țerrine semEnăturc, holdeIn cărțile vechi alle bisericei în rugele unde astădi se „dice <appe.
ră păzesce, Dâmne, Ao/dele nbstre» acolo se dice : appără, Dâmne,

safele

n6stre,

—
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Poții după timpi, cum şi quei cu tendi
nţe olig

archice
au tot rupt, rupt și deşirat din
întregul drepturilor,
pînă que remasse aquest schelet
que ne arată forma
corpu
Nu

lui sogial întregă.

.

scim

daquă descoperirea originii și
dreptului
bârgălabilor nu va ave disgraţiata
sârtă a descoperirii vorbelor c/acă și Vecinătate quar
e făci pe quei
din Moldova a schimbă Vecinăta
tea în Boierescu, și
pe quei de aqui c/aca în Kyrre.
i
Quâţi vor ved€ quă vorba Purgalab
rechiamă republicele vechie, şi qus pe săteni îi
chiamă la votul
universal,
își vor punne tâte puterile a'o frang
osi sau
sau muscali, qua să p6tă impunne
pe Purgă-

nemțoi

lab d'a dreptul, după cum au schimbat
și numele sub-

kirmuitorilor în prefecţi, qua să
ardice
torilor de a'i allege.

dreptul

locui-

XVI

Dela Radu-Negru pînă la Mavrocordat,
republicele
fiind confederate în domniat din causa
resbellelor necontenite, Românii se deprinseră dejă
-ași sacrifică
fiă-quare, libertăţile spre a 'și pute appă
ră şi conserva
existența

Domnia

se

născu

quând
lonitor.

națională.

electivă

din

causa

a Turcilor,
i

|

deveni de

|

|

nevoie o dictatură, și

invasiunilor

quând

quând a Ungurilor,
.

a Tătarilor

quând

Votul universal ânsă se exercită necontenit

a Po_

, și eră
elementul vital al guvern&mentului ambe
lor domniate;
Cu tâte quă în paranthesse Moldavia,
a quam festelito de multe ori, quând prin tendințe
către catholicism
-şi feudalisni, quând prin veleități către
absolutismu, quând prin alegeri de țigani
și de vagabondi
la Domnie, quând cu trădători cu Cante
mir. N'avem

ânsă a ne 'plânge

de elementul pur român din

Moldavia; aqueste calamități au prove
nit din causa elementelor heterogene de Cumani, de
Poloni, de Unguri, -

PI

|

3

—

de Phanarioți,

94

de Armeni,

şi este plină Moldavia.

=

de Judani

de quari

|

a fost

Domnul
se allegea după votul universal, și eră
domnu alles legalmente numai quând după systema
federativă eră recunoscut de tâte judeţele que eră

autonome

că tâte cantânele Elveţiei.

Banul. Craiovei sau al Severinului se allegea assemenea de quei din partea locului _quari singuri eră
competinţi.

Metropolitul
sobăre.

şi Episcopii

se. allegea

assemenea

de

Judeţii Câmpu-lungului, Curţii de Argeş, al Tirgovistei şi Roşilor de Vede se allegea de cetățenii
respectivi.

Foncţionarii

administraţiunii pînă Ja

și ai Justiţiei eră- alleși.
Purgălabii şi bătrânii satelor se
de sătenii respectivi.
Ă

subitrmuitor,

alegu

pînă

astădi

Obsteasca sau generala adunare eră compusă după
votul universal, nu cum

tat atâtea

să represinte

mii de suflete,

ci cum

stările şi interesele societății.
„Am dis sfări şi zuterese;, pentru

fiă-quare

depu-

să represente tâte
qud

caste

și clasi

nau cunoscut instituțiunile evangelice alle României;
„vorbele caste și clasi sau trepte, sunt resultate- sau
alle plinei de smorfuri momițării, sau alle innoranţei.
XVII
Dela Mavrocordat
ci impuși da dreptul

înquă, domnii numai
sub nume de bei.

fură

alleși,

Daqua subt aquest regim de ianiciari ') nu se mai
_exercito votul, de quât numai prin sate la altegerea
burgălabilor şi prin urmare toți foncționari Statului
fură impuşi,
1) Fiă-que
din ortallele

dela Ban

pină la-numiţii zapeii

phanariot numindu-se beiu, intră ca membru
ianicierilor şi de aqueea

i se da cuca.

și €Ensuși
în . vreun
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Metropolitul și Episcopii și egumenii
va: se dică quă sa desființat legea , cu aqueasta nu
vechie, ci quă a
fost numai suspendată.
pa
Biserica apoi este aqui, e vie âncă
și stă în picidre;
Canânele ei sunt,

ânc în vig6re, este tot Biser
ică
syhodică şi apostolică.
Și daqua spre exemplu Austria,
după incorporaţia
Transilvaniei cu imperiul seu,
pentru cuvinte particulare alle salle, _nu mai conv
ocă dieta mai multe

decimi de anni,

veni

timpul

Dieta

Transilvaniei

de a ss convocă,

tot

în

după

fine - quând

legea. que
existasse fu convocată.
„
Regimul phanarioților a fost un
regim de usurpare;
ânsă drepturile
unei

<riptibili.

națiuni

regenerate

sunt

nepres-

Și apoi quând merge quine-vă pe
o calle, şi este
nevoit a stă locului împedicat de
împregiurări, daqua
aquelle împe

dicări se ardică, nu își ia drum
ul de quât
de unde stătusse. Ast-fel Românii
împedicaţi în callea
lor de 16 secoli, cu venirea lui
Mavrocordat, astădi.

își iau drumul de acolo de unde
S'au fost arrestat or
Ori-quâte sau commis de la Mavrocor
dat înquă, și
ensuși Convenţia neconvenționată cu
Autonomia Românilor, pentru ori que Român adevărat
sunt că poz
venus,
,
în ainte, or în lături, ori înapoi.

Proba

mai pricepută

de toți Românii este

quă după
avenimentul din nuou al pământenilor la
thronul Patriei, sub Grigorie Ghica se numi un
commitet în adins
de boieri cunoscători

de

datinete

Patriei

și de
drepturile ei din antichitate spre redacția
unui project
de regulament de reforme, que avea a se
dă în desbatt
erea

unei adunării

generale extraordinare

Visid după vechie!e datine.

Regulamentul se elaboră consultânduse
tele vechi și tradiţia; și aquest regu
lament

de

re- -

e
documenlegiuesce

după vechile datine și după luminele
epochei
adunări generali: una ordinară de toți annii
și

do&
alta

—:36 —
extraordinară pentru allegere de Domnu, pentru legiuiri sau reforme radicali, pentru îmmulțirea inăposi-

telor. şi a armatei etc.
Allegătorii deputaţilor

a.
aquestor

i

adunări

|
eră ţârra

întregă, adică:.
Proprietarii, Boierii, feciorii de Boier, Negugttorii şi
meseriașii toți; şi daqua şi potcovarii, că ţiganii îşi

trimitea -în adunare pe Starostea lor alles de dânşii
mai este presupus quă Sătenii nu eră chiemaţi în aquel

Regulament făcut de Români spre a'și allege și trimitte. representanţii lor?
Regulamentul ânsă, de și început şi elaborat în dom-

nirea lui Grigorie Ghica, s'a terminat ânsă în

timpul

occupaţiunii și influinţei baionettelor russe, și sub presidența, în aquel comitet cum și în prima general
adunare, a consolului rus Minzanki..

Rușii dar nu putură toleră a se recunâsce Sătenilor dreptul de a votă; quăci. la-denșii Sătenii eră
sclavi, și âi noștri,că votatori ar' fi fost un scandal
la o întîmplare de incorporațiă a Domniatelor cu
Russia. -— Sătenii români dară, fură dați afară din
Ecelesia lui Christu de orthodoxa Russie!
.

XVIII

Annul ânsă

1836 sau Adunarea generală din annul

aquella protest în contra tutulor quellor împEnate ȘI
impuse în Regulament
de baionettele russe.

Annul

1848 protestă în contra

Regulamentului în-

tregu, și chiemo pe tot Românul competent la votul
universal, quare fu proclamat în numele vechielor și
neprescriptibilor instituţiuni.
.

Quei contrarii votului universal fură
Filii ai

desemnaţi

de

P&ccatului.

Contrarie ânsă îi sunt amândoă câmpurile que s'au
vădut mai

sus: și Tyrannia

cu Oligarchia

d'o

şi Anarchia cu Ochlocraţia de alta.
Se speriară attunci fiii P&ccatului din tâte

parte, .

părțile,
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şi quând după

tâte sforțările vane veni timpul de un
sobor după vechiele datine, făcură
al numi Divan
ad hoc (pentru treba aea a lor, de porun
ceală) și mai
făcur
ă

a se convosă

că

nici. o “dată

printr'un

firman,
şi a se adună în batjocura tutulor adună
rilor spre a
votă patru fanzuri, unul de quât altul
mai păcătos,
dictate de din afară că: urările lui Păcală.
(vedi Votulu
universal pag. 11 — 23.)

„Nici un deputat din quei vEhiți
spre a representă
pe ţerrani nu fu întrebat a spunne
p&surile Sătenilor:
toţi votă din P'runca demagogilor
quelle patru punturi

que nu le pricepea. Pacăliră țerra şi pe

bieţi Săteni, după cum 'şi au pus în capu
să'i mai păcălescă
acum o dată şi bine tot printr'o aduna
re de porun-

ceă și prin Resvotul universal.
|
Qua să fiă mai siguri de reușită fiii P&ccatului
allergară

apoi la Paris, unde subt insinuațiunile
unui Mephistofeles trimis. în adins dela
Nord, :fâcură a se
împănă

Convenţia cu atâtea contradicțiuni.

Vechiele

nâstre- tiactate cu Turcia sunt recunoscut
e
în Convențiă, Autonomia nâstră & recun
oscută assemenea,
și apoi autonomia

totă € violată

prin

impunerea €nsuşi a quellei Convenţiuni! “Și dă
unde prin Regulament, numai Sătenii eră excluși de la
vot, Convenţia
exclusse și Intelligința, și tâtă Experiința,
chiemând la
vot numai pe proprietari, qua sa pâtă ast-fe
l introducecă nici o dată în adunări şi pe Veneticii.
|

Prin venetici astă:di Russia ajunse
qua garanția
quellor Palte Puteri să fiă numai o vorbă
, şi politica:
„ei numai să dictede în tâte ministerel
e que se succedară dela 1859 înquă.
_

Și de unde dela străini, fu exclusă tâtă inteli
gința,
și experiința dela vot, .ministerele succesive
cu cumetrii lor fâcură că nici clerul să nu
mai fiă representat în Adunare.
|
.
Cum more quâte un Metropolit și Episc
op, în adins

nu se mai allege altul, ci se numesce da drept
ul quâte

un. /ocotenzent

din

quari

unora

le

place

a

li

se

dice

-

a

-—
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mai bine /ocozzzfor! — Aquvestia n'au drept de a veni
în Adunare, și Metropolitul remâind singur, Clerul
ajunse a fi despuiat de 'tâte drepturile salle nepre-

scriptibili,
o:
7
.
Syn6dele au dat drepturi și datorii Clerului; syn6dele numai i le pâte luă.
!
.

XIX
Apoi

după

o representatiă

și sfisiată că cămașa lui
dreptul zăgân

a națiunii atât de ruptă

Christu,

veniră

și

quei

cu

din Paris, şi toți maimuţarii;şi aduna-

rea generală o numiră Cameră, fără scirea nici a lui
Dumnedeu nici a Convenţiunii (qua să nu dicrua Dracului), o numird, Cameră qua so pâtă deschide și închide ori-quând voiescu quei quari țin chieile. 1)
Adunarea generală presuppune 6meni que
sentă generalizarea adică tote stările; Camera

pune fârezi. Se tem

machinațiunile

străine

reprepresu-

și

tyra-

niscii din întru de. orez, şi le vine mai neted cu Pretz.
Phanarioților nu. le-a plesnit aqueasta prin cap, ȘI
ar fi dis a/erzm quellui que ar fi inventat'o; quăci
"iar
fi scutit de sforțurile que și au dat de a suspende pe

atâția anni adunările.
|
|
La Phanarioţi Adunarea eră adunare; și quând după
capriciu o convocă quâte o dată stropiată, eră spre
a deliberă, iar nu cu aquellaşi zzzak să chieme și să
“dea Gmenii afară.
— De que ne-ai chiemat Măria Ta?
— V'am chiemat qua să vă dau cu siktir afară!
Mai batjocură de quât aqueasta nu s'a niai audit
în annalele Romaniei.
) Aqui
„fiind Prim
Adunarea.

Heliade face allusiă la 185, quând D. Ioan Ghica
Ministru subt Cuza, & deschis şi a închis în adueuși di

O

asemenea,

disolvare

e ne

mai

pomenită

în

analele

Parlamentare ! Fără nici un confiictu cu Cuveinul să se disolve o
Adunare ! Aqueasta este fapta unui desput Cră nu a unui om liberal
cum se pretindia D-1 ]. Ghica,

=- 39 —
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Guvernu

1

ă

Coastituţional

—

este dicu unii; aşă sunt

guvernele Constituționali.
|
__— Dar unde vă este, pentru Dumnedeu! Constitu-

ţia eşită din rerunchii Autonomiei

naţionali?— Diceţi

mai bine guvernu Convenţional, adică de focmi/ă sau
de poruncelă; pentru qu5,: de nui veţi dă. înțellesul
litteral qua să însemnede Ze focm4lă, attunci guvernu

convențional sciți quă va să dică guvernu de terrorismu, que ni se prepară prin Resvot, și al quăruia
semnal,

se

dette

prin ucciderea

lui Catargiu.

Ş'apoi, acolo unde sunt guverne constituţionali, ca-

pul Statului este eșit dintr'o dynastiă :que are suveranitatea de moștenire, iar nu € alles, și revestit cu suveranitatea Națiunii, Numai vă bateţi dar jocu de man-

datarii Națiunii, numindui păreți sau cameră, fără a
vă întemeiă pe nici o lege de quât pe fără de legea
vâstră.
1863.

INSTITUȚIUNILE ROMANIEI
_

PARTEA a

OBJIECŢIUNI

|

SI CONCLUSIO
I

ă

Aquestea. sunt Instituţiunile din antichitate alle
Ro-

- mâniei:

-

-

IL. Dela Trajan pînă la Aurelian Dacia £ provinţiă
romană și se guvernă după legile Şi instituţiunile
Imperiului roman.

|

II. Dela Aurelian pînă la al X-lea secol, Dacia
este
autonomă și chrestină: organisată după instituțiuni
le

Ecclesiei primitive,

vernă în ecciesii sau

se constitue

democrații

și continuă

fiă-quare,; și confederate. Codicele

tateucul; nimicu pînă aqui. nu

ganismului.

chrestine

a se gu-

autonome

lor civil este

Pen-

sufferelle din alle pa-

II. Dela al X-lea secol pînă la al XIII-lea,
ecclesiele sau democraţiele confederate începu a se întruni
şi a formă căpitanate sau județe, apoi bănate
sau comitate,

apoi

ducate

do& în centru

Și vre o şepte peste

Carpaţi, apoi dot regate: unul peste Dunăre
al Romano-Bulgarilor despoticu, și altul peste Carpaţ
i al
Ungro-Valachilor feodal.

i

|

-
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"IV. Dela al XIII-lea secul sau dela Radu-Negru pînă -

la Dan,

adică pînă

la 1 382,

Romania

centrale

con-

stituită în Domniate se compune sau se împarte după

modul Palestinei în do&-spre-dece democraţii chrestin
e
sau Judete autonome. Aqwestea confederate sub
un
Domnu, .stau neatinse âncd de eresii alle Absoluti
smului și Feudalităț
— Domnii
ii. guvernă după institu-

țiunile pure alle Ecclesiei. Naţia possede deplina suveranitate; și de aqueea pote nu se vede pînă
la
Mircea nici-un chrisobul în numele .sau din partea

Domnului.
|
.
V. Dela 1382, dela Dan 1, se întruduce cu Minoriţii
alluat catholicu, tendinţe către absolutismu și feodalismu; capii ţărrei se despart în op ȘI czocoz.
Dă-

nesrii se sforță a introduce doctrine străine, p*gânismul
.
feodal și papal; Mircescii susțin datinele Patriei și libertățile Popolului, devenind victime ciocoilor que eră

instrumentele propagandei. Crudimile Dănescilor
sau
Ciocoilor provocu appărarea patrioților que se
dicu

Mircesci, și vendicta lor sau appărarea lor se incarnă
sau se personifică în Vlad V.
VI. Dăneşcii prin cumetrii lor Corvinii renegați și
prin Stephan al Moldaviei rest&rnă pe Vlad V şi cu
dânsul împreună şi speranțele patrioților liberali, și
facu a se îmmulți Cioeoismul şi tendințele către feudalitate pînă la Michaiu Bătăiosul.
ÎN
* VIL. Michaiu la 1598 legitimă păccatele feodali, și
reducend pe Români în servi, lassă țerra fără defen-sori pe mână de mercenarii. Instituțiunile Ecclesie
i,
fără a fi desființate, sunt împănate cu principe străine
.—

Michaiu heroul și idolul Ciocoilor, este pentru aqueasta

abandonat de restul Boierilor. Praw/a lu Matheiu
Bassarab află majoritate în ciocoi, și introduce
din

dreptul păgân sau roman quâte legitimă drepturi feodali.— Epocha aqueasta prepară epocha Phanarioților; pentru quă toţi Ciocoii querea Domni străini.
VIII. Dela Mavrocordat pînăJa Grigoriu Ghica 1822
dictatură de bei străini în quari Ciocoii au câmp des-

-

_
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Chis de intrige și de irmpilare. Pravila lui Caragea uită

cu totul dreptul mosaicu și chrestin, şi introducând
dreptul roman, feodalismul face. din clacă o datorie.

1X. Dela Grigoriu Ghica pînă astădi principiul Libertății sau al Ecclesiei primitive ia putere prin regene-

rația și cultura limbei, şi necontenit este în luptă cu
al Absolitismului sau catholicismului. Incarnaţia Boierismului sau a heroismului primitiv batte cu vigâre

* Ciocoismul nuou.

Il

În atâtea prefaceri, împregiurări și calamități de 17
secoli tot que remâne constant și ca. inherant cu natura Românului, tot que traversă și predomină că un
fir roșu și neintrerupt este forma instituțiunilor n6stre, forma unei Ecclesie sau: democraţii compuse din
mai multe democrații que sunt. judeţele
- şi satele și
ccenobiele.

Numele de
se cuvine a fi
a fost și que
dețul a fostu

|

brrgă/a demonstră que a fost și que
Satul, numele de Judeţu demonstră que
se cuvine a fi ținutul sau districtul. Juun jude suprem que representă autono-

mia ținutului.

Numele

|

de Domnu

que se cuvine a

de tâte judeţele.
Kyriarchia

Nbp0s demonstră que a fost și

fi capul Statului,

alles și recunoscut

Ă

E:

Metropolitului şi Episcopilor

confederația. Ecclesiei din ecclesii
tocephale

şi dâmne.

—

Pentru

dică archi-domnu, sau Domnul
Thronul,

clesii sau

unde

residă

a sogietăţii

quă

Kyriarchu

va să

domnilor suffletesci.

suveranitatea

întrege

demonstră

mai mice tâte au-

este

Națiunii,

âncă

a Ec-

al Națiunii;

nu s'a înstrăinat âncă, n'a devenit proprietatea nici
unei dynastie sau familie.
|
Terra se dice âncă tot 7irra Românescă adică a
Românilor; iva devenit âncă appanagiul sâu moșie
de moștenire

a nici unei famillie,
.

qua

s'o pâtă
=

apoi

.

-

închină

-

Czarului

—
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sau Kaiserului

vre

un

Khan-Tătar

-cum fi închinată Crimeea, Ungaria și Polonia.
„Domnul

este âncă

electiv; suveranitatea nu & avere,

a lui, ci a Națiunii que îl revestă cu dânsa.
"Capii

Bisericei, revestiți cu kyriachia

clerului,

n'au

făcut âncă pact cu, nici un Cesar, în bisericele nostre
nu sa fomenit

nici un Sultan,

nici un

Czar,

nici um

Kaiser. De se pomenesce Domnul, se pomenesce Naţia,
fiind alles de dânsa.
Candnele Ecclesiei sunt ânc5 în vigore. Prelaţii
nostri se dicu âncă tot kyriarchi; Mitropolitul este

âncă tot president din drept al corpului legislativ, și
de li s'au usurpat drepturile în dillele nâstre, protestăm în numele cansnelor. Din usurparea drepturilor

kyriarchilor s'a încurcat şi sa compromis questia mo-

nastirilor, skrintinduse
rem diplomaticu.

din tărrâmul

Monastirile și satele

ei religios pe teri

âncă 'n'au perdut dreptul de

a'și allege capii respectivi.
Pâte, să fiă hidos aquest schelet că tâte scheletele;

este ânsă schelet de Chriştianism adevărat și primitiv,

iar nu de papismu.
Daqua veni peste,

constituțiă difinitivă
soriă, un punt

;
noi o Convenţiă,

şi națională,

de plecare

aqueasta

nu e

ci o învoire provi-

pe callea Autonomiei

noscută de âncuși aqueastă Convenţiă.

recu:

.

De n'ar fi Convenţia un punt de plecare pe callea
Autonomiei de a ne da noi Enșine Constituţia, attunci
Convenţia ar fi în contradicţiă cu sine, Şi qua să o
respectăm, a cătat a'se respectă mai ântâiu singură;

daqua ne recunâsce Autonomia, n'ar fi putut să ne
viole Ensuși aqueastă Autonomie, impuindu-se pe sine
că o lege definitivă și perpetuă.
|
Putem dară, plecând dela Convenţid să o prefacem,
în virtutea Autonomiei, articol cu articol după datinele Națiunii și după adeveratele necessități que le
presentă împregiurările și seculul.
.
Quât pentru Domnu, fă unul, fă doi în ambele

|
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Domniate,

în persâna

7

lui se adună

drepturile

întrege

ab. antiguo alle ambelor domniate, iar nu sfişierea lor,
sacrificarea lor, batjocura lor. Și fiind qu5 în seculul XIX numai sunt împregiutările. din mediul evu de a stă călare cu lancea
și
sabia în pumnu, Domnul nu'și mai pote arrogă nimicu
de dictatorial. Naţia revine în starea sa normale com-

pusă

rate,

din 'ecclesii

după

America.
„Unirea

cum

sâu

democraţii

este

Elveţia

chrestine

confede-

și Statele-Unite

|

este starea nâstră

din

normală; iar nu Unitatea,

(Vedi articolul Unire și Unitate.)

|

Meritul Românilor este qu5 au devanțat pe Elveţi
şi pe Englesii din America cu atâția seculi, consti-

Li

tuindu-se

âncă

din al doilea 'secul în Ecclesii

sau

de-

mocraţii federative, după spiritul adevăratului Christianismu.
Europa, în instituțiunile que se atting de Libertate,
Egalitate şi Fraternitate, în quelle que se atting de
înfrățirea şi solidaritate Popolilor, n'a ajuns âncă pe

primii nostri străbuni.

_

Ar fi dar conservatori anticelor nâstre _instituțiuni
şi curățitori aj lor de tot que s'a introdus de hetero-

gen și parasit; a fi împlinitori Legii după progresele
adevărate alle seculului, iar -nu destructori; aqueasta
va să dică adevtrat prosres, și cu aqueastă professiă

de credință: tâtă Europa ne pâte sufferi şi ne întinde
mâna spre a ne conservă, după cum suffere şi con-

servă și pe Elveţia.

-

Englitera que este una din Puterile garante și quare
pâte mult, nimicu nu respectă pină la . veneraţiă
că
pe popolii și guvernele que își conservă și își ame-

lioră vechiele instituţiuni fiă monarchice, fiă democratice. — Innovaţiunile n'adducu de quât difficultăți
și neînvoiri între vecinii de din afară, și obstacole şi
peiri în întru.

>

Toţi se mișcă în

III

numele

Patriotismului,

quei

mai

mulți de bună credință, și unii cu 'precugetare
amăgi Popolul sub masca aquestui simțiment.
Patriotismul âns& este“un amor că și amorul

de a
filial;

şi precum fiiu e dator a'și amă și respectă mama și
Enșiși cu defectele ei, assemeneaşi un adevărat patriot
este dator a'şi amă și respectă Patria și ânsuşi cu defectele ei,

IN

Patria ânsă este un object moral, și cu

Patrie

în-

țellegem instituțiunile Țărrei, drepturile ei publice, datinele ei, Religia ei, limba ei, bărbații -ei eminenţi și

devotați, historia ei. N'are

omul

patrie

daqua

nare

drepturi în țerra unde s'a născut, daqua aquea - țerră
n'are instituţiuni. sau daqua el mare suveniri pietse
în aquea țerră, affecţiuni și admiraţiuni pentru trecutu
l

ei, pentru bărbaţii ei.
Unde

dar este patriotismul

aquellora que limba pa-

triei n'au vrut s'o studie, que historia Patriei nu vor
s'o cunscă, quăror datinele ei îi sunt urrite, quari instituțiunile ei au pregetat ă le studşi
iăse ducu spre

a se îndoctrină în drepturi păgâne, și quari tot d'auna,
spre a se distinge adică, s'au facut momițele și îns-

trumentele quând alle Phanarioților, quând alle Mus- |
calilor, quând alle Nemţilor; quari se lEp&dă de religia

părinților. lor şi se unescu cu papismul, și quari acum
nimicu nu le mirâse bine de nu va fi frangosescu ?
'Mi au fost şi îmi sunt scumpe și sacre alle Patriei,

şi.de aqueea am studiat fără ajutorul nimului

ei, historia ei; de aqueea

Religia

ei, 'mi-ă

fost

limba
sacră:

și sântă, de aqueea instityţiunile ei au facut deliciurile-

vieței melie.-Eu

nimicu

cum

tat,

am

imitat

dela

străini,

nimicu

n'am

mai

dis n'am-Anvennici

o

înnovați&

nam voit să introducu; tâte quâte am spus le am
aflat, pentru 'quă au existat de sine. Meritul meu, —

de va fi un merit — este iar cum

am

mai

dis,

qu

am

deschis

ochii, m'am uitat, am

v&dut,

m'am

tat, şi am cădut în genuchi..
M așu fi adorat instituţiunile Patriei

încân-

şi, Ensuși

de
sunt adoratorul lor, quând mă conving quă tâte au
fost divine
într'ensele, pentru qud au fost instituțiuni
le Ecslesiei
ar fi avut defecte,

și cu atâta

mai

vîrtos

primitive.

De am sacrificat pînă la 1848 și timp și
repaos,
-de am sacrificat la 1848:și de” attunci pînă
astădi şi

avere adunată cu sudori, şi' libertate
în unspre-dece.
anni, și viitorul copiilor, de sunt dela
1859 pus la

index şi

numai

în

pentru

atâtea
quă

focuri -Converginţi, este numai şi

'mi au fost scumpe

aqueste -

instituțiuni și m'am determinat a mai sacrifică
pînă voiu _
trăi tot, numai. qua să pot facce a le vede
Europa
întregă și mai virtos compatrioţii mei așă
de pure și |
-de divine după cum le am vEdut eu,
şi a se convinge
-qu5 numai callea lor ne pâte mântui.
Nam

imitat nimicu

la 1848,

ci am

făcut să

domine
numai spiritul vechilor nstre instituțiuni în
quelle 22
de articole alle Constituţiunii adevărăt națion
ali.
Adoraţia aquestor instituțiuni m'a făcut a
fi nu mo-

«derat sau încropit, nu cum se dice de jusz
?i/zeu, ci
„tot dauna cu quea mai mate ardâre
și curagiu a mă

„punne între atâtea focuri convergenți;:
Intre al Tyranniei și al Anarchiei;
Intre al Bigoterieiși al Atheiei;
Intre al Pedantismului

și al Innoranfei.

Și astădi mă asvârl cu aqueeași ardâre între
alte
patru focuri convergenţi.
Între al Tyraniei şi Oligarchiei de o parte şi
între
al Anarchiei şi Ochlocraţiei de alta.
„Sârta mea va fi sârta que va ave și Votul unive
r-

“sal

din: preună

cu

vechiele

n6stre Instituţiuni, or uccis

de quâte pațru focuri, or triumphător cu Naţia
întregă,
-cu Instituțiunile ei și cu adevăratul Vot Unive
rsal.

*

—
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IV
—

Que

atâta

fanatismu,

îmi

disse

într'o

di un

cu-

noscut, pentru aqueste instituțiuni învechite și uitate?
Cu que ne-am folosit dela dânsele? Nu vedi quă Europa que nu sa organisat după instituțiunile sau utopiele Ecclesiei primitive unde a ajuns? — Mai lassă-le;

cată să mergem şi noi înainte cu seculul.
— Pînă să'ți respund, îi disseiu despre folâsele que
ne-au addus

Instituţinnile părinților

mai ânteiu să'mi spui Domnia

ta:

noștri, te

întrebu

Cu que s'au folosit, imperiul roinan dela Appus, și
imperiul Byzantin quă nu s'au organisat amândoă după
înstituțiunile sau spiritul Ecclesiei primitive, după que

se chrestinară,

ci

remâind

în

legile

pervertit Ecclesia ?

păgânătății,

au

Cădură unul în mâinile Barbarilor și altul în mâinile
Turcilor; pentru quă în locu de a uni individ cu în-

divid, şi cetate cu cetate, și popol cu popol, și naţiă
cu națiă -după spiritul federativ al Ecclesiei, în locu

de a se curăţi şi reformă după castitatea şi moravurile

pure alle primilor Chrestini, se întinară şi mai mult
în spurcăriele și vanitățile și neomeniile păgânismului

pervertind. pe Chrestini. .
Ă
Cu que s'a folosit regatul Romano-bulgar quă imită
Byzanţiul şi nu. se constitui după spiritul și speranțele

” Ecclesiei primitive? -

Cu que sa folosit regatul Ungro-valachilor, qu5
imito Statele Appusului catholice şi feodale şi se făcu
organ Papilor spre a extermină Orthodoxia Românilor

noştri? (Vedi resbellele Ungarici în contra Romanilor dela Radu Negru pină la Vlad V).
a.

Cu que s'a folosit regatul Poloniei în catholicismul
şi feodalismul său, și cu: resbellele que dette Romanilor tot însufflat de antichristianismul

Cu que

papal?

sa folosit Germania: întregă

suppusă orbesce Papisfhului ? —

pind

stette

Protestaţia singură o
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”

pusse pe callea libertăților și a progresului, și quând
protestară bărbaţii ei quei mari, quari după rugu,
quari victorioși, protestară în numele Legii nostre, a
Ecelesiei primitive.
Cu que s'a folosit Engliterra pîhă se guvernd după
doctrinele absolutismului catholicu?
” Cu que s'a folosit Franţa. în instituțiunile ei catholice şi feodale? Progresul și folâsele Frangei începu
dela Revoluţia quea mare,
quare nu fă de -quât o
protestațiă

furisă în contra catholicismului,

„drepturilor de nascere
în numele Libertăţii,
siei primitive, tote le
nostre unde n'a 'ajuns

în contra

antichristiane, și tote le distruse
Egalităţii şi Fraternităţii Eceledistrusse qua, să ajungă la legile
âncă.
”

N'a ajuns âncă Franca la instituţiunile părinţilor
noștri, pentru qu5 o dată cu Revoluţia quea mare
începu și reacția: Proclamând Republica, imită repu-

blica păgână,
în terrdre

derativă

cu datinele şi nomenclatura

republica

înapoind

cu

unitară,

în locu

17 secoli înapoi:

cei păgâne cătă s'o ducă la imperiu.
Cu que s'a folosit Italia pînă que

orbesce Papismului ?
Despre Spania şi Portugalia

de

ei,

stabili

republica

calea

stette

fe-

republi-

suppusă

|
nu'ţi mai vorbescu:

le

sciți quât de catholice sunt şi de aqueea stau locului
staţionare.-.

-

Dea înaintat Europa,a împins'o Timpul, iar nu instituțiunile ei vechie și antichristiane que mi le laudi.
Și quând a împins'o Timpul, și 'şi-a deschis ochii,
"Valdesii, Albigenii, Abelardii, I&nni Hușiy Lutherii etc.
au făcut'o să vedă frumosul şi divinul instituţiunilor

Ecclesiei primitive que dumneata le numesci utopii:
şi acolo spre aquelle instituţiuni a plecat Europa dela
Luther înquă, și nu se va arrestă de quât după que
va ajunge acolo. Acolo va mai resufiiă din callea sa
penibile, spre ași luă drumul înainte pe o calle mai
pugin spin6să,
|
De a înaintat iar Europa, este quă acolo, după

-

—
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împregiurări, aglomeratiunile de popol
i homogeni s'au
făcut mai mari; și materialmente
vorbind, timpu mult
şi brage multe operă cu mult mai
mult de quât timp
pugin și brage pugine..

Impregiurările nâstre au fost cu totul
altele: ne-am

depărtat

de popolii

de famillie

sau

stirp

e romană;
am remas isolați și pugini, încongiuraţi
de vecini tati,
Nu se vede în historia n6stră de patru
seculi încă
să

fi avut 30 de anni de repaos; și
brage pugine nu pot firesce producce timp puţin şi
quât timpul
mult și bragele multe.
Remâind dar pugini și încongiurați
de vecini tari,
quari

putea în adevăr să ne strivescă
Sau să ne înghită, acum îmi vine rândul ați
'respunde în que ne
au folos

it instituțiunile părinților notșri sau alle
Ecclesiei primitive,
A
e
Ne-au folosit quă legându-ne dela încep
ut, iar o
mai repet, om cu om, şi communit
ate "cu communitate, și județu cu județ, sau Ecclesie cu
Ecclesie - în
confederaţid său unire strînsă, ne-au
conservat dela
Aurelian pînă la Radu Negru de n'am
devenit pradă
- Barbarilor, mult mai numeroși de
quât noi, ci am
chrestinat pe Barbari. (Pe Gothi, pe
Bulgari, pe Unguri. Vedi
historia Romanilor).

-

Ne-au folosit quă dela formarea Domniate
lor n'am
cădut în mâinile Turcilor că Byzar
ţ ul; qu5 n'am devenit pașalikuri că regatul Romano-bulgar, că
Epirul,
Serbia și Bosnia;
Ne-au folosit quă contra resbellelor que ne
dă Turcii pe de o parte și Papismul de alta prin
Unguri și

Poloni,

cum

am

reșistat

în contra

unora,

âm

scăpa

t
și de veleităţile altora;
|
Ne-au folosit qu5 ne-au ferit de sân Bart
helemy
că în Franga, de inquisițiuni că în Spania
şi Italia;
Causa quă existăm pînă astădi nu este
quă am
fost tari şi numeroși şi qu6 vecinii noștri
au fost pu-

cini și debili, ci pentru

qu5

instituțiu
ne-au întărit
; nile

cu umirea și ne-au ferit de zpfa7e.
.

|

”
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Ast-fel quând malatii
divid,
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tari şi dese attacând un insă miră quine-va

el tot resistă și se conservă,

de constituţia corpului lui; și tot astfel, după atâtea
invasiuni și attacuri de Barbari, după. atâtea calamități publice de 17 seculi, după atâtea intrige tortudse
de din afară, quând vede quine-va quă România centrale tot a putut resistă și a se conservă âncă, cată

a se miră de constituţia corpului ei sogial; Instituțiunile părinţilor noștri, Domnule, ne-au mântuit, şi ne-

au conservat pînd le am conservat și noi pure;
_ Spiritul de solidaritate între individe şi de confe-

deraţiă între cetăți

şi județe “l-a paralisat, "l-a des-

fiinţat M'chaiu Bătăiosul, emule fatal al Dănescilor și
Corvinilor.

|

-

”

"Domnia apoi electivă ne-a mântuit de a ne încorporă că State mice nici cu Turcia, nici cu Ungaria
și apoi cu Austria,

nici cu Polonia

și apoi cu Russia,

spiritu-

De am fi-avut Domnie ereditară. în contra

lui Ecclesiei, de mult sar fi dus-de ţărrele nâătre,
quăci cu aquellaşi Domnu pe viață, şi cu aqueeași
famillie domnitbre sar fi încuibat, că în tâte Statele
„mice şi s'ar fi înrădăcinat aqueeași politică de din afară.

O' Domnie hereditară s'ar fi încuscrit și s'ar fi aglomerat că Statele mici din pregiurul Austriei. Nehereditatea la thron, și Religia pură chrestină a Resă-.

ritului, ne-a ferit a nu

ne încorporă

nici cu Turcia

nici cu Statele Appusului.
Quând Turcia se credea dela Mircea înquă qud
are în ţărrele nâstre de Domnu un om devotat politicei salle şi se simțiă dejă în predioa de a face din
Domniate' pasalikuri, spiritul instituțiunilor nostre que
trecusse” în învăţurile și datinele

Românilor,

făcea să

se allegă alt Domnu: quare schimbând politica predecessorului său, mântuiă țerra. de veleităţile Turciei.
Quând apoi aquest successor, continuă indelung. o
politică ungurească,

sau polonesă,

schimbânduse

dom-

nul se primenea politica; nici o politică n'ajungea să
prindă redăcină și să se împuţă bunicră.

Ă
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Românul, că tot omul este curat quând se
prinzenesce
şi primenindu-ne de Domni şi de famillie
domnitâre,
„ ne-ammu conservat curați.
Ă
Dela

quam

de mult în ţărrile

successive

qud
- que voiesce Rusia aqueea

se

,

un timp: înquă ţine

nâstre o politică exclusiv rusească,
Dela 1848 înquă
Și mai vîrtos dela 1859, se vede în
tâte . guvernele

facce

în țărrile n&stre, şi numele /Vev/ra/i/atea
a -ajuns nu
„-O litteră mâită, ci o mască. |
Pa
Cată să ne: primenina daqua vrei să 'naintăm
cu secului, Domnule, terminaiu cu aque! -convorbitor,
cată

„să ne primenim; quăci altfel,
înapoiem

re împuţim

în timpii Crimeei independente

de tot şi

pentru

quât- |.
va qua s'o închine apoi Tatar-Khan Russiei,
„Și nu putem veni în starea normale
- Şi depriăderile Românilor “de! 17 secoli;după datinele
nu vommu
„putea
din

. 'naintă cu secului de quât daqua vommu
'legiui
nuou

Și

definitiv

allegerea

Domnului

din

cinciîn
cinci anni. (Vedi justificația Constituţiunii
dela 1848,
vpărită lâ Paris, şi articolul Unirea și Unita
tea.)

V

La

aqueastă

idee

„inci în cinci anni,

-

de -a se- schimbă

interlocutorul

meu

Domnul din:

sări în sus,

și
strigă: que vrei Domnule? Republică? şi
schimbare
de Domni la. fiă-quare cinci anni? Să
-ne ferească
Dumnedeu!
Pregetai“de
u

a'l converti;

că și a primilor chrestini,

pentru

quă

missia

mea,

nu este de a converti 6menii

la Republică. “Eu- facu historie; arăt
instituţiunile
nsstre dela Aurelian pînă astădi. Eu nu
introducu
„ „doctrine nuo€ într'un- guvern monarchicu
și ereditar.
„Acolo fiă că la ei, și la noi fiă că la noi.
Dela Radu-Negru pină astădi n'am avut eredi
tate
"nici Domniă, - nici rangurile. hierarchiei.
De - n'a fost
bine în aquești șese

seculi, causa

n'a fost instituțiu-

nile țărrei aquellea ne-au conservat cum am
dis, causa

RE
„ a fost evenementele, vecinătăţile și durata Domnilor
mai mult de cinci anni la Domniă, evenimente que
au fost ca nisce malaţii.
“În seculii dela Aurelian pînă la Radu-Negru, în:

timpii quând nu există dictatura domnială, harmonia
christiană ne-a ferit de tâte rellele. Se pâte vede şi
din micul manuscript que ni sa conservat dela Kiln&u, Cancelierui lui Dragos !) quât de bire şi de
tari Sau ținut Românii în interval de dece secoli ap„prâpe. În, aquest interval tâte dregătoriele se allegea
prin vot

universal la fiă-quare cinci anni.

Scopul meu de astă dată nu este de a îndoctrină
Grmenii, ci de a narră și a arrătă cu degetul fapte.
Apoi daqua astăd: corpul social se sbucină și muge,
daqua Naţia geme de durerile şi plagele salle que
i-au venit mai mult de din afară, la aspectul aquestui

mare amalat în agonie cutrdu a dicce atâtor medici
ciarlatani politici que sau adunat împregiurul lui și

vor, că şi medicii+lui

Molitre,

mai

bine să mâră ama-

latul tinend regula systemei lor, de quât să se
călcând

—

regula.

Domnilor,

scâle

-

le dicu și eu,

pînă să'i applicați re-

mediul, luați în consideraţiă şi viața şi datinele și deprinderile lui de 17 secoli ; nul scâteţi răpede din :

elementul lui vital;
tuția şi natura

daţi'i

medicamente

după consti-

lui.

Interlocutorul meu eră, cum se vede quei que la
Divanul ad-hoc au querut principe străin, sau din quei
que se mulțumescu astădi cu un principe... nu Zamfiri
ci ereditar și adică pământean.
Se mulțumescu Dumnealor aşă ; de que însă Pu-

terile garante nu le-au dat nici una nici alta? Se pste .
crede dre quă principele străin eră să fie vre-o fericire mase pentru Români, şi Puterile garante de mare

invidie

sau răutate

nu le-a iertat să se bucure de a-

1) A quărui publicare,
G. Asaki.
,

pe lângă alte multe suntem datori
i

D-lui

—
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«ueâstă, fericire? sau quă principele străin
, prevădân- *
duse quă ar fi o mare calamitate, Puteri
le, din marea.
lor misericordie, "i-au ferit de r&ul în quare
Românii
cu ochii închişi: alergau a se deripă-?

„Niciuna

nici alta ; ci după

cum

am

audit'

o dela
„un mare om. de Stat și mult voitor
de bine Românilor, causa a fost şi este quă Europa
întrâgă, după .
cum
n'ar ajută nici sufferi astădi qua Belgia
sau alt
Stat monar
chicu să deviiă Republică, tot assem
enea
n'ar ajuta nici suffer] qua Elveţia să
se transforme în

„ Tegat sau în ochlocraţiă.

a

Şi una şi alta ar fi o innovațiă, şi guver
nelor conser„vative nu le placu innovaţiunile. Dema
gogi şi intriganţii

dela Divanul ad-hoc au querut innovațiun
i, iar nu ammeliorațiu

ni în. specia, lor de guvernământ ;
nici assicurarea drepturilor ab antico nu se copri
ndea îni aquelle
- păccătâse de patru punturi.
“

În locu de a quere santificarea sau respectare
a tractatelor nâstre în quare se coprinde :
1. Iategritatea territoriului, que n'a avut drept
Turcia a'l înstreină, că Bucovina şi Bassarabia
.
„i, Dreptul de a încheiă tractate, și de a decla
ră resbel;
III. Dreptul de a: batte monettă;
|
1V: Dreptul de â'și allege Domnii din pămân
teni ;
V. Dreptul autonomiei de a'și da Românii
singuri
legi

; (iar nu datoria de a accepe Convenţiuni impuse).

"Demagogii

şi intriganții

din contra

făcurd

massele

a abdică. la quelle -de sus patru mari dreptu
ri,

a se

legitimă prin. pact european usurparea Bassa
rabiei şi.
a- Bucovinei,şi a. quere numai atitonomia
, cu. o inho-

vațiă de principe străini 1 — Nu placu cabin
etelor
„Europei innovaţiunile, “duci intere- sel
Puterilor,
e ne-

„fiind tot aquellea, prin innovaţiunise ardică. neînv
oiri
"şi difficulțăți. |
N
E:

Voiţi îndreptări, Românilor? - Nu vă schim
baţi 'numele nici modul guvernului,
. ci. şchimbaţi-vă, amelio-

sați-vE voi Enși-vă, deschideți-vă. ochii -quând v&
allegeți
Domni.

i

—
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In Elveţia și Statele-Unite se - schimbă Domnii sau

presidenții la fiă-quare
aqueașta este harmonie

cinci anni, și Ensuşi pentru
şi bine. Durata Domnilor pe

mai mulţi anni, adduce lumea în disperațiă, pe ambi- .

țioși la intrige mari, şi pe

nemulţumiţi

la

(Vedi Explicația constituţiunii de la 1848).

complote.

VI

Am dis quă missia mea că şi a primilar chreștini nu
este de a îndoctrină pe nimini nici de a'l converti
spre Republică,

-

Republica și democraţia îmi rechiamă pe alle Spar-

tei, Athenei,

Romei,

Veneţiei

etc.

dință către păgânism, şi de aqueea
despotismul

unuia nici al mai

N'am

nu'mi

nici

place

multora,

o ten-

nici
|

Am trăit ânsă și trăim în ecclesii confederate în
do& Domniate: Domnia are thron, a avut corână și
sceptru, Republica n'are aqueste semne, și Domnia cu
thronul și corâna au fost şi sunt alle Națiunii, iar nu
alle unei familie. Sunt gelos de suveranitatea Națiunii.
Aqueasta & legea şi relegea părinților noștri şi a mea.
Cui îi place a se lepădă de legea părinţilor sti, nu'i
voiu dicce eu renegat, ci posteritatea va decide.

Că historicu am arătat qu5 numai instituțiunile Ecclesiei primitive ne-au conservat prin “atâţia secoli Și
prin atâtea nevoi de am existat pînă astădi că popoli
autonomi, și quă tot d'auna innovaţiunile și momiţă-

fiile dela străini ne-au făcut a perde înulte.
Cată ânsă a dicce que-va şi despre împregiurările

que au contribuit în timpii quei mai grei de decadință
qua să nu perdem de tot aquelle instituțiuni și quet

pugin să Je cunâscem după restul sau 'scheletal
ne-a mai

rămas.

Pind la Michaiu bătâiosul aquelle
conservat.

„Români

pentru

quă

partea

au sciut a le conservă

quea

și

que

“

instituţiuni ne-au
mai

appără

mare

dintre

în contra

—

Ciocoismului
de Corvini.
Michaiu le
perde Patria
servi, Domnii
pe sine prin
„ Pugini
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catholico-feodal introdus de Dănesci şi
.
dette o lovitură fatală quare făcând a
pe appărătorii ei naturali, prefăcuţi în
que mai urmară remasseră a se appără
mercenarii străini, prin Lefecă.

de aqui înainte remasseră

a

se

pentru lege: și moșie. Legea eră sfişiată de

Michaiu,

și sătenilor

descendenţi

mai

batte

sabia lui

ai colonilor

militari

cu burgălabii sau castilanii lor li se legiuisse servitutea drept' moșie.
De aqui pînă la Constantin Brâncovenul Turcia
puti facce ori-que voiă cu ţerrele nâstre pină. ne im-

pusse

beii phanarioţi

din ortalele Ianiciarilor.

Nu se cuvine ânsă a uită

quă

|

Islamismul

este

o

inspirațiă sau operă a unui călugăr chreștin din secta
Nestorienilor, quăruiă Mahomet îi fu discepol, și qud

Islamismul că o continuaţiă a Christianismului primi="
tiv, altoit qua să dicu așă în popolii arabi, veni căo

protestațiă

cu mâna

armată

și a dreptului feodal, și pâte
officiali que

devenisse

în contra dreptului

şi în

complice,

contra

Cesarului

păgân

Ecclesiei
și Baroni-

lor. — Papa şi Baronii cunoscură aqueasta mai bine,
și de aqueea ardicard cruciate,
Islamismul nu cunoscea servagiul sau iobagia, nici

drepturile de nascere.
e
In timpii lui Mateiu Bassarab se commise şi un codice în quare se intrudusse pe lingă dreptul impus
de

Michaiu,

păgân,

și parte

de și multe

din

aluatul

remasserd

dreptului

roman

sau

din Pentateucu.

Partea liberală — (şi. partea liberală pe attunci eră
Boerii conservatori reduși în pugin număr, şi clerul întregu) partea liberală dicu, se folosi din avenimentul
beilor sau al Beilicului (pentru quă Provedinţa a facut
în marea sa bunătate să €ssă Binele și din Ensuși excesul

R&utui).

Partea liberală îşi alli spiritul quel bun al Islamismului în quât pentru queea que se attingea de

—

abolirea
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iobăgiei și a drepturilor de nascere:
își .disseră:

daqua Turcul și Phanariotul s'au pus

" oștirea

de mercenarii,

parea Românulu

a ne

încai să ne folosim

desfință

cu emanci-

i quăci că liber, devine ellu iar oşte
an
o dată.
a
Și Metropolitul, Episcopii, Clerul
întregu cu boierii
que mai remăsesseră, triumfară în
contra ciocoilor.
susținuți
pînd aqui de influințe și de

smor

furi unguresci și polonese, Prin Adunarea
generală de eternă
memorie, se dette din nuou liber
tatea ţărranilor.
Cuvintele que se pun înainte în chri
sobulul

liberaqud <Ecclesia nu iartă qua Chreș
tinii bap<tisați, unși și frațiîn Christos să
fiă sclavi.» Aduharea. generală de attunci fulgeră
quine va mai cutedă să asservă din cu anatheme pe
nuou pe Românul
sătean. (Vedi aquel chrisobul).
+
Tot influința Ecclesiei faci în dille
le nâstre a se
aboli servitutea în Russia.
o.
La Appus tâte progressele s'au
făcut în contra Legii,
tor, sunt

revoltându-se

popolii

în contra

clesia Resăritului tâte Progressele

operat în numele

Legii.

Papismului.In Ec-

şi liberăriile

s'au

a

Jos cu legea! la Appus. Sus cu legea
! Ia noi, daqua
voim progres și libertate.
s.

VII
Prepoderința Turcilor

prin

Phanarioţi

que ne au
despuiat de multe drepturi, cont
ribui pe de altă parte
forte spre a ne facce a mântui
multe din instituțiu„ nile Ecclesiei, între quari. libe

rtatea individuale este
„ quea, nai .principală, & puntul
de plecare către progres și mântuire.
:
ARE
E
"- Ne -mai feri âncă de lepia qu
seemai putea întinde .
dela Unguri şi Poloni spre -a se.
intr
de nascere, titluri ereditare de cormt oducce: drepturi
ie, baronie şi. nemeșie, precum se creaserd boerii
de neamuri în con„tră, spiritului Ecelesiei, - Si

—
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que vor să trecă de modă,

își întorseră

ochii dela Poloni și Unguri și începură a imită mai
înult alle Turcilor. Prin aqueastă momițărie vechii.
li-

berali

şi conservatori

datinelor „Străbune. se

întărirăd

prin alliați nuoi spre a mai conservă viața patriarchale
.
Desbinarea

Michaiu

pînă

şi intrigele' que

le întindea Ciocoii

dela

la Mavrocordat ammuţiră înaintea jugu-

lui quellor străini; și quâţi mai 'remăssesseră boieri se

uniă întru.a facce opposiţiă tyrannilor,
- Quând apoi aqueastă imitaţiă exclussivă, dela; Turci
și în quelle bune și în quelle relle, ne amenință
cu

a -deveni raielle sub paşalikuri,

attunci rivalitatea Rus-

” siei şi a. Austriei .que pussesseră
n6stre,

ne scăpă

de aquest

ochii

pericol,

pe.

cu scop

ţărrele
de a ne

prepară altul în quare „cădi, Bucovina și Bassarabia,
și în quare tot speră âncă și Russia și Austria. să
ne
împingă și pe noi.
a

VI

E

“Și quând în fine erâm âpprâpe de: a: ne încorporă
cu Russia, în predioa ajutorului que aqueastase pre:
pară a dă Austriei la 1848, și quând' Austria nu putea de quât să tacă la ori que ar fi făcut Russia:
din noi.

Attuncide aquel

.

-

mare. pericol

nu

ne

”

|

mântui de

“quât iar. spiritul Ecclesiei primitive; quăci din rerun—
Chii ei eşiă vocea:
î...
e
<Dumnedeu. & domnu

și. sa

ârătat noă,

bine este

“cuvântat qucl que “vine în nuinsle Domnului!»
Din sînul Fcclesiei eșiă vocea:
se

«Respect la persâne, -respect la Proprietate» -pentru

quă pers6nele, -individele,

eră :sacre „pentru dânsa.

:. Din inima ei eșiă vocea:

„»

«Pace: voă, libertate voăl!»

.

a

-«Fol6se generali fără paguba nimului» pentru quă.
ea era Mater commună la toţi.
a
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Singură

aquestă Mater

commună

urasce

Tyrannia

și are frică de Anarchie.
Din Thesaurul inimei ei eșiă ruge că a preotului
Șapcă quare sanctifiicd stindardul Regeneraţiunii la
Islas, (vedi aquea rugă în memoriului Regeneraţiunii
typărite la Paris pagina 63).
Și tâte quelle 22 de articole alle Constituţiurii, tâte
fură proclamate în numele vechielor nâstre Instituțiuni.
Aquest

spirit al Ecclesiei

se

pusse

peste țerra în-

tregă, că spiritul lui Dumnedeu odiniră peste propheți, și țerra îi cunoscii vocea, "'quăci eră deprinsă
de secoli cu densa; și Ţerra se sculd în picidre că

un singur
activă.

om,

şi Clerul întreg

lu

partea

quea

mai

Metropolitul quând susemnd Constituţia și jură credință ei, jurământul lui “fa:
i
«Jur! pentru quă Constituţia este după spiritul
Evangelielor.»
.
Ett5

causa aquellei minuni

siasmu,
que

de

vorbiă

frație

fiilor

cepea vocea.
De

nuni?

que nu

Pentru

și
ei,

se

și

mai

quă

Fiii

Babel,

o confusiă.

Popolii români

cunâscea

și îi pri-

assemenea

mi-

sunt conduși cu doctrine

lor, pentru quăd popolii sunt uimiţi,

ameţiți, confusiați, nimicu

un

ei îi

de enthu-

Eră Mater Ecclesia

operă și acum

popolii

străine necunoscute

de trei luni

de ordine:

nu

pricep;

și țerra tâtă &

au trecut prin atâtea prefaceri;

au

putut încetă de a mai fi coloni-militari, au putut deveni servi, apoi clăcași, apoi kyriaşi sau proletari,

mau încetat, ânsă dela Aurelian pînă astadi de a f
tot CHzestini. Aquesta & firul roșu că sângele lui
Christu, quare traversa fărd întrerumpere prin 17
secoli.
|
E
„ Presbyterii sau preoții Romanilor nu sciu altă carte
nici altă Lege de quât Evangeliul și Biblia. Ei sunt .
-intelliginţa satelor, și dela 1848 înquă toți quâți fr&mântă masele sunt nepricepuți de aqueastă inteligență.
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Tot

que nu

-

e din sorgintea Bibliei,

și Evangeliului:

€ nepriceput la Români, € străin, & pâgân, € latin, şi
la nevoie, la o forță majoră mai currând sar facce

Romanul turcu de quât latin; Sau ţinut ânsă de-a
nu deveni nici una nici alta; afard de Uniţii que se:
uniră cu Roma papală cu quare nam avut nimicu:

da mesticu de quât a ne âppără quând armă mâna.
Ungurilor și Polonilor, şi dequând acum ne trimitte:
legiuni

de ' propagandiști

spre

a pune

mâna

pe in--

strucția publică,
Aquesta € Românul; învăţaţi al cunâsce daqua.
voiţi, a ve ascultă, daqua voiți al conducce. Nu “i
- dați legi şi reforme que nu sunt de natura lui.
IX
Mulţi amici, spre

a se convinge,

jecțiuni că quelle următâre:
«Nu dorim mai mult de quât

avut în adever aqueste instituțiuni,
trecce de innovatori la reformele

'mi

au făcut ob-

qua România

să fi

quăci n'ammu mai
que ammu dori a:

se introducce după spiritul seculului și după necessitățile que ni se presentă,
<Vrem să ne cuvingem; și pe lângă quelle în quare-

ne ajută Inducţia şi Deducţia,

arată-ne

queva

probe,

vre un codice quât de micu, vie o collecţiă de legiuiri și instituțiuni “scrise și remase că un document.
historicu. :
- «Quăci alt codice mai vechiu de quât a lui Ma" theiu Bassarab n'avem, și Domnia ta te sui pînă în
timpii lui Aurelian şi Traian. Tot este obscur dela
Radu-Negru înainte.»
Respundând aquellor amici, credu quă voiu mulțumi
pe toți cititorii, cu tâte qud în multe mă quam repet,

spre a facce a se întypări mai mult questiunile prin=

cipali.
|
N
„Am arătat, cred, de ajuns quă instituțiunile Eccle-
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siei primitive, parte sunt adunate
în corpu
„parte au trecut în us prin tradi
țiă.

de lege,
|

» Quare. sunt . mai neperitore şi mai
„- legi? quelle que stau scrise, sau quell neînfrânte din
e que au trecut
“În us şi au devenit cum se 'dicc
e că 'o a doilea
“natură?
N
Am
arătat iară qud Pentateucul a fost
și este un
„codice

„—

de. ajuns

pentru

ori-que societate

sau ecclesiă “que lepădând idolatria a voit să trecă
la Chrestinătate.
„_* Aquest codice guvernă, administ
ră-_ ul Israel; şi Christ singur a dis: «N'a și judecă -Popom venit să stricu,
„<i să împlinescu legea»
IE
.

Ettă_

dar codicele scris cu mult mai vechiu dequâ
t.

-Nal lui Matheiu,
Sus nu
- lui

și. daqua

dela Maţheiu Bassarab

mai există altul, de. quât nisce chris
âve

Michaiu

este

proba

quă

nu s'a

în

că al

elabo

pînd la Michaiu cu Pentateucul Sau păscu rat altul,. ci
t Românii. —
Dicu pâscuzu, pentru du5 vpoc
(que sa tradus în
- lege) pasciune va să dică (vedi
art. Lege și Făr-de-

ge

Si

|

Am spus âncă.-quă ori-unde sa constituit o
eclesiă?
n'a putut

să se. organis6,
să se guverne, să se admi
nistre, să se judice de quât după
Legea que a îmPplinito Christu, adică. du.pă
vechiul Testament pe
"lâng

ă quare se adaoge quel. Nuou.
1)
__Încetat-am noi dela. Aurelian de
a fi crestinide
:
„Eeclesia Resăritului>"
|
|
Que lege dar sau codic
| e sar - mai fi querut să aibă.
„ Românii, trecând de!la idolatrie la
'crestinătate, de.
quât Legea împlinită de Christu,
adică Pentateucul,
şi instituțiunile primelor societăţi sau
Ecclesie

chrestine?
: De-nu se vede alt codice pînă la Math
eiu
Bassarab,
se învedereadă quă numai Românii
au remas pînă la |
Michaiu Bătăiosul cu a nu
introducce în legile lor:
făr'de legi .străine. Capul Religiunii
de aqueea a fost.
şi este,pînă
astădi president. al corpului

E: 2) Vedi eanonul 8; al Apostolilo
r.

legislativ.

6

Mai vine in ajutorul meu manuscrisul tradus din:
latinesce de Kiln&u cancellierul lui Dragoș. Aqueasta -

invedereadă

qu5

ambele

Domniate.

mai

'mainte

de-

Radu-Negru și Dragoș s'au guvernat în formă de re-.
publice federative.
Mulţi din. propagandiştii Papismului, basându:se pe

- sophisme. declară aquest manuscris de apocryphu. Que
făcu ânsă .burgălăbielor mari. din Moldova,
lăbielor tutulor satelor nâstre?

și burgă=

Citiţi aquel manuscris publicat ântâiu în Iaşi şi apoi
în Bucuiesci în «Revista Română». Aquella arată quă

toți funcționarii locali și generali se
quare cinci ani după votul universal,

allegea

la fiă-

Nu vede quine-va în aquea organisare de quât nisce- :
descendenți ai Romei republicane deveniți chrestini.

Pe lingă aquestea qua să închieiu mai adaogu:
Moravurile, deprinderile, usanțele, datinele que sevedu la popoli nu sunt de quât nisce legi fârte an-

tice que au trecut în us; și quând. nu mai & necesitate de a fi adunate că întrun codice, & de ajuns

a le studiă şi a le descrie numai quine-va.
Se conservă

din. legile quelle

mai

antice

ale Ro-

manilor, mai vechi pâte și de quât Numa Pompiliu,
unde se vede applicându-se pedepsa cu mârte la
ori-quine euteda a'și tăia ori mânca boul sau vaca.

Pentru que atâta, crudime la legiuitor qua să qutră.
a se ommori un om pentru uceiderea unei vite?

Omenii

eră că și selbatici, şi 'şi mânca vitele fără

a sci să cugete mai 'nainte. Legiuitorii voia să "i facă,
că agricultori, a trăi şi a'şi assigură și mai bine existința, prin conservarea sau laborarea şi productul vitei.

Pînă dar a'i deprinde cu aqueastă viață și a'i faccea
ved singuri fol6sele și interesele din conservarea
şi usul vitelor, legea a cătat să fiă forte aspră, şi să
“facă a peri mulţi călcători.
RE
Astădi Românul nu mai are nevoie de assemenea:
legi scrise,

quăci

au remas

în us, scrise în inima lui.

Ellu scie astădi folâsele que are dela vită, şi săteanul

.
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“-consideră că și un membru al familiei. La intemp
lare
de a fi nevoit a tăiă vre o vită, o plânge; și. are
de

-păccat a mânca din carnea vitei cu quare
sa ajutat
„Şi nutrit. Carnea o vinde la alții,
o
Legile stau scrise pînd quând se mai. află călcăto
ri;

în dată ânsă que deviu usuri, cartea se pâte şi perde,
mai vîrtos pe timpii quând nu există typographia.
*
Putem să avem înaintea nâstră legiuiri că Regula
-

mentul, codicele lui Caragia, pravia lui Mathei
u Ba:sarab, pentru qud sunt legiuiri nuoe şi n'au
putut
„deveni usuri; iar quelle de 17 secoli, și alle republ
icei

zomane que sunt și mai vechi, aquellea .&- de ajuns
quând le vedem qud au deveni
' usuri,
t deprinderi,
:datine, sau a doilea natură,
Quând avem în ainte un ferru fagonat, aquesta presupune, focu, ciocan, nicovană, pile etc..și un maestr
u:
Qvând avem în ainte marmură fagonată în . statue

sau sub altă formă, aqueasta presupune

„quelle

necesarie

unui

statuar.

Pentru que quând

avem

daltă și tâte
-

înainte

nisce

_-Senaţi cu usurile, cu datine
moravu
le,
rile
"Propunem instramentele que 'iau fagonat,
“trinele, credinţele, legile, şi legiuitorii?

popoli falor," să nu
adică docĂ

- Şi quând marmura. & pentelică, quând statua ne representă o Diană în formele quelle: mai clasice, în

-proporțiunile quelle mai juste, și este aflaţă în terzito
riul .Atticei, attunci: scim să spunem qu5 statua
€& de

„sch6la _hellenică, din cutare epocă, a lui Pericle
exemplu.

|

lar quând-avem

Mi

un

spre

|

popol înainte, cu nici un titlu

ereditar, eu un metropolit de president al genera
lii
„adunări, cu capul Statului alles Și eu numire
nici de
imperator, nici de rege, nici:de president, ci cu
numele de Domnu bono” ; quând în 'aquest popol
sătenii își allegu pe burgălab și monachii pe sfaz:7
sau
egumen ; să nu scim a spune qug aquest popol
este

fagonat astfel, după -schâla lui Christu, și după insti“tuțiunile Ecclesiei ?
.

—
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Metropolitul și Episcopii sunt kyriarchi sau
domni ; voiţi a'i despuia

canânele Ecclesiei que sunt și lege
în us ; attunci

scrisă, şi trecute

sunteți parabaţi, apostați,

Capul Statului se dice Domnu.

rogativele

adevărate

archi-

de kyriarchie ? attunci călcați

ab

antico,

renegați.

Vreţi să'i luaţi pre-

sau

să'i

daţi

şi „mai

multe, numindu'l principe ereditar sau rege? Attunci
sunteți innovatori; şi. voiți a desființă legile și usan“țele ab antico; iar parabaţi, iar renegaţi.
Eu unul ânsă nici voiu provocă nisce assemenea

innovâţiuni, nici me voiu punne în câmpul quellor
que le provâcă şi le susţin.
e
Funcţionarii Statului civil şi militari s'au dis după .
limbagiul vechiu boieri, că gloria slavă, si alte assemenea;.de sa schimbat acum s/zva în glorie, şi boze-

zul în fonctionar, nu Sa făcut de quât nu mai o traducțid; faptele ânsă există, quăci, ţerra nu pâte r&- mânc€ fără foncționari civili și militari...
|

Sciut-au Românii vre o dată, sau sciu pînă

que va să dică /ynasfia? sciut-au ei ce

nobil, sau princip

pînă învățară

va. să

francosesce?

astădi

dică
Boierii -

„la denșii era archonzi după limba grecă adică capi
sau prrucipi, iar nu Domnul, şi boieria a fost o meserie, iar nu o nobilitate. ereditară .).
Avut-au vre o dată Românii alt Cesar de quât pe
ei Ensuși adică Naţia que este fiie a Ecclesiei? Kăcut'a
vre- o dață Ecclesia română pact cu Câsarul qua să se lasse a'i impune

ellu din dreptu funcţionarii?

Să nu mi se qură dar corpuri de legi mai vechi de
quât alle Ecclesiei que există și -quari âu trecut și în
usuri și datine între Români.
Din contra noi avem dreptul a quere probe şi do“cumente quând se încercă unii a introduce innovaţiuni.
îi
-

”

1) Boier & meseria, de. appărarea țerrei.
lar nu nobilitate ; quăci nobil tot Românul A fast în tot dauna...
Ea
(Michaida cântul LI, vedi Issachar pag. 128.)

.
+

—
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Pe que se întemeiadă Dumnealor

quând

ne

vin

cuw

nobilități ereditare, cu principi străini, sau cu principi
ereditari pământeni; quând nare quineva drepturi

historice nu, pâte veni de quât cu dreptul
bragelor,

şi quând

sabie și brage

n'au, vor

la sabie și brage străine, să vândă țerra.

sabiei sau
să allerge

1862, 0),

1) Aqueste instituțiuni au fost scrise după lovitura de Stat que a:
„dat Cuza la 1862, Vedeţi și Equilibru între antithese, pagina 233,

O PRESCURTARE DIN BIOGRAPEIA
|

-

|

I- HELIADE

.

LUI

RĂDULESCU »
——..—

N

loan Heliade Rădulescu s'a "născut în Târgovişte, la

6 Ianuariu, 1502

și a trecut din viața. aqueasta

la 27

Aprilie, 1872 în alta mai ferice pote pentru densul.
Atât muma sa quât și părintele s&u, a nume Ilie Ră-

dulescu, erău intelligenți, fără avere și el cunoşcea
mai multe limbi streine. A fost mult timp căpitan de

potere. El a avut doi copii:pe Ioan și Luxiţa,

trăiesce şi adi.

E

quare

a

Numele de Heliade i sa dat în schâlă grecâscă, după al părintului s&u Ilie. Heliade în grecesce însemnând fiul lui Ilie. La începutul aquestui secol nu există scholi române
în Bucuresci ci numai greceșci. Părintele lui Va pus
dară într'6' asemenea schâlă. EI a urmat quât va timp
acolo dar îndată que a dat peste cărți românesci s'a
pus

să le citescă cu mare ardâre.

D'attunci

-a început

*) Din causă qu5 multe persâne ne qiier adesea informaţiuni 'as-

supra biographiei părintelui nostru, spre a pul€ satisface pe
ritorii ne. am decis a publică acjueastă scurtă biographie.

taţi do-
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să fugă dela schâlă și să se. ascundă subt un coșu
mare în podul casei părintesci, unde îşi instalasse cabinetul său de lectură, pînă quând într'o di spătătoresa” mergând să întindă rufele în pod, Heliade a fost
silit de trebuință să 6să d'acolo Aqueastă femee vkdînd quă de subt coşu apare un copil s'a speriat așă
de tare quă a leşinat.
Heliade din dioa aqueea

a

fost

dus

cu forța

la

schâla grecâscă, în cârca unui rândaşu, quăruia îi
dettea la ghionturi şi la picidre în spate, aquest elev
i
nesuppus.
A urmat acolo, în contra voinței salle, âncă quât
va timp, pînă într'o di qua să fiă dat afară din aquea
schâlă, adduse un sfredel mare d'acasă și pe quând
dormea.la

umbra

ulucelor

dascălul

lor

grecescu,

făcu

o gaură repede în uluci și băgă părul lui que! lung în

acuea gaură, apoi o astupo cu un dop. După aqueastă
operațid se puseră cu toți elevii de făcură sgomot
mare. Dascălul speriat vru să șară în sus ânst bietul

"om

se vădă ţinut în locu de păr. Quând se desmetici

queri

ajutor...

Veniră

şi "1 scâseră

din aqueea

posiţiă

ridicol. Rîsul a durat mult timp printre elevi. Heliade

"ânsă

din aquea

di nu mai

fu priimit în aqueea schâlă.

Asta dorea şi el.
Părintele s&u nu l'a - ținut mult acasă ci la dat la
lipscănia, unei rude. Viaţa și obiceiurile negustoreșci
nu convenea

aquestui

copil

que

avea

alte

aspiraţiuni

mai înalte. Intro di un mușteriu îl întrebă daqua
stamba pe quare voiă s'o cumpere ese la spălat.
—

Da,

Domnule,

îi răspunse.

—

Aveţi alta quare

nu ese? — Nu. — Unde pot găsi una bună? — La
vecinul, îi dise Heliade. Atât a ajuns, și lipscanul aflând
aqueasta la luat la bătaie de que să i gonescă mușteriul din prăvălia

lui.

— Apoi eu am învățat la părinți, şi la scholă să
Spuiu tot-dauna adevărul, adaogă, bietul 'copil. Cum
eră să dicu contrariul quând eram convins quă ese
stamba la spălat? — Așă se vorbeșce la schâlă șia -

—

casă, prostule,
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€ră nu la mușterii pravălii!

Și îndată

a fost trimes la părinţii ca netrebnicu d'a face din el
un bun negustor.
Vădând genitorii lui quă are mare dorință să studie
lau lăsat de sa regulat în schâla română, de subt
direcția lui Georgie Lazăr în data que ea sa înființat,
Aqui el își găși fericirea mult dorită.
puse cu mare ardâre de studio tâte cursurile
se predau în aquea schâlă, în quât deveni quel

Se
quari

mai eminent

elev a lui Lazăr

și quând

aquesta se

reîntârse în sațul stu natal din causa ne sănătaţii salle,
Heliade Rădulescu fu numit la 1825 în locul său, ca

profesor la Sântul Savva. El aqui predd mai multe
cursuri și chiar de mathematici și căută a formă scholari buni, spre a fi trimeși în' quelle alte capitale alle
județelor ca profesori. Deşi avu numai 200 lei vechi
pe lună îi împărțea cu elevii s&rmani. Scholarii quam
tremerau de frigu în timpul ernii. prin clasele lor, «i
erau

siliți dară

împreună

cu

profesorul

lor

să

adducă

lemne dela dânşii spre a încăldi aquelle clase.
Domnii phanarioți pe lângă multe relle que ne au
occasionat, a fost şi aquela quă stinsesseră sentimentele românesci şi depărtasse limba naționale din scholi
şi biserici chiar.

Ea

devenise

forte mult

desprețuită,

Nu se mai vorbea de quât grecesce .prin societăți şi
prin lume. Apoi se pretindea qud în românesce nu
se pâte scrie nici litteratură nici sciințe,
Heliade

ca

Rădulescu

să probede

contrariul

după

que public grammatica română, la 1828 și traducțiunea
arithmethicei după Franceur, la 1832,-apoi traduse în
versuri

meditațiunile

lui Lamartine,

scrieri

d'alle

lui

Lord Byron, Voltaire, Alex. Dumas și Cervantes și
publică mai multe poesii originale și opere alle salle.
Așă qud ori quine sa putut convinge attunci qud în -

limba română se pgte scrie
bele streine.
Fondă la 28 Martie,

Curierul român,

destul debine ca în lim|

1828,

în

primul „ diurnal

dioa Bunei

que

Vestiri,

apără în țrra -
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Românescă, și
revistă lunară
şi mai multe
mat: însemnați.
Heliade a fost
In aqueastă

la 1836, Currierul d Ambe sexe, prima
unde se publicară operile salle originale
traducțiuni, după autorii streini quei
Ambele au durat pînă la 1848, quând
exilat din patria sa.
revistă el.a

tisanii. slavonismelor.
cut să se scoță

ţinut o luptă

mare cu par-

Heliade încetul cu încetul a fă-

din limbă, que

era plină, aquelle

sta-

vonisme pe quari adi unii caută să le reînviede, după
que elle au fost uitate. Par quă limba ar fi ca modele de vestminte

duci

modele de

autor Frances,

sau de pălării în quât poți să rea-

acum

şo sau 60

de anni!

să mai întrebuinţede adi cuvinte scâse

predecesorii

Nici un

German, Engles, Italian etc. n'a cutecat

lor numai

la-noi

s'a putut

din limbă de
vede

una

ca

aqueasta. Dar totul-e posibil în astă ţerră!
Scrierile lui Heliade a deşteptat pe Români atât
de mult în quât o mulțime de tineri se puseră a stu“dia limba naţionale, a scrie şi a traduce multe opereînsemnate

din autori străini. In typographia

primară gratis quelle mai multe

pe

quare

le îndreptă Heliade.

De

din

aqueste

sa se im

scrieri,

aqueea elle sânt mai

bine scrise de quât quelle pe quari aqueaşi autori au
făcut după 1848.
.
Pentru a contribui şi mai mult la desvoltarea sentimentelor patriotice que adormiseră subt jugul
Phanarioților şi a Turcilor, Heliade Rădulescu formă
un
theatru național, la 1834. Dati cu Aristia mai”
mulți
anni lecțtiini la actori şi cheltui o mulțime de bani,

pentru

susținerea

theatrului,

atât el quât și mulţi

bo-

ieri și mai alles Câmpineanu și Manu, unchiul D-lui
general G. Manu. El a scos tot attunci și Gasetfa
Zhealrului.
i
Prin „scrierile salle assupra originei Românilor şi
a
limbei lor au fost combătute ideile que începus
e a
se propagă forte mult în Europa dun vecin potent,
quare pretindea quă noi ne tragem nu din Romani

” ci din Slavi şi quă astfel fiind se cuvine a fi încor-

_

-

porați cu=denșii.

tere

o

El a introdus

îacetut cu

romane în locul quellor cyrilice,

vintele

slav6ne,

grecesci,

turceaci

și

încetul

lit-

depărtând

cu-

unguresci

din

limbă și înlocuindu-se cu altele derivata dia latina.
„Apoi a introdus multe nealogisme de quare aveă
necesitate absolută limba nâstră,
ă
|
“ Aqueasta

precum

și operile salle de

mare

valâre

„a făcut să se dea titlu de: Părintele litteraturei române.

Quând a fost însărcinat să împrime la 1836 Regu-.
lamentul organic, el este quel dântâiș quare a des-

coperit' quă acolo s'a - introdus, întrun
dulos, un articol prin quare ni se răpea
nostră; dicend, quă ori que lege nu se va
mulgă pînă que ea nu va fi approbată de

mod frauautonomia
putea proImpăratul

Rusiilor.A stăruit dară pe lingă Alexandru Ghica, quare domnia p'attunti și pe lingă deputaţi, d'au protestat în contra introducerii aquellui articol, în obștesca adunare.)
o
-

La 1844 quând Russia a trimespe Trandafilof să

„obție * concessiunea

pentru exploatarea

minelor

He-

liade. publico în sute de manuscrise o fabulă Măceaşul
și Florile, quare dette pe facă scopul inemicului d'a
occupă

țerra cu Ruși,

ca lucrători

de

mine. Aquea

fabulă făcu un resunet așă de mare în quât Obștesca
adunare respinse concesiunea lui Trandafilof şi „se
scăpă țârra d'e oceupațid rusescă.
Dar el nu putu să suffere jugul que apăsă assupra
Patriei salle nici tyrania que Domnia la noi. Form5

dară la 1834 -soczzlatea Ph/armonică quare în aparență- părea a se occupă de organisația theatrului dar

în ascuns cercetă reforme que trebuie introduse in
astă țerră pe calle pacefică.
”
Prin scrierile salle- și prin aqueastă societate, quare
se adună în grădina sa, din piața Moșilor, Heliade a

preparat spiritele pentru
1) Vedi

în

Equilibru

îmbunătățirile

între Antithese

şi ciocoi» “unde se historiseșce aqueasta,

articolul

que trebuiescu
«Lupta

7

între boieri

-

—

10 —

„adduse în țerră. Şi la 1848, vădând qus a venit
tim-

-_pul introducerii aquellor reforme, el dette la
o Iuniu,
la Islaz aquea proclamaţiă, unde se introdusse
. libertatea typarului, a întrunirilor, responsabilitatea
miniștrilor, căderea privilegelor, egalitatea drepturilor
tu-

tulor înaintea legilor, liberarea sclavilor; autonomia
țării, instrucţia gratuită şi obligatorie etc. EI a făcut
:attunci parte din guvernu și apoi a fost alles ca
lo“ «cotenent Domnescu, .
Trei luni quât a ţinut astă mișcare națională, el .
prin bunătatea, dreptatea şi înțellepciunea sa a menținut

ordinea

și legalitatea în ț&rră, fârd să lase a

se

vărsă sângele după cum dorea mulți și mai alles Russia pentru a legitimă occupațiunea țărrii cu oștiri russesci, E] a împedecat

pe

popol

da

nu

ommori

pe

quei quari la 20 luniu Pau arrestat împreună cu Tel
și Maghieru la Palat. . -

In capul
la persâne,

proclamaţiunii sâlle eră scris: i respectu
respectu la proprietate»
Și daqua
n'ar

fi fost el în guvern
fiă în pericol

După

mare,

averile și viețile boierilor eră

să
.

13 Septembriu, 1848, quând oştirile russesci

și turcesci

au occupat

Principatele,

Heliade

împreună

cu mulți Români quari au luat parte activă la revoluțiune au fost exilați din patria lor. A trebuit dară
să plece d'aqui împreună cu sogia și 4 copii vendând
cai şi trăsura pentru a ave bani de:drum.
În exiliul său, quare a durat până la Noembrie

1859, a pledat causa Românilor prin memoriile
salle
date Puterilor mari alle Europei, dovedind quă scopul

Russiei era d'a ne încorporă şi arătând 'qu5 este
în
interesul equilibrului Europen d'a pune Moldo-Valachia .
subt protecțiunea collectivă a Europei, queea que s'a și
făcut la 1856 în urma resbelului din Crimea şi
ă

tractatului din Paris.
El a

prin

luminat

aquelle

opinia

memorii

publică

Europenă

nu

|

numai

și diferite articole publicate prin

diurnale dar şi prin scrierile salle din limba francesă,

=" 921
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numite: Protectoratul Coarului, Flistoriz evenii
menteloi
din 1549 întimplate în România și Szvenzyile
si 1m-

Presiunile

unui proscris.

Apoi cu occasia Divanurilor Ad-hocu public
ă la
Constantinopele Conservatorul, unde a appărat
drepturile Românilor după tractatele que am
avut cu

Turcia. Acolo a mai scris subt pseudonimu
l Prostdociu Descriptia Europei în urma zractatului
din Paris,

făcu satirile: Tandalida Și Cabzu lui Marinică
e
Biblia sacră şi o comentă în Bid/icrle. Apoi tradus
de la
1851
—1853

elabord Flistoria Critică

Universală

“insula Chio unde eră exilat cu familia.
La 1859 i sa dat voie să intre în patria

în
|

sa

îm-.

preună cu queillalți Români exilați.
A scos în Decembrie aquellași an diurnalul săă Că-.

vierul român

şi

după

trei numere,

D-lu

Ion

Ghica,

ministru. p'attunci de Interne, i-a închis diurnalul pentru.
:
quă în ajunul quând eră să se deschidă și să
se
disolve înt aqueaşi di şi oră Adunarea de D-lu 1,
Ghica,

Heliade

a publicat următârea "Ghicitâre:

Este o' cămară
Quare se deschide
Şi ne dă afară
Și iarăși se închide
Cu aqueeași cheie!
Ghici camera que e?
E

A
A
Va
Și
Va

*

=

trecut o iarnă
trecut șo vară
mai trece-o iarnă
'n a primă-vară
vede

Românul

Quinei €& stăpînul.
După cum am dis, a se disolvă o Adunare în
aqueași
di și oră quând se deschidea și fără a se ivi
vre un:
conflict cu Guvernul, precum și a se suprimă
diurnalul

|

=

|

lui Heliade, fără motive, âqueste fapte
d'un despot &r5 nu d'un om liberal cum

sint demne
se pretindea

D-lu Ion Ghica. Citescă ori quine aquelle numere alle
Currierului vomân que le-am depus și la biblictteca
centrală, din: Bucutesci și va ved€ daqua există vre un

motiv qua să se suprime un diurnal! Exemplu aquesta,
este unicul în felul lui în annalele suprimărei presei d'un

Ministru de Interne și subt un guvern constituțional
nota bine; :
i
Publică imediat, Ja 1859, altă scriere periodică:

Isohar, transformată mai târdiu în Fguilzbru între anfithese, quare dură pînă la 1869, apoi” Bibliotheca por-

tativă, 4 volume. Colaboră la: diurnalul Proprietarul
român. Reedito
revista Curpizrul Zambesexe, apoi

poesiile sale. Iyrice. Scrise epopeele, Finga/ și Anarodida.

Continuo

cu

traducerea

Billie, şi:

publicarea

Piblicelor şi făcu historia Românilor şi Instituţiunile
României, traduse tragedia Bruzu şi la 1866 fondd
diurnalul Zega/itatea quare ţină pînă se. restabiii or„dinea legală în România prin allegerea Regelui Carol,
ca Domnu.
|
Heliade

Rădulescu a

fost post Iyricu,

și fabulist, philosophu și historicu

epicu, 'satiricu

criticu,

mai alles.

A lăsat scrieri însemnate, quare au făcut şi vor face
renumele litteraturei nâstre, în ciuda quellor quari îl

învidiadă
pune în
scris cu
bănesci
Români,

întratâta în quât nici numele nu voiescu a'i
historia litteraturei române. Heliade ar f
mult mai malt daqua i sar fi dat ajutârele
que se dau. acum de Guve:nu scriitorilor
spre a publică

opeile

lor.

documentelor lui Hurmuzaki Minisrul

Pentru

Cultelor

vr'o 400 mii lei pînă acum. (Vedi aqueastaîn

fiul

Official

al

Ministerului Cultelor, No.

1 Aprilie, 1894). -.

E

Ia

apariția

a dat

B7/e-

16 de la

Cu tote qu5 a avut o avere însemnată ea a fost devastată la 1848. Ea consistă din trei case. mobilate,
compuse

graphie

din

și

36

încăperi,

fonderie

de

dintro

typographie, _lito-

littere precumși

mai multe

-

.

273

mii de exemplare din operile salle- și quelle quari
editasse.- După 1848 cu mijl6ce-pugine și luptându-se.
cu

atâţi

inamici que '] persecută tot-d'a-una,

cu

tâte

aquestea a elaborat mai multe scrieri de mare valdre
de quât autori quari au luat șiiău la noi ajutâre bănesci
pentru

facerea

şi typărirea

operilor lor.

Funcţiunile que a occupat Heliade Rădulescu sint:
Director al archivelor Statului, Ministru al Instrucțiunii
publice și Locotenent Domnescu, a fost numit. Ephor

al Schâlelor, funcțiune que a occupat gratis de la
1860 şi pînă la 1862, quând sa desființat Ephoria,
din nenorocire pentru instrucția publică! În -timpul
Domhiei lui Cuza a fost chemat la palat spre a intra
întro combinaţiă ministerială cu Costaforu şi alții. EL
a refusat dicend lui Cuza quă guvernul îl consideră ca
focul, de departe îl incăldesce d'apprâpe îl arde.
A fost alles deputat în- Muscel, la 1866, luând parte
activă în Constituantă, unde a lucratla actuala constituțiă
liberală. que a imitat pe quea pe quare Heliade la
9 luniu, 1848 a proclamat la Islas. Discursurile salle
d'attunci au rămas memorabile, .
A fost primul presidental Academiei Române, de
unde

s'a

după
„scrie

retras,

que
formă,

se

cu

drept

hotărise
mancd

cuvânt,

de

ast-fel,

din

causă

Academie
apoi

unii

qua
membrii

quă

să

se
pro-

fitând într'o di de lipsa altor collegi ai lor, a pus.la
vot iarăși aqueastă questiune și cu do&' voturi mai
mult

au revenit-d'a

nu

se mai scrie

Aqueastă procedare, prin
Heliade așa de mult înquât
A mai fost şi presidentul
polului român. La 1854,

În modul arătat.

surprindere, a supărat pe
a demisionat din Academie.
societăței instrucţiunii poquât a ţinut 'resbellul cu

Russia, Turcia la numit ca representant al Româtiilor
pe lingă MHomer-Paşa, comandantul suprem în oşti-

rea turcescă din Bulgaria. Aqui se mai afla, cu diferite
grade militare: General! Tell, Magheru, frații Golescii

și Brătienii precum și alți emigraţi români.
După

cum sa vădut, Heliade n'a mai învățat nicăiri

4:
de quât la G.

Lazăr quâte-va

cursuri

elementare şi

din - quelle secundare. Tâte studiele ânsă înalte le-a făcut
singur înv&țând şi. limbele Latină, Hellenă, Italiană
și Francesă.
Pentru mer itele salle litterale și pentru quât a lucrat

în timp de -50 ani, spre mărirea și prosperitatea Românilor,

i sa rădicat

o statuă,

prin

subscripțid

națio-

nală, în faga Universităţii, be locul unde a fost și
profesor în gymnasiul Sântului Savva.
Quei quari vor citi t6te operile salle vor pute
verilică exactitatea quellor descrisse de noi. Lectorii
Erăşi înțellegu quă posiţiunea.
mea de fiiu mă oppreşce
a da

drum

mai

mult condeiului,

spre

a scrie aqueia

- que un criticu luminat și drept va put€ dice despre
părintele nostru. Atât mai pot spune qud el şi-a
sacrificat. averea și viitorul familliei salle pentru a se
occupă

mai

mult de mărirea şi fericirea ţărrii,.d'aqueea

Pam adorat. și 'l ador quând vEdu quâta făcut pentru
noi Românii.
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