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Cartea de faţă, alcătuită după -progra ama se" 
mânavților din. anul 1902, este întocmită „după - 

a, urinătorul plan. . , | 
Ș. ” Pentru studiul genur ilor de proză, oratoric și - 
“= istorie) se dau 0 serie de bucăţi în: geneve scurte, 
3 ca să se trateze fiecăne chestie înti”o lecțiune ; fie- 

care grupă c urmată de o suniară caracterizare 
senevală. Partea a doua cuprinde un tumdâr de 
bucăţi de celive, cele mai multe istorice. sau ora- 
tonice, mai lungi, he pentru a servi ca aplica- 
iuni, fie pentru a variă citivea dela um an la 
altul. 

Întcravea se încheie cu o serie de subiecte pentru 
-compozițiuni după cerinţele speciale ale clasei., 

4 a Gh. A.
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I. 

DISCURSUL. PĂRȚILE DISCURSULUI 

CUVÂNT DESPRE UNIRE 
DE 

VASILE BOERESCU 
  

Notiţă introductivă. -- Convenţiunea dela Paris din anul 1858, 

încheiată după ce se cunoscuse dorinţele exprimate de Principatele- 

xomâne prin voturile divanurilor ad-hoc, hotărise că cele două 

principate vor urmă să aibă tot doi Domni ca şi mai nainte. Pentru 

alegerea acestor Domni, Turcia primi însărcinarea să convoace 

adunări elective în principate, iar cârmuirea provizorie se încredinţă 

în fiecare ţară unei căimăcămii de trei persoane. 

După săvârșirea alegerilor, Adunarea din Moldova se întruni în 

ziua de 28 Decembrie 1859 şi, după câtevă şedinţe . pregătitoare, 

alese Domnitor pe Colonelul Alexandra Cuza. Adunarea din Va- 

lahia se întruni în ziua de 22 Ianuarie 1859, iar în ziua de 24 

procedă la alegerea Domnului şi toate voturile celor de faţă se . 

uniră asupra alesului Moldovei. | 

După proclamarea votului, deputatul Vasile Boerescu, suindu-se 

la tribună, rosti cele ce urmează. 

Domnilor, 

Această zi este cea mai mare ce au văzut Ro- 

mânii în analele istoriei lor. Actul ce am făcut noi 

astăzi este un act ce dovedeşte la noi un patriotism



şi o desinteresare aşă de mare, cum rar se poate 

vedeă exemple la nuţiunile cele mai civilizate ale 
Europei! Sunt acum mai mult de două secole şi 

jumătate, «de când unirea principatelor,  aceaată 

aspiraţiune generoasă a tuturor generaţiunilor, căută 

să se realizeze prin puterea materială, prin sforţă 1), 
prin sânge. Astăzi unirea se realizează prin puterile 
morale, prin armele spirituale. 

Graţie vouă, manduatari ?) ai naţiei, cari ştiurăţi 

întrun moment a vă învinge toate pasiunile, a călcă 

peste toate interesele egoiste, a înăbuşi orice uri şi 

a depărtă orice simpatie şi antipatie personală spre 
a depune pe altarul Patriei pur şi! virgin acest 
princip al reconcilierii generale şi al puterii naţio- 
nale! Graţie înaltelor puteri garante?), cari ne 
arătară drumul prosperității și năririi noastre, prin 
recunoașterea și garantarea drepturilor noastre naţio- 
nale, şi vechilor noastre tratate, pe care părinții 
noștri le apărară cu sângele lor şi cari stăteau 
ascunse și amorţite sub vălul uitării şi al violării! 

O eră nouă se deschide pentru noi! Această eră 
este aceea a regenerării nuastre! Voi veţi aveă 
mândria a spune nepoților voştri că aţi pus cea 

be 

  

*) Sforţă = forţă. 
2) Mandatari : cari au dreptul de a vorbi în numele cuiva, cu 

mandat dela ei. 
3: . 

. . . a. . 
i Fi 

) Prin tratatul din Paris (1856) situaţia externă a principatelor române se schimbă, Până aci erau sub suzeranilatia Turciei şi sub protecția Rusiei; de acum rămân sub aceeaş suzeranitate, dar tree 
sub- protecţia (se zice: sub garanția) celor 7 puteri mari ale Eu- 
ropei: Anglia, Austria, Franţa, Prusia, Rusia, Sardinia. Turcia, 

N 

=
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dintâiu piatră la acest nou edificiu şi accentele vocii 
şi recunoştinței lor se vor transmite răsunând din 
generaţie în generaţie! 

Şi care este natura, actului ce noi săvârşirăm, 

cu atâta regularitate, liniște și desinteresare? Ale- 
gerea lomnului , Alexandru Ion Cuza este oare 

conformă cu Convenţia din Paris? Liniștiţi-vă, 
Domnilor, și căutaţi fiecare răspunsul în conștiința 

şi raţiunea voastră. Alegerea noastră este legală, 

actul nostru este din cele mai legitime ce un om 

poate face în circumstanţe atât de grele. El nu este 

în nimie contrar literei Convenţiei; din contră este 

absolut conform cu spiritul său. 

Convenţia voeşte ca fiecare principat să-şi aibă, 

un guvern al său). Dar guvernul unui stat se 

compune mai ales din puterea legislativă şi exe- 

cutivă. Acest princip atinsu-sa în cevă? Nici de 

cum. Fiecare principat, atât Moldova cât şi Țara 

Românească, are un guvern separat; adică o cameră 

a sa, un minister al său, o administraţie a sa. Unirea 

noastră nu e politică, este numai personală. 

  

1) Iată câteva din articolele Convenţiei, la, cari se raportă Boe- 

rescu : 

Art. 1. Principatele Moldaviei şi Valachiei, constituite d'acum 

înainte sub numirea de «Principatele unite Moldavia şi Valahia» 

rămân puse sub suzeranitatea M. S. Sultanului. Art. 3. Puterile 

publice vor fi încredințate în fiecare prinespat unui hospodar 

(Domn) şi tunei adunări elective lucrând, în cazurile prevăzute de 

această convenţiune, cu concursul unei comisiuni centrale, comună, 

ambelor principate. Art. 5. Puterea legiuitoare va fi exercitată co- 

lectiv de hospodar, de adunare şi de comisiunea centrală.



o 

Am unit adică două guverne într'o singură mână. 
Dar guvernele sunt două, deși persoana este una, 
ceeace este absolut conform cu Convenţia. 
„Pe de altă parte, ce și-au propus puterile garante 

prin actul lor dela 7 (19) August? Ele şi-au propus 
între altele, ca aceste ţări, prin identitatea legilor 
lor, prin acţiunea comună a guvernelor lor, să ajungă 
la puierea ce le face a se respectă ca nație, şi la 
prosperitatea materială ce le face a se ridică ca 
societate. Acest rezultat sar fi putut dobândi oare 
când fiecare principat ar fi avut un Domn? Foarte 
amevoe, sau poate nicidecum. Politica fiecărui Domn 
ar fi fost alta, și principiul guvernelor ar fi fost 
altul. De aci urmă că ŞI ministerele lor, şi camerele 
lor, şi membrii lor din comisia, centrală î) ar fi diferit de principii și sentimente. 

Cum dară. atuncea o lege de interes general s'ar ii putut creă, când ea trebuiă să fie lucrată de comisia centrală şi aprobată de amândvuă Camerele? „Atât comisiunea, cât şi Camerele, fiind împărţite în idei opozite, nu ar fi putut ajunge la nici un rezultat, Tot acelaş fenomen Sar fi văzut, când ar ţi fost vorba de o lege de interes general, care, discutată de o cameră, trebuia, să fi revăzută de comisia 
centrală ? 

Numai o singură persoană, unind amândouă gu- 
2 

1) Despre comisia centrală se vorbește mai ales în art. 6: „Legile de interes comun amândoror principatelor vor fi pregătite de co- 204510 centrală şi votate de adunări», | 

ri 
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vernele, poate face ca aceeaş politică să domineze 
"în amândouă Camerele și Comisiunile şi ca aceeaş 
acţiune să se vază între ambele ţări. Atunci vom 
puteă ajunge cu mai multă realitate şi tărie la scopul 
propus de Puterile garante. 

Actul nostru dar, este din cele mai legale. EI 

nu va lipsi peste puţin a fi aplaudat de Europa 
întreagă, precum astăzi este aplaudat de toată Na- 

ţiunea română. 

Să trăească Domnul nostru! Să trăească puterile 
garante! 

Analiză literară 

Acest discurs este rostit de Vasile -Boerescu, unul din cei mai 

însemnați oameni politici ai ţării noastre. 

Născut în 1830 în Bucureşti, el învăţă în liceul Sf. Sava, apoi 

la Paris, unde urmă cursurile de drept. Întorcându-se în ţară în 

185, toemai în timpul luptelor pentru unire, el luă parte la aceste 

lupte şi fu unul din cei ce făceau stăruitoare propagandă. EI în- 

cepuse propaganda chiar de când se află în străinătate, unde pu- 

blicase două cărţi în limba franceză: «Memoriu asopra chestiunii 

politice şi economice a Moldo-Valahiei» (1855) şi «România după 

tractatul din Paris» (1856). Na fost, deci de mirare că, deși foarte 

tânăr, fu ales deputat în adunarea electivă a Valahiei în anul 

1859. Se vede că el aveă un mare talent oratoric, căci într'un 

moment în care deputaţii din partidul naţional vedeau oarecare ne-" 

hotărire în adunare, se ţină şedinţă secretă şi Vasile Boerescu rosti 

o cuvântare care-i decise pe toţi să voteze pe alesul Moldovei. 

Tot el, după proclamarea votului, rosti discursul pe care avem să-l 

analizăm. , 

Boerescu a urmat şi de aci înainte să aibă un rol de frunte în 

politica ţării, a fost de mai multe ori -ministru, a fost profesor de 

„drept comercial la Universitatea din Bucureşti, a publicat o colec- 

ţiune a legilor ţării (1973) şi diferite studii de drept. A murit în 1883. 

Discursul de care ne ocupăm este un discurs politie, nume care 

se dă cuvântărilor ţinute în adunări politice sau în întruniri publice
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sau şi în altă împrejurare, şi în cari se vorbeşte despre chestiuni 
privitoare la afacerile politice ale acelui moment. 

Tema acestui discurs poate fi formulată astfel: alegerea lui Cuza 
îaţă de interesele naţiunii române şi faţă de Convenţiunea din Paris- 

Boerescu, care — cu câtevă ore mai nainte — îndemnase pe de 
putaţi să voteze ca Domn al Valahiei pe Domnitorul Moldovei, 
socotește că nu e nevoie de nici-o pregătire pentru ca să fie în_ 
țeles. Introducerea unui discurs este condiţionată nu numai de 
cuprinsul lui, dar şi de împrejurările în cari este rostit. In faţa 
deputaţilor cari realizaseră unirea principatelor prin votul lor, se 
puteă intră repede în materie. 

De aceea Boerescu începe printr'o afirmaţiune categorică despre 
însemnătatea votului dat: ziua de 24 Januarie este ziua cea ma mare în analele istoriei Românilor. 

Două sunt motivele pe cari îşi întemeiază afirmaţiunea sa: 1) că actul unirii se datorește unei porniri de adevărată iubire de țară ; 2) că realizarea ideii se mai încerease cu 250 ani mai nainte prin puterea materială și acum s'a realizat numai prin puterea morală. 
In privinţa punetului întâiu, el mai dă oarecari deslușiri în ali- neatul al doilea, unde spune că reprezentanții naţiunii au învins toate pasiunile şi toate interesele lor personale când s'au hotărit să dea votul așă cum l-au dat, 
In adevăr, în Adunarea electivă deputaţii ţineau de mai multe partide politice. Fiecare partidă avea câte o persoană pe care o socotiă vrednică de a ocupă tronul ţării. Acele persoane aveau multe însuşiri bune şi erau mulţi cari ţineau la ele. Oricâte însu- șiri bune ar fi avut însă persoana care ar fi întrunit majoritatea unirea ţărilor nu se puteă săvârși, pentrucă Pomnitorul Moldovei eră ales de mai nainte. Prin urmare când au votat, pe Cuza, de- putaţii au jertfiţ consideraţiile lor personale în vederea unei idei: unirea ţărilor. | 
Motivul al doilea este o aluziune la unirea principatelor sub. Mihaiu Viteazul. Mihaiu Viteazul le-a unit, dar le-a unit prin puterea materială și această unire s'a desfiinţat îndată ce a pierit puterea omului care o săvârșise. In ziua de 24 Ianuarie 1859 se îndepli- neşte unirea prin puterea morală, prin voinţa naţiunii, nu prin voinţa unui om, de accea ea nu va pieri cu un om. Inainte de a încheia prima parte a cuvântări sale, Boerescu mulțumește puterilor garante, pentrucă au făcut cu putinţă ca. Românii să dea un vot ca, acela, dela 24 Ianuarie, 

Y 
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Incheierea primei părţi este arătarea pe scurti a însemnătăţii ale- 
gerii lui Cuza faţă de interesele națiunii române. 

Apoi trece la partea a doua a temei. Aci eră nevoie de oarecare 
argumentare. Dacă eră evident pentru fiecare deputat că alegerea 
lui Cuza în ambele principate însemnă începutul unei ere nouă 
pentru Români, se puteă naşte întrebarea dacă votul dat nu este 
contra Converţiunii din Paris, care hotărise că fiecare principat va 
aveă Domnul său. 

Boerescu răspunde categorie: nu! 
Convenţiunea a decis să fie două guverne, dar guvernul nu este 

Domnitorul. Alegerea Iui Cuza nu implică unificarea guvernămân- 
tului, deci nu e contea Convenţiunii. 

Convenţiunea a stabilit un organ de unire: comisiunea cen- 
trală, — care se pregătească legile de interes comun pentru ambele 
principate. Pentru ca acţiunea comisiunii să fie posibilă, trebue să 
existe o persoană care să urmărească în amândouă ţările aceeaș 
politică. Acea persoană nu poate fi decât Domnul. 

Şi încheie, zicând că Europa va trebui să aprobe actul făcut de . A_ N națiunea română. 

Iușivarea ideilor principale din discursul lui Vasile Boerescu 

Ziua de 24 Ianuarie 1859 este ced mai mare din analele istoriei 
Românilor, pentrucă "unirea se datoreşte unei porniri patriotice şi 
desinteresate şi pentrucă s'a realizat prin puterea spirituală, iar 
nu prin cea materială. cum se făcuse cu două secole și jumătate 
înainte. 

Acest fapt a fost cu putinţă, mulţumită jertfirii de către: depu- 
taţi a intereselor şi înclinărilor lor personale față de interesul ge- 
neral, apoi mulţumită celor şapte puteri cari au garantat drepturile 
naţiunii române. | 

De aceea, se poate zice că dela 24 Ianuarie 1859 se deschide era. 
regenerării Românilor. , 

Cu aceasta se arată: ce însemnătate are alegerea lui Cuza față 
de interesele naţiunii române. 

Dar alegerea lui Cuza este contra convenţiunii din Paris? 
Nu este. Ă ! 
Convenţiunea prevede. ca ţările” să aibă două guverne. Acest 

principiu nu s'a atins principatele vor aveă, Camere şi ministere
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separate. E numai o unire personală, Aceasta, ca chestiune de 
formă. 

Ca chestiune de fond, Convenţiunea a admis oarecari puncte de 
contact între principate: a instituit chiar o comisiune centrală care 
să pregătească legile de interes comun ambelor ţări. 

Nu poate fi contra spiritului Convenţiunii faptul că va există o 
persoană care să fie trăsura de unire între cele două guverne şi să 
facă cu putinţă opera comisiunii centrale. 

Cu aceasta se arată: cum stă alegerea lui Cuza faţă de princi- 
piile Convenţiuriii din Paris. 

Actul este legal. EI va fi aprobat de Europa. 
Urare pentru noul Domnitor și pentru puterile garante. 

f 

Planul discursului lui V. Botrescu 

Introducere : Insemnătatea zilei de 24 Ianuarie. 
Tyactare : 1. Votul dela 24 Ianuarie faţă de interesele Românilor. 
A) Este cel mai însemnat act din istoria Românilor: 
a) pentrucă s'a făcut printa”o pornire patriotică, 
b) pentrucă s'a realizat prin puterea spirituală, 
c) pentrucă are toate garanţiile de a rămâncă veşnie. 
B) EL a fost posibil; 
a) pentrucă deputaţii au jertfit interesele şi preferinţele lor per- 

sonale, 

d) pentrucă puterile Europei au garantat drepturile naţiunii 
române. 

IL. Votul dela 24 Ianuarie faţă de Convenţiunea din Paris, 
Nu “este contrariu : 
A) Faţă de litera ei: Convenţiunea cere două guverne și votul lasă tot două guverne. . 
B) Faţă de spiritul ei: Convenţia. a creat un organ de unire — comisia centrală. Votul face posibilă, această instituţie prin crearea noului organ, Domnul. . 
ÎIncheiere : 1. Actul este legal. EI va fi aprobat de Europa. 2. Urare către Domn și către puterile garante. 

a 
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Schița figurată a discursului lui V. Boerescu 

Introducere. ————————— 

  

Tractare. 

Incheiere. 

Na 
< 

-



Obserrări asupra planului acestui: discura 

.4
 î Un discurs, ca [şi o compoziţiune oricare, pentruca să se rea- 

Jizeze, trece prin mai multe faze. Trebue întâiu ca vorbitorul să-şi 
adune ideile, fie reamintindu-și cunoştinţele ce posedă, fie studiind 
anume cărţi, documente, etc. 

In exemplul nostru, Boerescu nu avcă nevoie decât de a-și rca- 
minti cunoştinţele ce posedă el despre istoria țării, despre cuprinsul 
Convenţiunii din Paris şi despre împrejurările în cari această Con- 
venţiune s'a încheiat. 

Operaţiunea de a adună materialul din care se scot ideile ce se 
vor desvoltă în discurs, se numeşte znzențiune, 

După ce ideile s'au adunat, trebue să fie rânduite. Aşezarea ideilor într'o anumită ordine se numește dispozițiunea sau planul 
unui discurs, 

In discursul lui Boerescu planul se începe printr'o introducere foarte scurtă, de câteva cuvinte,   
Introducerea sau partea pregătitoare dintr'un discurs poartă numele de erordiu. 

ni Uneori e nevoie să se arate în scurt tema discursului: aceasta ” este propoxițiunea, Ea lipseşte în discursul lui Boerescu. Câteodată vorbitorul anunţă şi părțile în cari îşi subdivide cu- vântarea : aceasta, este diviziunea. Şi ea lipseşte în discursul lui Boerescu. 
Tractarea este partea principală a discursului, Aci vedem des- Ă voltate pe rând cele două părţi ale planului : însemnătatea univii pentru poporul român şi votul unirii faţă de Contenţiunea din Paris. 
Prima parte are două subîmpărţiri : întâiu, se arată pentru ce este însemnat actul unirii; al doilea, cum a fost posibil să se în- deplinească acest act, 

  

Partea a doua își propune să arate că votul dat nu este con- trariu Convenţiunii, Dici faţă de litera ei, nici faţă de spiritul ei. ui > În toată tractarea, vorbitorul pe de o parte susține ideile sale, pe de alta, respinge obiecţiunile ce i Sar puteă aduce, In tractare se deosebeşte dar: confirmajiunea și respingerea.
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In încheiere — care la discursuri poartă 'numele special de pero- 
rațiune — rezumează una din ideile fundamentale: legalitatea actului: 
apoi caută să miște pe ascultători prin urarea pe care o face pentru 
Domnitor şi pentru puterile garante. Avem aci: rezumatul și pateticul. 

După ce vorbitorul şi-a stabilit planul, el trebue să redacteze. 
ideile, să le dea formă, să le aşeze în fraze şi propoziţiuni. Această 
operaţiune se numește elocuțiune sau stilizare. 

Dar discursul e menit să fie pronunţat de o persoană: se adaopă 
deci la el o fază care nu se găseşte la compoziţii în genere. Aceasta 
este acțiunea. 

ACȚIUNEA 

Se numește acfiune totalitatea con- 
diţiunilor externe pe cari trebue să 
le îndeplinească un orator când ros- 

teşte un discurs, adică: cum să pro- 
nunţe vorbele, cum să se înfăţişeze 
ascultătorilor, ce gesturi să facă, ete. 

In legătură cu acţiunea se pune și 

1) Principiile acțiunii se vor înţelege mai bine de şcolari prin 

aplicaţiuni. La citirea primului exemplu de. discurs și la citirea 

discursurilor următoare, sa vor face observări asupra intonării, pro- 
nunţării, atitudinii, gesticulaţiunii. Mai. târziu, elevii vor pregăti 
— pentru aplicarea, acestor. regule — citirea unor pasagii sau a unor 
discursuri. întregi mai scurte; apoi vor învăţă pe din afară pasagii 

sau discursuri scurte ; în fine, vor întocmi singuri mici cuvântări 
pe cari le vor rosti în lecţiuni anumite. 

Aci se dau câteva definiţiuni şi o serie de sfaturi luate din 
scrierile lui Cicerone. - (
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memoria. Se cere ca oratorul să-şi 
exerciteze memoria ca să poată spune 
discursul, iar nu să-l citească, fiindcă 
orice discurs citit pierde cea mai mare 

„parte din efectul ce ar puteă să pro- 
ducă. Memoria are rol important şi 
în împrovizațiune, adică în vorbirea 
pe nepregătite; atunci trebue să ţinein 
în minte bine şirul ideilor ca să nu 
ne repetăm nici să nu ne contrazicem. 
Sau văzut cazuri când un orator cu 
memoria slabă anunţă la început că 
va vorbi despre trei puncte Și în des- 
voltare uită pe al treilea Și tractează 
pe al patrulea despre care nici nu 
pomenise. 

La cei vechi acţiunea oratorie avea 
omare importanţă, jucă un rol mai 
mare decât la moderni, pentrucă noi 
posedăm mai mulţi seriiţori decât ora- 
tori. Cu toate acestea Și azi un orator, 
ca să producă efect asupra ascultă- 
torilor, trebue să adauge talentului 
de invenţiune, dispoziţiune ȘI. expri- 
mare, şi:
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1. Vocea, care trebue să fie distinctă, 
pură şi nuanţată, să nu fie nici prea 

înceată, nici prea repede. Oratorul 
trebue să ia tonul potrivit cu pasiu- 
nile şi sentimentele ce vrea să ex- 

prime. Să fie simplu în expunerea 
faptelor, animat în discuţiune, vehe- 

ment sau mişcător în circumstanţele 

patetice. | 

2. Gestul trebue să fie în armonie 
cu tonul discursului. Orice gest care 
nu e la locullui sau e silit, displace. 

3. Pâzionomia are şi dânsa limba 

sa; ea exprimă ca o oglindă toate 

mişcările şi pasiunile sufleteşti. 

Sfaturile lui Cicerone pentru acţiune 2). 

Acțiunea este, ca să zic aşa, elocuența corpului ; 

ea se compune întradevăr din gest şi voce. Sunt 

atâtea inflexiuni de voce câte sentimente sunt şi 
numai vocea le excită. Astfel, oratorul perfect va, 
luă toate tonurile potrivite cu pasiunea de care vrea, 
să se arate animat şi cu care ar voi să miște 
inimile. 

1) Marele orator roman Cicerone a lăsat şi multe cărţi în cari 
s'a ocupat de teoria discursului și de istoria genului oratorie.:
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Nici nu se poate spune cât de mult toată această 

parte a artei pentru orator. Sau văzut oameni cari, 
fără să aibă darul vorbirii, au cules prin singurul 
merit al acţiunii toate premiile elocuenţei; iar alții 
cari aveau talent au trecut drept oameni cari nu 
ştiu să vorbească, din pricina stângăciei acţiunii. 

(Orator, XVII). 

Alegerea cuvintelor, locul lor, legătura perioadelor 
trebue să fie rezultatul unui calcul. Dacă cunoscătorii 
au proclamat pe Demostene 1) regele oratorilor au 
făcut-o fiindcă în această privinţă i-a, întrecut pe toţi. 

Figurile dau elocuenţei ceamai frumoasă podoabă, 
și efectul lor stă mai mult în strălucirea ce dau 
gândirii decât în colorarea expresiunii. Antoniu 2) de 
exemplu, afară de aceasta, a avut mare merit şi 

- prin acţiune, şi dacă acţiunea are două părţi, gestul 
şi vocea, vom zice că gestul lui Antoniu exprimă 
gândirea, mai bine decât o exprimau cuvintele. 
Mâinile, umerii, șoldurile, mișcarea piciorului, po- 
ziţia, mersul, tot în fine eră în acord cu cuvintele 
şi ideile sale. Vocea lui eră susţinută, cu toate că 
eră cam tare; dara fost singurul orator care a ştiut 
să întoarcă acest cusur în folosul lui, căci în bu- 
căţile patetice; luă un ton plângător care inspiră, în- 
credere şi în acelaş timp şi milă, așă că el justi- 
PNI 

*) Demostene (383—399 în. de Hr.) cel mai mare orator al Greciei vechi. 
| ”) Antoniu, mare orator roman (143—87 în. de Hr.) şi om po- litie, bunicul triumvirului Antoniu,
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fică răspunsul ce I)emostene dete unui om care îl 
întrebă care este prima condiţie a elocuenţei: Ac- 
fuunea, zise el; dar a dona? Acfiunea ; dar a treia? 
-lcţiunea. 

Nu e întradevăr nimic care'să pătrundă mai mult 
ufletele, mai capabil de a le conduce, de a le mlădiă, 

Wmie care să facă pe orator să apară mai mult 

așă cum voeşte el să fie judecat. (Brutus, XXXVII). 

Trebue să dorim o voce frumoasă, căci nu de- 

pinde de noi să o avem, dar depinde de noi să o 
cultivăm şi să o fortificăm. Oratorul deci va studiă 

inflexiunile vocii ca să poată trece prin toate to- 

nurile, de sus și de jos. 

Ei va regulă asemenea și mişcările, astfel încât 
să nu aibă nimica excesiv în acţiune. Va ţine capul 
drept și ridicat. Va puteă, însă foarte rar, să facă 
câți-va paşi. Va evită să fugă pe tribună. Nu va 
plecă capul a lene; nu va gesticulă cu degetele și 

nu se va servi de ele pentru a bate tactul. Pentru 
mișcările corpului va aveă și mai multă grije a le 

observă; chiar aplecându-se, va păstră demnitatea, 
acţiunii. Va, întinde braţul, dacă va vorbi cu forţă; 

îl va strânge, dacă ia un ton mai dulce. Figura, 

după voce, dă ajutor mai bine acţiunii. 'Trebue să 
aibă graţie şi demnitate. Dar trebue să evite afec- 

taţiile şi strâmbăturile. Trebue asemenea să regu- 

leze cu îngrijire mişcările ochilor, căci dacă figura. 
este oglinda, sufletului, ochii sunt interpreții lui; ei 
vor exprimă bucuria sau întristarea, după natura 

subiectului. (Orator, XVIII). 
PI II Ă a 

A RiLIU TFE 

29
11
94
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EXEMPLE DE DIFERITE PĂRȚI 

ALE DISCURSULUI 

EXORDIU SIMPLU: 

DISCURS CĂTRE REGELE POLONIEI 

DE | 

LUCA CÂRJA» | 

Domnul meu Ștefan Vodă, prietenul Miăriei 
Voastre, precum în rândurile trecute, astfel şi acum, 
vă trimite vorbă şi amintire despre păgâni, cum bat 
creștinătatea, cum o apasă, cum îi răpesc pămân- 
turile, lovesc şi coprind orașe; pe când noi creşti- 
nimea, nici că ne gândim la uneltirile lor. 

Aduceţi-vă, aminte, bunăoară, cele întâmplate în 
regatul unguresc. Venind "Turcii cu multe puteri, 

  

„3) E eunoseută în istorie persoana lui Luca Cârjă, boier de frunte 
la curtea'lui Ștefăniță Vodă, domnul Moldovei (1517—-1527) şi 
ambasador ia regele Poloniei. B. P. Hasdeu a aflat acest discurs 
seris în dialectul rutean, l-a tradus Şi l-a publicat în monumentala 
colecţiune <Archiva Istorică a României». Deşi n'a fost pronunţat 
în limba xnână, totuşi este un document preţios pentrucă ne arată 
modul de a gândi, de a prezentă lucrurile al priraului orator po- 
litie român cunoscut până azi. 

EI cereă, regelui Sigismund I (1507-1348) să facă o alianţă anti-- 
musulmană, fapt la care Polonia se învoeşte și încheie un tractat 
cu Moldova, tractat ofensiv şi defensiv. +
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încongiurară şi dobândiră, cetatea Belgradului, care 
ne eră ca o poartă închisă în contra păgânilor, și 
pe care deschizând-o lor D-zeu pentru pedeapsa. 
păcatelor noastre, iată că-i vedem acum stăpânind 
şi alte oraşe, robind ţara, sârbească și mai câte alte 
locuri de prin prejur. 

Totuş apărarea ar fi fost cu putință, să se fi 
pregătit şi să fi fost cu pază regele unguresc cu 
consilierii săi; căci Măria Sa, Domnul meu, cum 
allase de mişcarea 'Turcilor asupra regatului ungu- 
vesc, îndată a și început a da ştiri peste știri la 
Măria Sa Regele şi la Voevodul Transilvaniei, în- 
demnându-i să fie gata şi luători aminte să-și în- 
tărească oștile și cetăţile, să înştiinţeze şi pe ceilalţi 
Domni creștini rugându-i pentru ajutoare... Și aju- 
toare le-ar și fi venit; dar nu voiră să ne crează 
şi de aceea ştiţi la ce sfârşit aduseră pe Măriile 
lor nepăsarea, şi imprudența. 

EXORDIU EX ABRUPTO: 

INDEMN LA UNIBE 
se 

VASILE BOERESCU ” 
  

Notiţă introductivă. — Convenţiunea făcută de puterile europene. 
în 1858 pentru reorganizarea principatelor române, nu stabilise 
anirea, principatelor cum ceruse divanurile ad-hoc, ci lăsase fiecare 
stat cu Domnitor deosebit.
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In Ianuarie 1859 trebuiă să se facă alegerea Domnilor în amân- 

două ţările. Partidul naţional voiă să facă în mod indirect ceeace 

refuzase puterile a face în mod direct : se cereă ca aceeaşi per- 

soană să fie aleasă în ambele principate. Lucrul eră însă greu de 

realizat, căci în Valahia erau doi candidaţi cari dispuneau de un 

mare număr de voturi. Neinţelegerile erau grave şi poporul se 

mișcă. - , 

In ziua de 23 Ianuarie, guvernul aduse armată la mitropolie ; 

poporul veni în mare număr să se intereseze de această alegere 

şi numai prudenţa colonelului Vlădoianu, comandantul. care fusese 

înţeles cu partidul naţional să nu tragă, scăpă capitala de o văr- 

sare de sânge. : 

Şedinţa se amână pe a doua zi. 

In Adunare spiritele erau foarte agitate. Declarându-se gedinţă 
secretă, Vasile Boerescu rosti un discurs care începe astfel : 

Pentru ce suntem împărţiţi în două câmpuri ? 
Pentru ce ne numim noi și voi? Aunu suntem 
toţi Români ? Au nu avem toţi aceeaș patrie ? Au 
nu suntem toţi fiii aceleia; mume? Pentru ce să 
zicem : noi şi voi? de ce să nu zicem: noi Ro- 
_mânii ? Nu avem toţi aceeaș amoare, nu simţim 
„toţi aceleași sentimente pentru mama noastră co- 
mună ? Care este cauza diviziunii noastre? Care 
este mărul de discordie dintre noi ? 

Acest măr de discordie să nu-l ascundem : el 
este Domnia. 

Obsexvări. — Discursul fu hotărâtor. 
Iată ce spune un ziar din timp : «Incă acest cuvânt nu se 

sfârșise şi lacrimile curgeau mai din toţi ochii; D-l ar. Arsachi, 
om luminat și experimentat, se sculă spre a arătă că acest exemplu 
nu este unic, că Sveţia şi Norvegia au un singur rege, măcar că 
legile lor sunt. altele, precum nu este la noi. Prinţul Dimitrie 
Ghica se ridică, ca inspirat, şi cu şiroaie de lacrimi în ochi, zise:
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«Această ideie îmi veni, fraţilor, în acel moment critic de ieri, când 
"poporul cu oştirea erau la așă puţină distanţă, când un sânge de 
îraţi eră aproape să se verse. Să ne dăm mâna, să fim fraţi și să 
nu tragem asupră-ne blestemele posterităţii 1». 

Se procede apoi la vot în şedinţă publică şi Cuza, domnul Mol- 
dovei. se alese domn al Munteniei cu unanimitatea de 64 voturi 
exprimate, 

EXORDIU INSINUANT: 

DESPRE PROIECTUL DE LEGE AGRARĂ 

PROPUS DE TRIBUNUL P. SERVILIUS RULLUS 

DE 

M. T. CICERONE"» 
  

Notiţă introductivă. — La inceputul consulatului lui Cicerone, 
sa propus o lege pentru împărţirea de pământuri poporului. Prin- 
cipalul autor şi cel mâi de frunte susţinător al legii. eră tribunul 
P. Servilias Rullus. Tribunii erau magistrați speciali ai poporului, 

pe când cofsulii reprezentau oarecum toate clasele societăţii. De 

aceea, în mod natural. o adunare a poporului trebuiă să fie bine- 

voitoare pentru un tribun şi pentru o lege care se făceă sau păreă 
că se face în interesul lui. 

Cicerone, fiind contra acestei legi, a ţinut o cuvântare în Senat, 

în care a combătut-o. Tribunii însă l-au chemat înaintea popo- 

rului. Cicerone a venit şi a rostit; o cuvântare, desvoltând aceleaşi 

idei. Aci însă el nu puteă să intre deodată în tractarea chestiunii, 

A trebuit deci să facă un lung exordiu, prin care să întoarcă în 

partea sa bunăvoința poporului şi a izbutit în mod minunat. Este 

un model de exordiu snsinuant. 

Este lucru stabilit, Romanilor, și consacrat de 

obiceiul strămoşilor ca acela cari au obţinut dela 

1) Cicerone sa născut în anul 106 şi a fost ucis în anul 43 
înainte de Hr.
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bunăvoința voastră dreptul de a lăsă familiei 

chipul lor), să închine prima lor cuvântare ce vă 

adresează, pe de o parte recunoştinţei pentru bună- 

voința voastră, pe de alta laudei strămoşilor lor. 

In cuvântările” acestea unii Sau arătat vrednici de 

locul înalt ţinut de strămoşii lor; cei mai mulţi 

însă au căutat să arate că poporul este atât de 

îndatorat către părinţii lor încât o parte din acea 

datorie trebue sto plătească copiilor. Mie însă nu-mi 

este îngăduit să vă vorbese despre strămoșii mei, 

nu pentru că nau fost vrednici să aibă un urmaş 

ca mine sau că nu m'aș fi format tocmai prin 

lecţiunile lor, ci pentrucă au fost lipsiţi de stră- 

lucivea laudei şi a voturilor voastre. In ce mă 

priveşte, pe de o parte mă tem să nu se soco- 

tească ca o îndrăsneală d vă vorbi despre mine, 

pe de alta să nu se -considere ca o ingratitudine 

a tăceă. Căci, dacă mi se pare greu să vă amin- 

tesc însumi cu câtă grabă mi-aţi dat această înaltă 

magistratură, nu pot nicidecum să tac asupra bună- 

voinţei deosebite pe care mi-aţi arătat-o. De aceeu 

voiu reaminti cu băgare-de-seamă şi cu rezervă ce 

aţi făcut pentru mine; iar dacă va fi nevoie să 

7 1) Portretele de familie — 4magines majorum — erau miăsci de 
ceară cari înfăţişau chipul celor morţi ; ele se păstrau cu mare 

grije în dulapuri anume făcute. Dreptul de a face şi a păstră ase- 

menea „portrete îl aveau numai puţine familii, acelea din cari 

vreunul din membri ajunsese la funcțiuni înalte: edil, pretor, 

consul. Când se făceă înmormântarea persoanelor din asemenea 
familii, imaginile strămoşilor erau purtate înaintea coşciugului.
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spun pentru ce mvaţi socotit vrednice de această 
înaltă cinste și de această neobișnuită stimă, voiu 
vorbi cu măsură, socotind că mă vor apreţiă aceia, 
cari m'au judecat mai nainte. 

De multă vreme, după cât se ţine minte, eu 
sunt cel dintâiu om nou) pe care l-aţi făcut 
consul ; aţi cucerit, peniru a mă pune pe mine 
conducător, locul pe care nobilimea îl ţineă în- 
conjurat de întărituri şi cu toate intrările închise 
şi aţi voit ca aceste intrări să fie, deacum nainte, 
deschise meritului. Şi nu numai că m'aţi făcut 
consul! ceeace este lucru destul „de însemnat, dar 
aţi făcut aceasta întwun chip cum sa făcut pentru 
Puţini nobili în statul acesta și pentru nici un om 
nou înaintea mea. 

In adevăr, dacă vreți să vă aduceţi aminte, dintre 
oamenii noi cari n'au fost respinși. candidând la 
consulat, au ajuns la această demnitate după multe 
greutăţi şi prin vro anumită întâmplare, măcar 
că se prezentase după mulţi ani după ce fusese 
pretori, mai târziu decât le eră îngăduit prin lege 
şi vârstă ; iar aceia cari sau prezentat la consulat 
chiar în anul în care aveau drept 2), nau reuşit . 
până nau căzut de câtevă ori; eu sunt singur 

) Om nou, homo novus, ieşit dintr'o familie necunoscută, ne- 
nobilă, care nu dăduse magistrați republicei. 

”) Pentru ca să poată fi ales cinevă consul, trebuiă să-și fi 
făcut serviciul militar, apoi să fi ocupat funcțiunile de gunestor, 
aedalis şi praetor. Dela o funcţiune la alta se cereă să treacă un 
interval de doi ani.
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dintre toţi oamenii noi, pe cât se ţine minte, care 

am cerut consulatul îndată ce am avut dreptul 

legal şi dela prima dată am fost ales consul ; astfel, 

onoarea cerută în ziua îndrepiăţită na fost dobân- 

dită faţă de un concurent neînsemnat, nici smulsă 

prin rugăciuni neîntrerupte, ci se pare că a fost 

dobândită prin merit. 

Este pentru mine lucru foarte preţios, Romanilor, 

precum am pomenit mai nainte, că, după mulți ani, 

mi-aţi dat această onoare mie mai întâiu dintre oa- 

menii noi; că mi-aţi dat-o de la prima cerere îndată 

ce am avut termenul cerut; dar este ceva mai măreț 

și mai glorios decât orice, că vaţi arătat voinţa şi 

afecțiunea voastră pentru mine nu cu buletine cari 

garantează libertatea votului 1), ci cu glas pe faţă. 

Astfel nu cel din urmă trib dintre cele chemate la 

vot, ci pornirea celui dintâiu, nu chemările suece- 

sive ale strigătorilor, ci voturile unanime ale popu- 

rului roman m'au declarat consul. 

Eu socotesc, Romanilor, această favoare atât de 

însemnată, atât de neobişnuită, nu numai prețioasă 

pentru bucuria şi mulţumirea, mea sufletească, dar 

*) Voturile în adunările electorale (comitia) se dădeau pe grupe. 

Cetăţenii se împărţiau pe mai multe grupe; se luă votul majorităţii 
din fiecare grupă şi acest vot adunându-se cu voturile celorlalte 
grupe se formă majoritatea. Multă vreme. votul se făceă pe faţă: 
cu glas tare. Mai târziu Sau luat măsuri pentru a se garantă se- 
cretul votului. Aceasta eră starea de lucruri pe timpul alegerii lui 
Cicerone; dar se vede că se puteă votă şi pe faţă prin aclamaţiuni : 
acesta a fost cazul lui. Aci este vorba de adunările pe triburi (co- 
mitia tributa). Exă 35 de triburi, deci majoritatea o formau 18.
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mai mult îndemnătoare la grijă și neadormire. Căci, 
Romanilor, multe şi grele probleme îmi preocupă. 
mintea şi nu-mi dau pace să mă odihnesc nici ziua, 
nici noaptea: întâiu, cum să duc mai bine consu- 
latul. Această sarcină, mare și grea pentru toţi, 
pentru mine e mai grea decât a celorlalţi, căci pentru 
greşelile mele nu este iertare, pentru succesele mele, 
laudă puţină şi fără voie; la îndoielile mele cu n'am 
sfat sincer din partea nobilimii, nici ajutor sigur 
la munca mea. | 

Dacă ar fi vorba numai de greșeli în cari aș 
puteă să cad eu singur, nu mi-ar fi, Romanilor, 
atâta grijă; dar văd anume oameni cari aşteaptă, 
nu numai vo imprudenţă a mea, dar şi o simplă 
întâmplare nefavorabilă, ca să vă găsească vinovaţi 
pe voi toţi că m'aţi ales înaintea nobililor. De aceea 
sunt hotărît să sufer orice, numai să pot conduce 
astiel consulatul în cât sfaturile şi faptele mele să 
aducă laudă hotărtrilor şi faptelor voastre față de 
mine. Pentru purtarea consulatului meu se prezentă 
încă o greutate deosebită, căci m'am hotărtt să nu 
urmez după deprinderea şi felul consulilor de mai 
înainte, cari mulţi au fugit de acest loc și de pre- 
zenţa voastră, iar alții au venit prea fără tragere 
de înimă.-Eu însă am declarat, nu numai aci, unde 
lucrul ește foarte uşor de spus, dar chiar în Senat, 
unde nu, eră tocmai potrivit, — că voiu fi consul 
popular: am spus aceasta în cea dintâiu cuvântare:
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a mea dela Calendele lui Ianuarie 1). Căci, ales 

consul nu prin stăruința oamenilor puternici, nu 

prin bunăvoința câtorva oameni distinși, ci prin 

hotărîrea întregului popor roman, și trecut înainte 

cu mult oamenilor celor mai nobili, e natural să 

fiu popular atât în timpul magistraturii cât. şi în 

timpul întregei mele vieţi. Acest cuvânt trebue ex- 

plicat ca să-i vedem adevărata lui valoare; pentru 

aceasta am nevoie de toată atenţiunea voastră; 

căci se face adesea o eroare —pe care o provoacă 

prefăcătoriile înșelătoare ale unora: chiar când ei 

compromit şi atacă cele mai sfinte interese ale sigu- 

guranţei poporului, caută, prin vorbiri meşteşugite, 

să se arate că sunt populari. 

Ştiu, Romanilor, în ce stare am primit statul la 

începutul lui Ianuarie: peste tot turburări, peste tot 

neliniște; nu eră nenorocire, nu eră, sguduire de care 

să nu se teamă cei buni-şi de pe urma cărora să 

nu aibă nădejde cei răi. Se vorbiă de tot felul de 

înţelegeri turburătoare contra statului şi contra Ii- 

niştei noastre, unele organizate atunci, altele chiar 

de când eram consul designat 2). Increderea fusese 

gonită din for, nu prin lovitura unei nouă neno- 

rociri, ci-pentrucă nu mai eră încredere în jude- 
cători şi pentrucă hotărtrile nu se puteau execută. 

  

1) Calendele lui Ianuarie: prima zi a lunei Ianuarie. 
?) Consul designatus eră titlul pe care-l purtă cel ales consul 

din momentul ce se proclamă rezultatul votului și până în ziua 
când intră în funcţiune la începutul anului următor. 

ţ' 

»
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Se socotiă că se va cere de către nnii ambiţioşi 
nu 0 putere extraordinară, ci chiar Domnia pro= 
priu zisă. | | 
Eu nu numai că bănuiam, dar cunoşteani cu sigu- 
ranţă aceste uneltiri (căci nici nu prea se ascun- 
deau); de aceea am spus în Senat că vreau să fiu 
consal popular cât voiu fi în funcţiune. Şi în adevăr, 
ce poate să fie mai popular decât pacea ?... Ce poate 
să fie mai popular decât libertatea?.. Ce poate să, 
fie mai popular decât liniştea?.. Cum pot dar să 
nu fiu un consul popular când văz că toate acestea, 
şi pacea, externă, proprie naţiunii şi numelui roman, 
şi liniştea particulară, în fine toate cele scumpe şi 
preţioase sunt sub paza consulatului mei ? 

Să nu vi se pară populare acele distribuțiuni 
anunţate cn multă gălăgie, cari nu se pot îndeplini. 
fără a slei tezaurul public. Să nu vi se pară popu- 
lare schimbările în tribunaluri şi neexecutarea hotă- 
ririlor sau nepedepsirea, osândiţilor. Asemenea fapte 
împing statele spre ruină. Să nu vi se pară populari 
oamenii cari promit că vor da pământ poporului şi 
cari, plănuind în taină, urmăresc scopuri primejdioase. 

Desigur, Romanilor, nu pot să critic orice lege 
agrară în general; căci mi-aduc aminte că doi stră- 
luciţi bărbaţi, adevăraţi prieteni ai poporului, Tiberiu 
şi Caiu Gracchu 1), au făcut o lege dând poporului 
pământuri ale câtorva particulari... 

  

*) Cei doi vestiți fii ai Corneliei; primul a fost ucis în anul 
133, celălalt în 121 înainte de Hr,
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De aceea, în primele zile după ce fusesem ales, 

aflând că tribunii aleşi prepară o lege agrară, am 

voit să le cunose gândurile, căci socotiam că, de 

vreme ce va trebui să ne îndeplinim magistraturile 

în acelaş av, e bine să ne unim silinţele pentru 

ca să guvernăm bine statul. Dar pe când eu cercam 

să mă apropiu mai mult de sfaturile lor, ei se 

ascundeau de mine. Zadarnic le spuneam că, dacă 

voiu găsi legea folositoare pentru popor, o voiu 

apără... 

In fine tribunii intrară în exerciţiul funcţiunii. 

“Toată lumea aşteptă cuvântarea lui Rullus, care, 

fiind principalul autor al legii, se arătă mai pornit 

decât colegii săi. Indată după alegere își schimbase 

înfăţişarea şi vocea, şi mersul. Il vedeai cu hainele 

prăpădite, neîngrijit și sălbatic la chip, cu părul și 

barba mare: şi figura și privirile lui anunțau un 

tribunat violent şi ameninţător pentru stat. Aşteptam 

deci legea, şi cuvântarea acestui straşnic magistrat... 

Vă mărturisesc, Romanilor, că am citit şi am 

examinat legea cu dorinţa de a o propune şi a 0 

susține, dacă o voiu găsi bună şi folositoare pentru 

interesele voastre... Dar, dela cel dintâiu şi până la 

“<el din urmă articol, am văzut că tribunii voştri 

wau altă intenţiune, âlt plan, alt scop decât, sub 

pretextul acestei legi agrare, să institue zece regi, 

stăpâni absoluţi ai tezaurului public, ai averilor 

voastre, ai tuturor provinciilor, ai statului întreg,
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ai monarhiilor, ai statelor libere, în fine ai uni- versului întreg. | 
Susţin că această lege, admirabilă, populară, nu vă dă nimic, ci dă totul în mâna, câtorva ambiţioşi; 

ă ea face pe poporul roman să nădăjduească pă- mânt şi-i răpește libertatea; că îmbogățește pe par- 
ticulari și ruinează, Statul; că, în fine, ceeace este 
mai ruşinos, un tribun al poporului, un magistrat, 
instituit de strămoşii noştri ca să fie păzitorul şi | 
apărătorul libertăţii, tocmai el vine și stabileşte regi 
în republică. | 

După ce vă voiu fi expus faptele cu deamă-. 
_nuntul, dacă voi veţi socoti că nu am dreptate îmi 
voiu schimbă „părerea, ; dacă însă veţi recunoaşte că, 
sub înfăţişarea unei pretinse dărnicii, vă este ame- 
nințată libertatea, atunci nu staţi la îndoeală, şi, cu 
ajutorul consulului, apăraţi această libertate pe care 
Vau cucerit-o strămoșii voştri cu preţul silinţelor 
şi al sângelui lor şi au transmis-o ca un depozit 
sacru. 

  

EXORDIU DESVOLTAT: | 
DISCURS IN CESTIUNEA LEGII RURALE 

DE 
: 

MIHAIL KOGALNICEANU 
  

Notiţă introductivă, — Comisiunea centrală din Focşani, insti- tuită de Convenţiunea pentru reorganizarea principatelor (1858), făcuse un proiect de lege “pentru imbunătăţirea soartei ' țăranilor,



proiect discutat în Adunarea separată a Moldovei gi apoi, după 

unirea definitivă, prezeptat Adunării comune de ministrul Barbu 

Catargiu. Cu ocaziunea acestei desbateri rostește Kogălniceanu un 

discurs de o mare importanţă în ședința dela 25 Maiu 1862. 

--EL arată că nu sa studiat în deajuns chestiunea nici de comi- 

siunea centrală, nici de Adunare; de aceea face însuşi acest studiu, 

examinând condiţiunile ţăranului sub diferite legiuiri, arătând că 

" din primele timpuri ale existenţei principatelor române s'a stabilit 

că ţăranul are drept a se hrăni pe moşia boierului, că acesta e 

obligat să-i dea pământ. Din nenorocire, răsboaiele, sărăcia au silit 

pe ţăran să-și cedeze drepturile, să se vânză şi a ajuns astfel recin 

sau rumân, situaţiune pe care Mihaiu- Viteazul a decretat-o printr'un 

hrisov, ca să împedice pe ţărani a mai emigră. Din starea de ve- 

cinătate i-a scos Constantin Mavrocordat, dar nu le-a dat nici un 

drept, nu le-a dat nici o bucăţică de pământ, incât de fapt au 

preferit să se întoarcă la starea de iobăgie, dacă boierii voiau să-i 

primească. Astfel situaţia a rămas tot rea; puterile europene au 

voit s'o îmbunătăţească; s'a prezentat legea comisiei centrale, 

foarte nedreaptă pentru ţărani; Kogălniceanu a combătut-o, dar 

în zadar, ea s'a votat, pentrucă majoritatea Camerei eră alcătuită 

din boieri proprietari. Cuza însă n'a promulgat-o, a prezentat 

Camerei alt proiect alcătuit de ministerul Kogălniceanu, proiectul 

nici n'a fost luat în -discuţie și s'a dat blam ministerului. Atunci 

Sa făcut aşă numita lovitură de stat, dela 2 Maiu 1864, când s'a 

„disolvat Camera şi san decretat o sumă. de legi fără a fi votate. 

Din această epocă datează cele mai importante din legiuirile 

noastre : codul civil, penal, legea instrucției, legea împroprietă- 
ririi, ete. ” 

Cestiunea aceasta eră foarte importantă ; ea aveă nevoie de Jă- 

muriri de tot felul; trebuiau cunoscute împrejurările în cari s'a 

pregătit proiectul şi ce anume l-a provocat. De aceea introducerea 
lui Kogălniceanu e foarte întinsă. Propoziţiunea figurează chiar în 
primele rânduri; apoi urmează exordiul propriu zis. Diviziunea nu 

figurează în introducere; ea se face treptat cn desvoltarea,. 

Domnilor mei, 

Dacă în ţară este o cestiune mare și grea, negreşit 
că este cestiunea ce astăzi ni se înfăţişează spre:
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deslegare. Vreau să vorbese de îmbunătăţirea soartei 
țăranilor, de îmbunătăţirea prin urmare a însăşi 
temeliei naţionalităţii noastre. 

In adevăr, domnilor, nici o cestiune în hotărîrea, 
ci nu reclamă mai mult patriotism, înţelepciune, 
dreptate şi abnegaţiune totdeodată, decât marea re- 
formă ce suntem chemaţi de a face; reformă care 
i fost grea și în ţările cele mai puternice şi mai 
luminate ale Europei; reformă care astăzi preface 
condiţiunile naţionale și sociale din marele imperiu - 
al Rusiei 1); reformă care și în principate se urmă- 
rește fără succes, de mai mult de un secol 2); re 
formă grea şi: spinoasă, a cării soluțiune părinţii 
noştri ne au lăsat-o ca o fatală moștenire! Da, 
domnilor, fatală moştenire, — căci când suntem che- 
maţi a deslegă această cestiune, a săvârşi această 
mare prefaceye în ideile noastre, în trebuinţele noastre 
în viaţa socială și economică a proprietarilor de 
moşii şi a trei milioane de țărani? In mijlocul 
transformării noastre naţionale și politice, în “mij- 
locul luptelor de partidă, în timpul când tot ce este 
vechiu este căzut, când tot ce este nou nu are încă, 
rădăcină, când Convenţiunea *), marea noastră revo- 

) In Rusia ţăranii „au fost împroprietăriți de Alexandru II 
(1855—1881). Reforma s'a aplicat în 1863. 

2) Aluziune la reforma lui C. Mavrocordat (1746 Muntenia, 1749 
Moldova), după care au urmat alte încercări de reforme econo- 

mice, cari sunt pomenite în discurs. 

) Convenţiunea între marile puteri, încheiată la Paris la, 1858 
August 7. (Detalii în nota dela primul discurs al lui V. Boerescu)
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luţiune, — da, domnilor, Convenţiunea este o mare, 

o întreagă revoluţiune în ţara noastră, —— când zic, 

această Convenţiune este abia la întâiul period aul 

punerii sale în lucrare, iată epoca când suntem 

chemaţi a hotărî şi cestiunea socială. 

Nu mă îndoesc, domnilor, de patriotismul nimănui; 

crez, domnilor, că toţi câţi suntem aci, din orice 

partid am fi, sub orice steag am fi adunaţi, toţi 

voim îmbunătăţirea soartei fraţilor noştri, ridicarea 

"țăranilor din starea înjositoare în care se află; toţi 

voim a da acestei cestiuni soluţiunea cea mai bună, 

căci toţi —cel puţin aşă cred eu — văd în această 

soluţiune însăși consolidarea naţionalităţii române. 

Insă, domnilor, pe lângă patriotism, avem oure și 

toate studiile pregătitoare, toate luminile trebuitoare, 

toată înţelepciunea cerută şi mai ales acea ochire 

areuptă, acea linişte de suflet, acel sânge rece, acel 

"simţ nepărtinitor, condițiuni neapărate ale legisla- 

torilor, condițiuni fără de cari legile ieşite din 

mâinile noastre, niciodată nu vor puteă fi expre- 

siunea, echităţii şi a nepărtinirii, nici odată nu vor 

puteă îndestulă legiuitele interese ale ţării, nici odată 

nu vor puteă aduce în mijlocul nostru liniştea, 

pacea şi fericirea, generală ? 

Cât pentru mine, domnilor, —cu durere o spuiu, 

eu nu 0 crez. 

Suntem în, mijlocul luptei, lupta între trecut şi 
viitor, lupta între societatea, veche şi între socic- 

tatea modernă; această stare de lucruri a făcut din
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toate cestiunile o armă de resbel. Cum dar şi ces- 

tiunea rurală, de care sunt legate atâtea mari inte- 
rese, să' nu fi devenit şi ea în mâinile partidelor 

o grozavă maşină de atac sau de apărare? Așa 

dar, nu când totul se agită, când nimica nu este 

stabil, când lupta este elementul până şi al legis- 

latorilor, nu în mijlocul unei așa mari fermenta- 

țiuni ) cestiunea rurală ar puteă dobândi o solu- 

ţiune de dreptate, de pace, de înfrățire și prin urmare 

de consolidare a naţionalităţii noastre. 

Suntem mai presus de tot oameni; este dar cu 

neputinţă ca şi noi să nu ne resimţim de impre- 

siunile, de agitaţiunile şi de patimile din afară şi 
dar, în fica lui D-zeu, o declar: mă tem că în 

momentul de față nu am fi la înălțimea misiunii 

noastre. | 

Dacă acestă temere a mea este greşită, eu de 

mai nainte fac scuzele mele?) şi aș fi prea norocit 

ca rezultatul să mă dovedească greșit. 
Ce bucurie ar fi pentru mine, ce fericire ar fi 

N, 

') Agitaţiunea eră foarte vie în ţară. "Țăranii aşteptau cu nerăb- 

dare, dar şi cu neîncredere, legea ce aveă să le stabilească vii- 

toarea lor situaţiune, Se ştiă că ministerul nu e deloc favorabil 

ideii de împroprietărire, pe când Domnul o voeşte şi că adversarii 

ideii acestuia au un mare contingent în adunare. Situaţia eră în- 

cordată şi din pricina campaniei întreprinse de liberali contra, con- 

servatorilor dela putere, Numai o asemenea «mare fermentaţiune» 

poate explică întâmplarea dela 8 Iunie 1862, adică uciderea pri- 

mului ministru Catargiu. Aşă dar cuvintele oratorului din acest 

pasagiu stint pe deplin justificate. 
?) Fac scuzele mele (îranţuzisra) : îmi cer scuze.
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pentru ţară, ce frumoasă recomandaţiune ar fi pentru 

clasele inteligente şi bogate ale României Înaintea 

Europei, când am dovedi că suntem în stare a luă 
în mâinile noastre nobila iniţiativă a acestei mari 

reforme sociale şi că capul şi inima ne sunt uşă 

de sus încât să fim capabili de a lăsă deoparte 

interesele individuale şi a nu aveă dinaintea ochilor 

noştri decât marele interes al României ! 

In asemenea caz soluţiunea ar fi şi isprăvită. 

A fost un corp politie, dlomnilor, care, dacă sar 
. 3. . 3 . 

îi pus cu totădinadinsul, cu toată maturitatea, poate 

ar fi izbutit să puie adunarea, să puie chiar ţara în 

poziţiune de a botări cestiunea rurală în cunoştinţă 

de cauză, pregătită şi luminată! Acest corp eră 

comisiunea centrală 1). Departe de mine, domnilor, 

ideia sau cutezarea de a aruncă asupra onorabililor 
membri ce au compus acest înalt corp cea mai 

mică umbră de învinovăţire sau măcăr de îndocală 

despre patriotismul, râvna ori capacitatea lor. Insă 

1) Acest corp a fost instituit de Convenţiunea din 1855. Eu dă 
puterea legislativă în mâna a trei factori: Domnul, Adunarea și 
Comisiunea centrală. Pentru legile de interes special fiecărui prin- 
cipat ajunge colaborarea primilor doi factori: iar pentru cele de 
interes comun se cere şi lucrarea celui dial treilea. Comisiunea 
centrală eră alcătuită din 16 membri: opt Moldoveni şi opt Munteni. 
Patru se numiau de către Domn, iar patru se alegeau de fiecare 
Adunare din sânul său. Ea aveă înalta misiune de a priveghiă la 
realizarea nouei organizări a ţărilor, putând a arătă suveranilor 
abuzurile ce-ar constată şi îmbunătățirile ce-ar crede necesare. Eu 
pregătiă legile de interes comun precum erau cele privitoare Ja 
unitatea legislaţiei, la unirea vămilor, a postelor şi telegrafelor, la 
sistemul monetar. | -
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să-mi fie iertat de a o zice că comisiunea, centrală, 
compusă de reprezentanţi a două puteri adesea, în 
luptă, n'au ştiut în destul a uită această deosebire 
a originii sale; că dar ea a urmat curentului a două 
opiniuni; că aceasta a făcut că şi cestiunea rurală 
Sa tractut de dânsa ca o cestiune de partid, când 
ea nu trebuiă a se tracta decât ca o cestiune de 
utilitate publică. 

Aşa dar şi în sânul comisiunii centrale Sau în- 
Hinţat două tabere: apărătorii proprietarilor şi 
apărătorii ţăranilor, când, după opiniunea mea, 
comisiunea centrală, în această cestiune mai ales, 
nu trebuiă să înfăţişeze decât pe apărătorii națiunii. 
Și când o zie aceasta, sunt departe a aruncă vreun 
blam ; mă 'mărginesc numai de a constată un fapt; 
şi dacă mi-ar Hi iertat de a aruncă blam, acesta 
l-aș adresă partidului din care eu am onoare dea 
face parte 1). 

Un partid, partidul conservator, în sânul comi= 
siunii centrale, şi-a formulat ideile sale în cestiunea 
rurală. Acest partid s'a înfățișat cu un anume proiect. 
Bun, rău, dar eră un proiect. Celalt partid sa măr- 
ginit numai de a critică şi de a combate lucrarea 
pusă pe biurou, fără a veni din parte-i cu vreun 
alt proiect bine aşternut şi bine lămurit. Și aşă, 
când în sânul comisiunii centrale a venit ora vo_ 
tului, unii din onorabilii membri au fost nevoiţi a 

:) Partidul liberal.
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admite, cu toate lipsurile sale, proiectul d-lor Arsache, 

Docan şi Brăiloiu, pentrucă acesta le înfăţişă încaltea!) 

un ce pozitiv; când, cu durere o spun, apărătorii 

țăranilor nau înfăţişat decât discursuri, discursuri 

foarte. bine simţite, foarte întemeiate, dar care ne- 
traducându-se în nici un proiect precis, nu înfăţișă 
nimic practic în privirea rezolvării cestiunii. Și aşă 
chiar ţara a rămas în nedumerire asupra opiniunilor 
minorităţii; aşă şi adunarea sa pus în neputinţă 
de a se rosti între două socotinţe traduse prin două 
proiecte. 

Această atitudine negativă a liberalilor în sânul 
comisiunii centrale n'a avut dar alt rezultat decât 
că a contribuit şi mai mult la răspândirea a felurite 
bănueli asupra opiniunilor şi planurilor partidului 
ce nu s'a unit cu proiectul majorităţii. 

Ce bine ar fi rezultat însă şi pentru Adunare şi 
pentru ţară, dacă astăzi, chemaţi a ne rosti asupra 
unei cestiuni atât de grele, am fi avut înaintea 
noastră - două proiecte. menite a deslegă nodul! Ce 
îngrijiri mai puţine pentru proprietari ; ce mângâiere 
pentru ţărani! ce desminţire mai vederată a vor- 
belor deșarte, a cuvintelor seci, a învinovăţirilor de 
comuniști, de socialiști?) de mâncători de moşie și 

  

1) Incaltea (provincialism şi arhaism, azi): cel puţin. 
*) Comuniști, socialiști, numiri date unor partide politice cari 

nu recunosc drepturile proprietăţii individuale şi propun alte norme 
pentru întocmirea societăţii. Unele vor ca toată proprietatea de 
orice fel să fie comună, nu admit existenţa separată a statelor, nu 
admit ideia de patrie; ete.
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câte alte imputări ce se aruncă asupra tuturor ace- 
lora cari au nenorocirea de a nu îngenuchiă, înaintea 
proiectului de lege rurală elaborat de majoritatea 
comisiunii centrale! 

Ce liniştire pentru ţară şi ce înlesnire în sfârşit 

sar fi făcut Adunării de a puteă, în cunoștință de 

cauză şi luminată despre proiectele și a unui partid 
şi a celuilalt, de a puteă, zic, rezolvă cestiunea 

în deplina ei neatârnare și cu toată maturitatea! 

Insă aceasta, din nenorocire, nu este. Adunarea 

are dinaintea sa numai proiectul: de lege rurală 

elaborat de majoritatea Comisiunii centrale. Acest 

proiect este adoptat de secţiunile fostelor Adunări 

a Moldovei şi Ţării Româneşti şi raportorii acelor 

adunări sunt şi raportorii Adunării României în 

această cestiune 1). Așă dar proiectul Comisiunii 
centrale, sprijinit de adeziunea secţiunilor şi de 
raporturile comisarilor, avem să-l studiem, avem să-l 

cercetăm și apoi ori.să-l adoptăm ori să-l respingem. 

Și acum, Domnilor, după ce am îndrăsnit a nu 

încuviinţă purtarea amicilor mei politici în sânul 

comisiunii centrale, daţi-mi voie să mă exprim cu 

toată moderaţiunea, cu toată deferenţa, dar totdeodată 

cu toată sinceritatea şi asupra proiectului majori- 

tăţii comisiunii centrale ce stă astăzi în discuţiune. 

:) Până la 1862 principatele române aveau două Camere: pentru 

Moldova şi pentru Țara Românească. Dela această dată, făcându-se 

unirea definitivă, s'a creat o singură Adunare.
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ORDINEA PROBELOR 

PACUVIU CĂTRE FIUL SĂU 
DIN 

TITU LIVIU» 

Notiţă introductivă. — După lupta dela Caune, Anibal, coman- 

dantul armatei cartagineze, se îndreaptă către oraşul Capua. Pa- 

cuviu Calaviu reuşise să supună voinţei sale toate mişcările Sena- 

tului. Deşi nobil. eră cupul partidului popular, Inimie al Roma- 

nilor, el voiă să primească eu porţile deschise pe învingătorul 

Anibal, sperând că, ajutându-l să sdrobească pe Romani, va asi- 

gură patriei sale stăpânire asupra Italiei. 

Senatul, ascultător blând al ordinelor lui Pacuviu, primi aproape 
în unanimitate această propunere. D'abiă câțiva bătrâni se opuseră. 
Când intră Anibal în oraş fu primit cu mare entuziasm de tot 
norodul şi fu găzduit chiar în casa lui Pacuviu. Acesta aveă un 
fiu numit Peroila, care făceă parte dintre puţinii amici ai Romei. 
EI s'a declarat dela început adversar al lui Anibal, şi cu mare 
greutate, după stăruinţele lui Pacuviu, a fost scăpat de vr'o pe- 
deapsă, ba chiar poftit la masă. 

Adus aproape cu sila de către tatăl său, Perolla a stat tot 
timpul trist şi apoi ieşind puţin din casă împreună cu acesta i-a 
spus — arătându-i un cuţit — că e hotărit să ucidă pe Cartaginean 
ca să spele ruşinea ce a căzut asupra patriei s sale, 

Atunci Pacuviu îi zise urmitoarele : 

«O! fiul meu, te rog și te conjur în numele 
tuturor legăturilor sfinte dintre tată și fiu, nu întristă, 
ochii niei părinteşti cu vederea, crimei şi supliciului 

  

2: . o . a ) Istoricul roman Titu Liviu intercalează în scrierea sa dis- 
cursuri întregi atribuite persoanelor pe cari le pune în acţiune şi 
făcute cu multă artă. . .
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tău! nu sunt decât câteva ore de când juram îm- 
preună, luând de martori pe toţi zeii, cu mâna în 
mâna lui Anibal, o credință nestrămutată: Şi acest 
braţ legat prin jurământ, la ieşirea dela, masă, îl 
vom armă îndată contra, lui! 'Te ridici dela o masă 
ospitalieră, unde ai fost primit singur cu alți doi 
Campanieni şi aceasta pentru ca să pătezi de sânge 
masa gazdei tale! Am putut să înduplee pe Anibal 
în favoarea, fiului meu și nu voiu puteă înduplecă 
pe fiul meu în favoarea lui Anibal! 

«Dar fie! Să nu existe pentru tine nici legătură 
sfântă, nici bună credință, nici milă, nici ieligie; 
nu te da înapoi dela nici o crimă, dar cu condiţie 
ca crima să nu atragă după ea pierderea noastră. 

„__ <Bingur tu vrei să ataci pe Anibal? Ce! Când 
este astfel înconjurat de oameni liberi şi de sclavi? 
Când toate privirile sunt îndreptate asupra lui ? 
Toate aceste braţe se vor ridică asupra-ţi când vei 
comite nesocotitul tău sacrilegiu. Privirea chiar a 
lui Anibal, care înspăimântă armate întregi, care 
înspăimântă întreg poporul roman, crezi tu că o 
vei puteă suportă? și dacă alt ajutor îi va lipsi, 
când voiu face eu lui Anibal un zid de apărare 
cu corpul meu, îndrăsni-vei tu. să loveşti în tatăl 

tău? Da, va trebui să-mi străpungi inima, înainte 
de a-l atinge şi de a-l străpunge pe el. Mai bine 

convinge-te de cuvintele mele aici decât să fii învins 
acolo. Aș vrea ca rugăciunile mele 'să aibă asupra,
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ta aceeași influenţă care au avut-o astăzi pentru 
tine însuţi !» Î). 

Văzând lacrimile în ochii tânărului, Pacuviu îl 
luă îi braţe, îl strânse, şi nu încetă de a-l conjură 
decât după ce el făgădui să asvârle arma şi să re- 
nunţe la ţinta sa. 

Atunci tânărul zice: «Ei bine! Amorul ce datorez 
patriei îl sacrifice tatălui meu. Dar eu pe tine te 
plâng, pe tine care vei fi răspunzător că ai trădat 
de trei ori ţara: intâiu că ne-ai făcut să părăsim 
Roma, apoi că ai sfătuit încheierea păcii cu Anibal 
și că astăzi te opui să dau Romanilor Capua. Pri- 
mește dar, o ţara mea, această armă pe „care o 
luasem pentru ă te scăpă, primeşte această armă 
pe care tatăl meu mi-a smuls-o din mâini». 

(Fitus Livius XXIII, 9). 

Ubserrări. — Acest, discurs se dă ca model pentru aşezarea pro- 
belor. Negreşit, regule precise nu se pot da în privinţa modului 
cum să dispui diferitele argumente de cari te serveşti ca să con- 
vingi ; este însă un principiu că trebue să sfârșeşti cu argumente 
puternice. Retorii vechi deosebese două sisteme: ordinea omerică 
şi ordinea ascendentă. 

Ordinea ascendentă cere să începi cu cele mai puţin impor- 
tante probe și să mergi spre cele mai însemnate. 

Ordinea omerică cere să-ţi împarţi în două argumentele decizive 
şi să pui o parte la început, o parte la fine, iar pe cele mai neîn- 
semnate să le așezi la mijloc. Numele vine dela Omer, care spun& 
în Tliada că așă așeză Nestor pe ostașii săi când porniă la bătă- 
lie: pe cei mai buni în față și în urmă, pe cei slabi la mijloc. 

In exemplul lui Liviu vedem că oratorul merge în mod gradat. 

  

N 

1) Adică atunci când sa rugat de Anibal în favoarea lui 
Perolla. 

  
d
ă
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La început spune că ar fi o trădare ca să omoare pe acela eă- 
ruia i-a jurat credinţă şi care l-a admis la masa sa... Probă slabă, 
fiindcă Perolla puteă obiectă că însăşi intrarea lui Anibal în cetate 
Sa făcut prin trădare. 

Al doilea argument este că Anibal l-a iertat pe Perolla şi acesta 
ar fi obligat să-l cruţe... Argument ceva mai puternic, dar încă 
slab, căci el nu ceruse iertarea, şi poate că venise la masă tocmai 
cu gând de a-şi răzbună. 

Al treilea argument e mai puternic: Crima e zadarnică, fiindcă 
Anital nu e singur şi, deci, vei fi și tu omorit... La aceasta însă 
puteă obiectă Perolla că el nu se gândește la viaţa proprie şi e 
gata chiar să se sacrifice, dacă poate servi patria; deci, să omoare 
pe Anibal şi apoi întâmple-se orice. 

Ultimul argument, este deciziv: Pacuviu va apără însuşi pe 
Anibal... Acum Perolla trebue să renunţe, căci nu voeşte să fie 
paricid. 

Faoultatea de Filosofis-șiitere din Bacarapăi 
- . BIBLIOTECA CÂNTRALĂ 

PERORAȚIUNEA : 

IN CHESTIUNEA LEGII RURALE 

DE 

MIHAIL KOGALNICEANU 

  

Notiţă introductivă. — Am văzut mai înainte începutul acestui 
discurs. Urmează acum sfârşitul, adică peroraţiunea. 

Este un adevărat model oratorie. "Poate regulele sunt păzite şi, 
afară de aceasta, aflăm o putere de convingere, o căldură în sus- 
ţinere care te impresionează adânc. 

Incepe rezumarea motivelor cari îl fac să voteze contra proiee- 
tului de lege prezentat de guvern; după aceea, urmează pateticul 
strălucitul patetic, care poate fi pus alături cu marile modele din 
elocuenţa celor mai de frunte oratori, “ 

Iată, domnilor, cauzele cari mă fac să combat 
din toate puterile mele proiectul comisiunii centrale
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şi orice alt proiect care ar ţinti de a lipsi pe țărani 
de o singură prăjină de pământ din ceeace ci astăzi 
stăpânesc în puterea logilor în vigoare. 

Asemenea proiecte sunt în contra dreptăţii, în 
contra legii, în contra naţionalităţii şi în contra 
chiar interesului proprietarilor de moşii. 
„Ele ar fi contura dreptăţii, pentrucii nu este drept 
să ne folosim de puterea noastră de legiuitori spre 
a strâmbătăţi pe cei slabi şi pe cei neîndrituiţi!) de 
a ridică glasul aici. | 

Ele ai fi contra legii, pentrucă ar trage din 
stăpânirea ţăranilor părticica de pământ ce le-o ga- 
rantează, legile actuale. 

Ele ar fi contra naţionalităţii noastre, pentrucă, 
departe de a desvoltă simţul patriotic în inima gloa- 
telor, — fără de care o naţiune nu este tare, — ele 
n'ar face decât a deslipi clasa cea mai numeroasă 
dela sânul patriei ; pentrucă, nelegând pe ţărani cu 
nici un interes la apărarea pământului strămoșesc, 
i-am face străini în propria lor ţară şi poate i-am 
sili — în desnădejdea: loi- — ori la o pustietoare emi- 
graţiune peste hotar ori la o grozavă rezistență în 
lăuntrul ţării. | 

, 
Ele ar fi „contra chiar a interesului. proprietarilor 

de moșii, pentrucă proprietatea numai acolo este 
respectată, numai acolo este sigură, unde are mulţi 

  

în Neândrituiţi : lipsiţi de drept (neîndreptăţiţi). In vremea "aceea se întrebuinţă şi forma de substantiv drzt (sub influenţa italienească) în loc de drept. E 
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apărători, pentrucă ispita ne arată că acolo unde 
proprietarii mau avut îndestul patriotism şi îndestulă 
inteligenţă spre a se pune singuri în capul reformei, 
spre a face singuri concesiunile cerute de tolosul, 
de binele general al ţării, ei au dat loc: la grozave 
catastrofe, a cărora au fost ei cele dintâi victime. 

Şi acum, domnilor, las dreptul de o parte şi mă 
voiu adresă numai lă inima d-voastă: 

Nu voiu mai chemă în ajutorul ţăranilor noştri 
decât umanitatea, şi patriotismul d-voastă. | 

O! nu drămuiți brazda de pământ trebuitoare 
hranei ţăranilor! Gândiţi la durerile, la patimile, la 
lipsurile trecutului lor! Gândiţi la originea averilor 
d-voastră; gândiţi că -cea mai mare parte din ele 
o datoriţi muncii și sudorilor lor! Inchipuiţi-vă că 
părinţii lor sau luptat alăturea, cu părinţii noştri 
pentru salvarea ţării şi a altarului. Gândiţi că mâine 
poate ora pericolului poate iarăşi sună; că fără 
dânșii nu veţi puteă apără nici Patria, nici averile, 
nici drepturile voastre și că — odată ţara căzută — 
nu veţi fi decât slugile străinilor, când astăzi sunteţi 
în: capul României, în capul unei țări libere şi: 
autonome. 

Aduceţi-vă aminte că atunci când eră ocupaţiune 
străină mulţi din noi treceam hotarul, iar ţăranii 
rămâneau și ne păziau moșiile şi averile. 

Inchipuiţi-vă care eră soarta nenorociţilor noştri 
țărani în acele triste timpuri. 

Aduceţi-vă aminte că ei şi cu însuși femeile lor



adesea au fost reduşi la stare de vite, înjugaţi la 
carele muscăleşti și că oasele a mii de ţăranii români 

până astăzi încă înălbese câmpiile lobrogei şi ale 

Bulgariei. 

O! fie-vă dar milă de dânşii, fie-vă milă de ţara 

noastră. i 

O! de ce nu se ridică dintre d-voastră vrenu 

urmaş al vechilor Domni români sau ai companio- 

nilor de luptă ai lui Ştefan cel Mare și ai lui 

Mihaiu Viteazul, ai lui Şerban Cantucuzin şi ai 

"lui Grigore Ghica, şi el să iee, el să se pună în 

capul marii reforme, să ridice el steagul emancipării 

ţăranilor români, cum au făcut-o în Ungaria urmaşii 

lui Zriny şi ai lui Battiany, în Prusia unul din 
cele mai strălucite nume ale aristocrației germane, 

principele de Hardenberg, cum astăzi în Rusia sunt 
în capul reformei numele cele mai vechi ale boierimii 
moscovite ! 

O! Dacă Dumnezeu și-ar face milă cu această 
țară și ar îmblânzi inimile cele împietrite! 

O! de ce nu am elocuenţa trebuitoare pentru ca 
“glasul men să poată triumfă de ideile egoiste, de 
fricile neîntemeiate, de interesele meschine, și aşă 
să izbutim ca această mare şi naţională cestiune 

„să se otărască, nu prin lupte, nu prin majoritate, 
ci prin primirea tuturor, prin unanimitatea par- 
lamentului român. De sar. face aceasta, ce mare 
şi frumoasă zi ar fi pentru România, ce glorie ar 
fi pentru clasele bogate şi inteligente ale ţării, ce 

a
a
 

a
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renume pentru Adunarea legislativă, și cât de sus 
am ridică națiunea. noastră în ochii Europei! 

Şi din contră, ce ruşine, ce decadenţă pentru noi, 

când am dovedi străinilor că nu avem putinţă de 

a fi, de a ne ridică la înălțimea misiunii noastre, 

că în mâinile noastre eră să întărim România, şi 

ă noi am îngropat-o de vie; căci nenorocind trei 

milioane de ţărani, nenorocită, va fi şi ţara noastră; 

“și moartă va fi România, când în o asemenea cestiune, 

noi legiuitorii ei am da pilda strâmbătăţii şi a ne- 

legiuirii ! 

Şi să nu credem, Domnilor, că prin unrvet al 

nostru am înnecat pentru veci dreptul ţăranilor. 

Nu, Domnilor, dreptatea nu piere; ca trupul lui 

Hristos ea se poate îngropă, dar tocmai cu şi Hris- 

tos-DDumnezeu ea va reînviă,! 

Şi înainte de a sfârși, Domnule Președinte al 

Consiliului 1), întâiul consilier al tronului României, 

daţi-mi voie a vă adresă două cuvinte; a vă ăduce 

aminte o mare, o solemnă făgăduință. Eram în adu- 

narea din lași; Unirea ţărilor surori se proclamase 
de către Alesul Națiunii. In acea zi il Decembrie, 

d-voastră aţi zis la tribuna aceasta: fotul pentru 

ară și nimic pentru noi?). Când d-voastră aţi zis 

  

*) Barbu Catargiu. 
*) Aluziune la discursul ţinut de Barbu Catargiu în şedinţa Adu- 

nării din Bucureşti la 11 Decembrie 1862, când s'a anunţat că 

puterile Europei au recunoscut unirea definitivă a principatelor 

române. .



aceste. cuvinte care. au făcut să tresară milioane de 
inimi, d-voastră aţi contractat o mare datorie, aţi 
subscris o trată!) la adresa ţării! Astăzi momentul 
plăţii au venit. Faceţi onoare subserierii d-voastră. 
Apăraţi dar cauza ţăranilor ca:0 misiune ce vă 
vine de drept. Şi când veţi înfăţişă lui Alexandru 
Ioan I votul Adunării, înainte de a-i cere sancţiunea, 
o: aduceţi-i aminte de cuvintele ce odată cu pro- 
clamarea sa de. Domn Moldaviei i Sau adresat *) în 
numele Adunării şi al naţiunii ce-l puneă pe tronul 
lui Ştefan cel Mare: 

<O Doamne, mare „Şi frumoasă îţi este misiunea. 
Convenţiunea, din 3 August ne însemnează o epocă 
nouă, și Măria-ta ești chemat să o deschizi, Fii 
dar omul epocei, fă ca legea să înlocuească arbi- 
trariul, fă ca legea să fie tare, iar Măria ta, ca Domn, 

fii bun, fii blând; fi bun mai ales pentru acei 
Pentru cari mai toți Domnii trecuți au fost ne- 
păsători sau răi. 

| 
»Nu uită că, dacă cincizeci de deputaţi te-au 

ales ca Domn, însă ai să domneşti peste milioane 
de oameni; fă dar ca Domnia ta 'să fie cu totul 
de pace şi de dreptate, împacă . pasiunile şi urile 

„din noi; și introdă în mijlocul nostru strămoşeasca frăţie!». 

DIN 
a 

1) Astăzi se zice mai des poliţă sau cambie. *). Cuvinte ce fac parte din discur sul lui Kogălniceanu cu acea ocaziune, 
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CARACTERIZARE GENERALA 

Când discutăm o cestiune în public, 

când spunem dorinţele sau părerile 
noastre într'o adunare, când voim 

anume să decidem pe cei ce rie as- 

cultă să îndeplinească o anumită faptă 
sau să ia o anumită hotărîre,—atunci 

se zice că facem un discurs. | 
Discursul se compune din trei părți: 

introducere, tractare şi peroraţiune. 

Toate acestea la un loc constituese 
planul sau dispozițiunea discursului. 

Introducerea, lă rândul ei, cuprinde: 

ezordiul, adică o pregătire pentru în- 

țelegerea celor ce au să se spuie, dacă 

e nevoie de aceasta, sau numai o 

arătare a importanţei subiectului sau 

o rugăciune către ascultători de ada 

atenţiune, dacă este nevoie de așă. 

ceva;—propozițiunea, adică spunerea 
în scurt a temei; diviziunea, adică 

stabilirea punctelor principale după
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cari se va face desvoltarea subiec- 
tului. 

La început se arată numai punctele 
principale ale diviziunii, rămânând 
cele secundare pentru a se stabili cu 
ocaziunea tractării. 
Partea a doua a planului este cea 

mai importantă. 
Dacă e vorba de vre-un fapt care 

se discută înaintea unor judecători, 
atunci trebue să povestim în scurt 
care este faptul. Aceasta se cheamă 
narațiune. - 
După ce l-am povestit, ne gândim 

a-l explică în vederea temei ce susţi- 
nem, că cutare persoană e vinovată 
ori nu, că a făcut rău ori bine, ş. a. 
Facem dar confirmațiunea. 
Dacă în adunarea aceea a mai vorbit 

cineva şi sa rostit altfel de cum 
vorbim noi, atunci avem nevoie să 
arătăm că acela a greşit; facem atunci 
respingerea. | 
Aceste părţi nu vin în totdeauna 

în rândul aci arătat. Pot fi în sens 

a
a
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invers sau pot fi câte odată toate la 

olaltă. Uneori una din ele poate lipsi. 
Peroraţiunea, este partea finală din 

planul unui discurs. Aci oratorul are 

nevoie să recapituleze principalele 

puncte ce a desvoltat: face deci re- 

zumatul. După aceea, înainte de a se 
despărţi de ascultători, trebue să deâ 
ultima lovitură, adică să-i decidă a 

face așă cum crede el sau să-i con- 
vingă că el are dreptate. Pentru a- 

ceasta, oratorul nu mai discută, ci se 

sândește să impresioneze sufletul as- 

cultătorilor, făcându-i să aibă milă, 

să plângă, să se înfurie, etc. Aceasta 

se cheamă patetic. 

Pateticul se lasă de obiceiu la urmă, 

căci atunci ascultătorul, bine pregătit 
prin partea din discurs în care sa 

discutat cestiunea, poate primi această 
mutare de stare sufletească dela o- 

rator la ascultător. Sunt rare cazuri 
când pateticul figurează şi în mij- 

locul discursului sau chiar la început.



II. 

SPECIILE DE DISCURSURI 
  

1. DISCURSURI MILITARE: 

 PROCLAMAŢIUNI DUPĂ LUPTA DELA 
GRIVIȚA 

CAROL | PE ATUNCI PRINCIPE AL ROMÂNIEI; 

Ostaşi, 

In bătălia dela 30 August, ca şi în luptele cari 

au precedat şi urmat această memorabilă zi, voi 

aţi dovedit că virtuțile străbune nau pierit din 

rândurile oştenilor români. Sub focul cel mai viu 

*) Discursurile, proclamaţiunile şi diversele acte ale Regelui 

Carol I sunt adunate şi publicate de Academia Română în 2 vo- 
lume sub titlul,+30 de ani de domnie». — Se vor reaminti împre- 

jurările în cari au fost date aceste proclamaţiuni. Se va arătă 

pentru ce se numesc discursuri «militare».



al inimicului aţi înfruntat moartea cu bărbăţie, aţi 
luat o redută, un drapel şi trei tunuri. "Țara vă 
va fi recunoscătoare de devotamentul, de . abnega- 
țiunea voastră; iar eu, ca Domnul şi Comandantul 
vostru, sunt mândru de voi şi vă mulţumese. Deşi 
am avut simţitoare pierderi, deşi deplâng împreună 
eu voi bravii camarazi căzuţi pe câmpul de onoare, 
dar sângele vărsat nu va fi în zadar: dintrinsul 
va rodi mărirea şi independenţa patriei. 

Dat în Domnescul Nostru cartier general al 
armatei de Occident,, în Poradim, la 5 Septem- 
vrie 1877. 

CAROL. 

Ostași, 

In ziua de 30 August, virtutea voastră a încu- 
nunat cu victorie steagurile române. Regimentul 

„14 de dorobanţi și batalionul 2 de vânători, îm- preună cu trei batalioane din glorioasa armată im- perială rusă, au luat din mâinile inimicului reduta 
ce el apără cu atâta învierșunare, şi un drapel și trei tunuri au tost cucerite de trupele noastre. 

Aceste trofee Eu ordon a se trimite în capitala. țării şi a se păstră acolo ca o veşnică dovadă a vitejiei armatei româneşti. Drapelul se va aşeză deocamdată în Arsenal, până se va hotărâ definitiv locul unde are să se păstreze.



Jar tunurile luate dela vrăjmaşi, două se vor 

așeză la ambele părţi ale statuei lui Mihaiu- Viteazul. 

Umbra măreaţă a gloriosului Domn va vedeă astfel 

că oștenii români au rămas până astăzi fii ai 

eroilor dela Călugăreni. 

Cel de al treilea tun se va aşeză înaintea ma- 

relui corp de gardă dela Palatul Domnesc, pentru 
a fi pururea pentru brava noastră armată un glo- 

vios exemplu de imitat. 

Dat în Domnescul Nostru cartier general al 
armatei de Occident, în Poradim, la 5 Septem- 

vrie 1877. 

CAROL.



2. DISCURSURI RELIGIOASE: 

„CUVÂNTARE DESPRE DRAGOSTEA 

CĂTRE BISERICĂ !) 

«Socotiţi, fraților, ca să 

nu fie cândva în vre unu 

din voi inima vicleană a 

necredinţii, ca să se de- 

părteze de la Dumnezeul 

cel viu». 

(Eva. III, 12). 

/'raţilor, 

De o vreme auzim pe cei mai bătrâni şi pe 
cei mai tineri plângându-se necontenit că lucrurile 
nu mat merg cum mergeau altădată, că timpul sa, 
schimbat, că totul se îngreuează din ce în ce mai 
mult, şi nemulțumirea omului cu timpul de acum, . 
crește. [ste adevărat că omul este deprins a vedeă, 
timpul trecut mult mai luminos ca timpul de faţă, 

  

1) Se va face analiza literară a acestui discurs 
pentru ce se numește discurs «religios» 
prejurări se rostese asemenea discursuri. 

; se va arătă 

; se va spune în ce îm- 
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că în trecut vede numai părţile cele bune şi uită. 

pe cele rele, că vremurile de acum nu ne mai 

mulţumesc. Nu e mai puţin adevărat însă că între 

vremurile trecute şi cele de acum este o mare deo- 

schire în multe. Ce deosebire este, de pildă, între 

credinţa strămoșilor noştri şi credinţa noastră? Ce 

deosebire este între dragostea strămoşilor noştri 

către biserică şi între dragostea noastră? 

Mare şi însemnată deosebire este! 

Pe când strămoşii noştri erau pe deplin încre- 

-dințaţi că nu este nimie mai trebuincios ca cre- 

dința în Dumnezeu, căci dela ea atârnă nu numai 

fericirea noastră în viaţa viitoare, dar şi bunăstarea, 

noastră în viaţa de acum— şi nu bunăstarea numai 

a fiecăruia dintre noi, ci a ţării întregi, — noi am 

pierdut căldura credinţei şi apoi ne minunăm că 

nu avem mulţumire. | i 

Pe când strămoşii noștri ziceau că omul fără 

credinţă în Dumnezeu este ca şi corabia fără câr- 

maciu, şi că, după cum la corabie trebue ancoră 

mai ales în timp de furtună, tot aşă, este trebuin- 

cioasă omului credinţa în Dumnezeu mâi ales în 

timp de nenorociri, noi am pierdut er6dinţa, nu ne 

sprijinim pe ea în nevoi şi în necazuri şi upoi ne 

mai minunăm că lucrurile merg rău și că nu 

suntem mulţumiţi cu timpul în care trăim, «Ce 

mare. bine este credinţa! zice Sf. Ioan Gură de Aur. 

Ea ne mântueşte şi atunci când suntem în restriște,
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când ne ameninţă moartea şi când treburile noastre 

merg din rău în mai rău». 

Pe când strămoşii noştri ştiau că credinţa este 

sufletul poporului, și atunci când ea se stinge din 
sufletul poporului, acesta se schimbă întrun trup 

care putrezește degrab şi este supus nimnicirii, noi 

pierdem credinţa în Dumnezeu și apoi ne mirăm 

că lucrurile nu merg bine şi că suntem nemulţumiţi. 

Da, nu merg lucrurile bine tără credinţă, căci 
unde nu este credință nu sunt nici fapte bune, de 
oarece gândul cel bun face lucruri bune, şi gândul 
cel bun porneşte din credinţă. Faptele rele ne adue 
nemulţumire. 

Nu merg treburile bine fără credinţă, cici orice 
adunare, orice tovărăşie, fără credinţă în Dumnezeu 
se aseamănă cu o turmă de fiare sălbatice, totdeauna 
gata a se sfâşiă una pe alta. Cine n'are credinţă 
în Dumnezeu nu merită să aibă crezământ înaintea 
oamenilor. | 

lată pentru ce nu se găseşte un singur popor 
pe fața pământului, care să nu aibă credinţă în 
cevă, care să nu-și aibă legea şi Dumnezeul lui. 
Iată pentru ce până și popoarele sălbatice ţin la 
idolii lor, se luptă până la moarte cu aceia cari 
ar voi să le pângărească, credinţa. Ă 

Poate fi însă vre-o asemănare între credinţa, 
popoarelor păgâne şi credinţa, noastră creştină? Pe 
cât este de departe răsăritul” de apus şi cerul de 
pământ, pe atât este de sus credința noastră faţă 

 



de credinţa popoarelor păgâne, căci dintre toate 
legile de pe faţa pământului numai în legea creș- 

tinească găsim credinţa cea adevărată, care poate 

dărui omului binele şi fericirea pământească şi ce- 

rească: <Aşă a iubit Dumnezeu lumea, zice Sf. 

Evanghelie (Loan, III, 16), în cât şi pe Fiul său 

cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede întru 

el să nu piară şi să aibă viaţă veşnică». 

Toate popoarele, cari ştiu să preţuească legea, 

creștinească şi so aibă în cinste, atât în cuvânt 

cât și în faptă, merg înainte cu pași mari și repezi, 

căci numai în legea creştinească se poate desăvârși 

omul, de oarece nu este 

mai înaltă şi mai curată 

afară de credinţa noastră 

-pe lume altă învăţătură. 

şi nici este mântuire în 

creștină. <Eu sunt uşa, 

zice Mântuitorul: prin mine de va intră cinevă, se 

va mântui, și va intră și va ieşi și păşune va află, 
(loan, X, 19). Intru nimeni altul nu este mântuire, 
penirucă nici un nume altul sub cer nu este dat 
oamenilor întru care trebue să ne mântuim». (Fapt. 
Apost., IV, 12). | 

Credinţa noastră fiind așă de sfântă, aşă de cu- 

rată, devremece este adusă din cer de lisus Fiul 

lui Dumnezeu, atunci înţelegem de ce eră aşă de 

preţuită de strămoșii noştri, de ce găsiau ei mân- 

gâiere întrînsa la toate nevoile şi sau luptat 

veacuri cu necredincioșii pentru apărarea ei. A luptă 

pentru credinţă însemnează a luptă pentru minte, 

iar a luptă, pentru minte însemnează a luptă pentru
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credinţă, zice un mare bărbat. Pentru ce ne plângem 

dacă am scăzut în credinţă, dacă nu ştim să găsim 

mângâiere în credinţa noastra cum 0 găsiau stră- 

moşii noştri? Cine este vinovat că nu căutăm leacul 

boalelor acolo unde este, ci-l căutăm acolo unde 

nu este? Numai noi suntem de vină şi nimeni 

altul ! 

Dar poate veţi zice: n'am scăzut în credinţă, nu 

ne-am lepădat de legea noastră creștină, că ţinem 

la ea tot aşă de mult ca și părinţii și strămoșii 

noştri. Prea bine, dar iată ce zice Sf. Apostol Iacov: 

«Ce tolos este, fraţii mei, de ar zice cineva că are 

credință, iar fapte nu are?... Credinţa, dacă n'are 

fapte, moartă este... Arată-mi credinţa ta din faptele 

tale şi eu îți voiu arătă ţie din faptele mele cre- 

dinţa mea». (lacov, II, 14, 17, 18). 

Unde--sunt, dar faptele, cari să ne arate credinţa 

noastră? De unde învăţăm noi credinţa, dacă nu 

din biserică? Cum putem să învăţăm credinţa creș- 
tină şi să ne întărim în ea necontenit, dacă nu 

mergem la biserică? De ar intră cineva în zi de 

sărbătoare în biserică, ar vedea-o goală, ar crede 

că este zidită întrun sat pustiu şi ai cărui locuitori 
Sau stins de cine ştie ce boală molipsitoare; iar 

dacă ar intră în alte locuri, unde se vinde vinul 

şi rachiul, adică otrava vieţii, le-ar găsi pline! Eis 

acum aduceţi-vă aminte, voi bătrânilor, şi spuneţi 

celor mai tineri: așă se petreceau lucrurile în vremea 

de demult ? Așă făceau strămoşii noştri? Nu aveau 

, 
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ei, ca şi noi,. nevoi, neajunsuri, griji şi cu toate 

acestea sărbătorile n'aveai unde arincă un ac în 

biserică? Da, în zi de sărbătoare toţi, cu mic, cu 

mare, veniau la biserică, Şi veniau, căci aici uitau 

de griji și nevoi, aici în cuvântul lui Dumnezeu, 

găsiau sfatul înţelept, leacul boalei sufleteşti şi mân- 

gâiere în nenorocire. Așă credeau, aşă arătau stră- 

bunii noştri credinţa lor! | | 

Instrăinarea de biserică nu este oare o dovadă. 

despre înstrăinarea, noastră de credință ?. Fără în- 

doeală că da,.căci cel ce se înstrăinează de biserică. 

se depărtează de comoara barurilor, de şcoala fap- 
telor bune, și n'ar trebui, căci după cum ploaia. 
face să încolțească sămânța aruncată în pământ, 
tot așă slujba bisericească întărește sufletul pe calea. 

binelui şi a facerii de bine. 

Noi, dacă avem vreun prieten, care încetează de 
a veni la noi să ne vadă, nu începem oare a ne: 
îndoi de prietenia lui, şi nu zicem! că i s'a, răcit. 
dragostea către noi? 'Tot aşă este şi cu biserica: 
de îndată ce o părăsim, dovedim că ni sa răcit 
dragostea către ea, că nu căutăm alinarea durerilor 

sufleteşti în ea şi prin urmare înşine suntem de: 

vină că nu avem leac la boalele de cari suferim. 

Ştim că bunul român se roagă în casa sa, dar: 

să nu uite că altceva este a bea apă din râu, şi 

altceva este a bea apă din izvor; izvorul cel cu. 

apă vie nu se găsește decât în biserică. 
Uitaţi-vă la Evrei — acest neam blestemat de: 

.



Dumnezeu să rătăcească prin lume — uitaţi-vă şi 

vedeţi cum ţin ei la legea lor şi cum numai mul- 

țumită acestei împrejurări îşi păstrează nația şi obi- 

ceiurile pe cari le aveau cu mii de ani în urmă, 

iar tu, creştine, sub felurite pricini fugi de biserică, 

te înstrăinezi de ea şi prin aceasta singur îţi iei 

scândura de sub picioare spre a cădeă în prăpastie, 

Vai de omul care nare un reazim în vreme de 

grea cumpănă! și în lume nu putem aveă alt sprijin 

decât biserica, care ne primeşte la sânul ei după naș- 

tere, care se roagă pentru noi în viaţă, care ne duce 

la locul de odihnă, care se roagă pentru noi după 

moarte, prin care şi în eare dobândim viaţa ceu de veci. 

Lasă dar toate, creştine, în zilele de Duminică 

şi de alte sărbători şi du-te la biserică, caută acolo 

mângăiere în boalele şi în nevoile tale şi te vei 

uşură. Du-te la biserică şi-ţi îinprospătează cunoş- 

tinţa vieţii, căci în biserică este învăţătura cea ade- 

vărată. Du-te la biserică, cum se duceau strămoşii 

noştri, a căror fericire o râvneşti, și cari îşi găsiau 

fericirea în biserică, muma noastră duhovnicească 

a tuturor. Cel care se duce la biserică nu ştie ce 

este grija, nu ştie ce este desnădejdea, nu ştie ce 

„este ura, nici peirea sufletească. «Socotiţi, fraţilor, 

zice Apostolul, ca să nu fie cândva în vre-unul 

din voi, inima vicleană a necredinţei, ca să se de- 

părteze dela Dumnezeul cel viu». Amin. 

(După publucaţiunea : «20 de vurântări de 

Econ. C. Nazarie și C. Chiriceseu» Buc. 1900) 

 



3. DISCURSURI FUNEBRE: 

LA MOARTEA EPISCOPULUI 

MELCHISEDEC 

C. ERBICEANU)» 

Notiţă biografică. —C. Erbiceanu (1835—1913) a fost membru a 

Academiei şi unul din cei mai însemnați scriitori religioşi din ul- 

timul timp. A fost multă vreme profesor- la seminarul Veniamin 

din Iaşi, apoi la facultatea-de teologie din Bucureşti. 

Prea Sfinţiţilor ! 

Tristă adunare! 

Bine, serv bun şi credincios, 

peste puţine ai fost ere- 

dincios, peste multe te voiu 

pune: intră întru bucuria 

Domnului tău. (Mat. C. 

XXV. vers. 21). 

Aceste cuvinte le-a pronunţat Mântuitorul Lumii 

Hristos servului ce şi-a înmulţit talantul încredinţat. 

Aceste cuvinte se pot aplică în toată cuprinderea 
n 7   

*) Publicat în revista <Biserica Ortodoxă, Română» 1892, — Se 

va face analiza literară a : discursului, scoţându-se caracterele ge- 

nerale ale discursurilor funebre.
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lor la persoana P. $. Melchisedec, care şi-a în- 

mulţit talantul ce i sa dat de Creator în. durata 
vieţii sale pe acest pământ! Imi pare că aud acea 

voce blândă şi dulce a Mântuitorului: «Bine, serv 

bun şi credincios... intră întru bucuria Domnului 

tău». 

Vestea despre încetarea din viaţă a P. $. Mel- 

chisedec s'a răspândit cu puterea fulgerului, dela 
o margine a României până la alta, şi a sguduit 

inimile multora, a întristat sufletele altora, iar pe 

fiii lui spirituali, i-a rănit până la moarte! Forţa 

morală a Clerului român, valoarea științifică a 

Bisericii naţionale dispar pentru un timp cu el în 

mormânt, păzit! 

Iar noi, fiii săi sufleteşti, răspândiţi prin diferite 
unghiuri ale României, rămânem orfani de părin- 
tele noştru; de aceea cu lacrămi fierbinţi şi cu 
inima sfâșiată exclamăm : «Iar pe noi cum ne laşi?» 
Imi pare iarăș că-i aud vocea sa impunătoare și 
plină de încredere: «Eu cu voi voiu fi în toate 
zilele până nu mă veţi uită!» Numai credința creş- 
tină în nemurirea sufletului ne mai poate legă cu 
învățătorul și binefăcătorul nostru de astăzi înainte. 
Este sfâșietoare poziţiunea mea, fraţi creştini, în 

„aceste ore de tristeţe; durerea îmi întrece „puterile 
corporale, iar sufletu-mi turburat pure că nici mai 
poate concepe, şi cu toate acestea sunt dator a-mi 
îndeplini ultima datorie, de a-i pronunţă panegiricul 
său: <ca să fac cunoscute cuvintele şi faptele sale
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cele adevărate şi sigure», (Solom. cap. XXII, vers. 

21) «pentrucă în. generaţia sa sa glorificat şi gloria 

sa nu se va șterge». 

Cu vocea-mi dar slabă de durere, cu inima stri- 

vită și mâhnită mă voiu încercă, după dorința prea 

Sfinţiei Sale, «ca să se auză glasul celui ce plânge», 

spre a se povesti, urbi et orbi, lauda sa. 

Fraţi creştini! Pierderea, ce încercăm astăzi prin 

moartea — trecerea dela noi—a P. S. Melchisedec, 

este nereparabilă; în el pierdem coloana cea mai 

puternică ce ţineă cu tărie şi curaj creştinese devotat 

Ortodoxismul strămoșesc, prin el pierdem pe cel 

mai înfocat dibaciu și prudent apărător al dreptu- 

vilor Bisericii naţionale, prin el pierdem pe cel mai 

aprig luptător al Naţionalităţii, pe clericul și cetă- 
țeanul model, care a ştiut a le împreună pe amân- 

două datoriile întruna; în fine pe profesorul excelent 

şi pedagogul Clerului român. Golul pentru moment 
nimeni nu i-l poate umplea. . . 

In toată viaţa sa a fost de o activitate neîntre- 

ruptă, iar ca rod al muncii sale spirituale; în timp 

de o jumătate de secol, lasă României fii vrednici 
de el, şi posterităţii o bogată avuţie literară. 

A. deserie cineva amănunţit lucrările sale, în ase- 
menea, ocazie, nu este cu putință — și ar fi nepo- 

trivit, Pentru acest cuvânt, mă voiu încercă a vă 
reprezentă, ca în miniatură numai, măreţul portret 

al acestui distins Prelat al neamului românesc, 

espunându-vă pe! scurt, fazele principale ale activi-



tăţii sale, prin cari a trecut în viaţă, şi insistând 

mai cu deosebire numai asupra ocupaţiei sale ca, 

profesor şi pedagog —— enumerându-vă şi unele din 

sețierile sale didactice. 

-P. S. Melchisedec sa născut în 1823, Februarie 

în 15, în satul Gârcina, Judeţul Neamţului, din o 

veche familie română preoțească. Părintele său se 

numiă, Petru Ştefenescu, preotul satului, şi muma 

sa Anastasia. Din frageda-i pruncie fiind deprins 
a merge la biserică, a învăţat în școala sătească a 
ceti şi cântă bisericeşte, după aceea a fost dus de 
părintele său în târgul Piatra la şcoala publică Sf. 
Ioan, unde și-a terminat şcoala, primară, 

Părinţii săi presimţiau, vedeau, în inima tânără 
a fiului lor Mihail, aşă se numiă din botez, un dor 
aprins de a-şi împodobi mintea prin carte, care-i 
unica hrană a sufletului. L-au dus în toamna anului 
1834 la seminarul Socola 1), şcoala Mitropolitului 
neuitat Veniamin 2), unde şi-a continuat cu cel mai 
mare succes cursul învățăturilor de atunci până la 
1841. Când a intrat în şcoală, aveă numai 12 ani 
şi cu toate acestea așă de bine sa purtat şi aşă 
de serios a, studiat, încât n'a suferit nici o pedeapsă 
școlară. 

După terminarea seminarului, tânărul Mihail Şte- 

  

) Şcoala de preoţie întemeiată în 1803. 
| 2) Veniamin Costache (1768—1846) a fost mitropolit al Moldovei 
intre anii 1803-—1808, 1812--182], 1922—1842; a lăsat multe cărţi 
traduse, altele tipărite cu cheltueala lui ; a întemeiat seminarul dela 
Socola. ”
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fănescu sa dus ca. învățător sătesc la - Șerbești — 
districtul Xeamţului. Curând însă, reformându-se 
seminarul şi completându-se cursul superior, prin ve. 
nirea la rectorat a Arhimandritului Filaret Seriban D), 
Mihail, zelos. de carte, sboară din nou, ca albina 

neobosită în primăvară, spre florile mirositoare și 

pline de sucuri, spre a culege cu profuziune din 

ele mierea cea dulce pentru suflet — învăţătura. La 

1842 reintră în seminar, iar la 1843 se. constată 

că aveă atâtea cunoștinţi literare şi linguistice, încât 

pronunţă un discurs de ocaziune în limba latină. 

Absolvind acum cursul şi seminarul având” lipsă 

de profesori; apoi Filaret Scriban, părintele său 
spiritual, constatând în Mihail Ştefănescu învăţătură, 

solidă şi hărnicie neîntrecută la studiu, îl numeşte. 

suplinitor la catedra de Retorică, Pastorală şi Istoria, . 

Patriei. Aceasta la finele anului 1843. 

„Filaret Seriban dorind a formă pentru şcoală şi 

“Biserica Română un om demn, sa hotărt a-l 

sacrifică științei şi lui Dumnezeu. In acelaș an este 

călugărit în mănăstirea Socola și i s'a dat numele 

de Melcmsedec. Nu trecă mult şi fu hirotonit Iero- 
diacon. In .1845, observând şi încredințându-se pă- 

rintele său spiritual de virtuțile cu care eră împo- 

dobit tânărul călugăr, l-a numit şi inspector al 

3) Filaret, Soriban 11811—1873) a învățat în Academia Mihăi- 

leană şi la Kiew; a fost numit în 1942 rector şi profesor la Se- 

minar; a fost deputat în divanul ad-hoc, partizan al Unirii. A lăsat 

multe scrieri.
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- seminarului. A stat . Terodiaconul Melchisedec ca 

profesor suplinitor şi ca inspector până la 1848. 
Văzându-se de toţi devotamentul său pentru studiu, 

Sa, decis protectorul său Seriban, a-l trimite în străi- 

nătate spre a se desăvârși în studiile teologice. Cu 

toate furtunile ridicate din partea clerului, ce se 

recrută pentru ierarhie dintre boieri, nciubitori de 

ştiinţă pe atunci, Filaret Seriban, prin intervenţia 

lui Alexandru Sturza 1) către Domnul ţării, Mihail 

Sturza ?) reuşeşte și trimite pe Ierodiaconul Mel- 

chisedec la Kiev pentru teologie — şeoala lui Petru 

Movilă 5). Astfel în toamna anului 1848 pleacă cu 

o sete nețlescrisă, eu o hotărîre tare spre a-şi adăpă 

dorul sufletului din apele nepieritoare ale teologiei 

creştine. Cât devotament, câtă asiduitate a depus 

la studiu se constată din diploma de J/agistru în. 
Teologie ţși Lntere, pe care a obținut-o în 1851. 
Tot aci la Kiev cu permisiunea Locotenentului de 
Mitropolit Mardarie, a fost hirotonit Ieromonah 
de către eruditul Mitropolit al Kievului, Filaret, lu 
Lavra Pecersca. 

  

Venind în ţară, imediat i sa încredinţat catedra! 

1) Alexandru Sturza, rudă cu Domnitorul Mihai Sturza, a făcut, 
studii serioase în străinătate; a trăit mai mulţi în Rusia, unde aveă 
o funcţiune înaltă. In 1843 a fost însăreinat de Domnitor cu epi- 
tropia seminarului « Veniamin». A seris multe cărţi, în limbi streine. 
Unele au fost traduse în româneşte: 

„cteștin», ş. a. - 
* 2) Domnul Moldovei între 1834—1849. 

5) Mitropolit al Kievului (1596—1647) autorul celebrei scrieri : 
“Mărturisirea ortodoxă». 

<Emhirid al pravoslavnieului
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de ZF» mineutică, Seripturistică, Omiletică,. şi Dog- 
matică. Dela acest țimp am fost martor ocular al 
neobositei lui activităţi. Toată ziua predă, iar nopțile 
și le sacrifică în scrieri şi inaduceri de cărți scolas- 
tice, ce lipsiau cu totul pe atunci. | 

Pe lângă inspeetorat, a mai predăt încă limba 
ebraică şi cea latină, ba încă elevilor distinşi le 
dedeă lecţii gratis şi de limba franceză. Dotat dela 
natură cu un caracter de fier, robust cu corpul, şi 
dar bucurându-se de o constituţie tare, munciă, cu 
tot, sufletul în profesură- neîncetat, fără a obosi. 
Aceste studii variate și perpetuu sporite, i-au lărgit 
curând sfera cunoştinţelor şi din un simplu fiu de 
preot de ţară, ieșit din popor, s'a înălțat la nivelul 
tuturor cunoștințelor timpului şi a întrecut cu mult 
pătura contimporanilor și colegilor săi. 

In seminarul Socola -a stat ca, profesor şi in- 
spector până la 1856. In acest interval a publicat: 
Manual de Tipic» (1854); «Teologia Dogmatică» 

„(1855); «Introducere în V. şi N. Testament» (1856); 
ș. a. Cât a stat în seminar a fost un model de 
inspector. Cunoșteă de aproape natura fiecărui elev 
şi ştiă a le preveni neajunsurile, aşă că disciplina 
şcolară din timpul său a rămas exemplară ;- eră un . 
adevărat pedagog. Eră la culme darnic: toţi stu- 
denţii lipsiţi, nevoiaşi şi orfani îşi găsiau în el spri- 
jinul şi adăpostul lor. Aveă un câracter_ nobil, o 
vorbă măsurată, plină de dulceaţă, o elocvenţă con- 
vingătoare, captivă pe elevi, cari, din respectul şi
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dragostea ce-i purtau, şi cei mediocri se corectau. 

Zecimi multe de elevi de ai P. S. $., împreună cu 

mine, au vărsat și vor vărsă cât vor trăi lacrămi 

pentru lipsa dintre ei a binefăcătorului lor. Flevii 

talentaţi şi harnici la studiu erau toți ca fiii lui, 

îi ajută, şi-cu bani şi cu cărţi şi cu îmbrăcăminte 

şi se bucurau de favorurile sale. Pedepsiă aspru 

însă naturile îndărătnice şi trândave. N'am văzut, 

decât, excepţional, oameni ca P. $. S$., devotat cu 

suflet şi inimă la instrucţia Şi educaţia elevilor săi, 
fiilor poporului român! | 

La 1856 Episcopul de Huşi Meletie Istrati !), 
voind a organiză seminarul din Huşi, cere dela 
Filaret Seriban prin Mitropolitul Sofronie Miclescu 
a i se da ca rector și profesor pe Arhimandritul 
Melchisedec. Ducându-se în Huşi, el începe iarăşi 
cu aceeaşi activitate şi zel protesura şi conducerea 
seminarului. Acolo totul refomnează: profesori noi, 
clădeşte seminar nou, introduce desciplină nouă, 
Curând însă intră în conflict eu Episcopul Meletie, 
care eră anti-unionist. Până la această epocă, p. 
8. &. nu s'a ocupat decât de profesorat. Dar cerin- 
ţele timpului, lipsa, de oameni culţi în cler nu l-au 
lăsat în liniștea de până acum; eră reclamat de 
împrejurări a conlucră şi el, ea “tot Românul cult 
Și de inimă. In 1857 a fost ales, ca membru al 
clerului mirean al Eparhiei de Huși, în: divanul 
adhoe. Cât a lucrat pentru cler şi Biserica română. 

  

*) Episcop al Huşilor între anii 1851—1861.
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atunci, stau neperitoare discursurile şi proectele sale 
în «Buletinul şedinţelor Adunării ad-hoc a Mol- 
dovei». Ca membru în divanul ad-hoc, a făcut cu- 
noștința tuturor bamenilor de stat, când i-au Şi 
recunoscut valoarea sa clericală și științifică. Ca 
rector. şi profesor la Huşi, a publicat «Manual de 
pastorală», «Catihismul lui Filaret» şi altele. 

La 1861 ocupă postul de ministru de: „culte, sub 
preşedinţia. răposatului M. Kogălniceanu, dar sa 
retras curând. : 

Ca, arhimandrit, a fost numit locotenent de epis- 
cop la Huşi în acelaş an. Aicea încetează cariera, . 
sa profesorală. - 

Fiindcă scopul meu este a vă prezentă pe P.5. 
Melchisedec numai ca profesor organizator și spri- 
jinitor al culturii elericale, eu, ca reprezentant al 
facultăţii de teologie, vă rog să-mi permiteţi a vă 
expune dela această epocă numai în puţine cuvinte 
fazele vieţii sale desfăşurate în activitatea sa epis-. 
copală şi literară. Alţi oratori vau „expus cu destule 
amănunte această epocă din viața, sa. 

La 1862 este hirotonit arhiiereu în mitropolia 
de Iași cu titlul de Tripoleos. În aceste timpuri a 
conlucrat la secularizarea averilor greceşti şi -pămân- 
tene, la organizarea învățământului religios, ete. , 

La 1964, fu permutat la episcopia Dunării de 
jos, cu. reşedinţa, în Ismail, unde a format un nou 
seminar român, a îmbunătăţit episcopia şi a orga- 
nizat discasteriile, etc. Dela acest timp încep lup- 

,
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_tele bisericești, şi în cari P. S. Ş. eră primul anta- 
gonist al partidei naţionalizării Bisericii Române. 

Lupta a durat până la 1872. . 
La 1879, fiind vacantă. episcopia de Roman, cu 

consimțământul său şi prin votul Camerelor Legis- 

lative a fost ales episcop de Roman. 

„La 1870, a fost ales membru al Academiei 

Române. 

Pentru erudiţiu sa vastă și cunoştinţele sale îsto- 

rice şi arheologice a fost numit cu timpul membru 
al mai multor Academii streine: din Petersburg, 

Kiev, Silogul din Constantinopol, ete. 
Acum, prea Sfinţiţi Avhiierei și Sfinţite Clar! 

chemaţi asupra resturilor pământeşti binecuvântarea 
Cerului, nu-l uitaţi în rugile Voastre, pe cel ce a 
servit lui Dumnezeu, Bisericii Naţionale şi Patriei 

sale 50 de ani! . 

Iar noi fiii lui sufleteşti să purtăm în sufletul 
nostru doliul, simbolul tristeţii şi să-i conservăm 
vie şi tare amintirea sa, ca semn de recunoștință 

pentru binefacerile sale către noi! Să lăsăm să curgă 

din ochii noştri cu îmbelşugare lacrămi de recu- 
noștinţă,! 

lar Tu, Doamne sfinte, primeşte în. sânurile: 
drepţilor în Ceruri, pe servul "Tău, alături cu Vasili, 

Grigorii şi Loanii, care acum sa mutat dela noi, 

căci <luptă bună a luptut, credinţa a păzit». Amin. .
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4. DISCURSURI POLITICE: 

„DUPĂ ALEGEREA LUI CUZA 

MIHAIL KOGALNICEANU). 
N 

  

Notiţă biografică. — Mihail Kogălniceana (1817—1891) a studiat; 
în casa părintească, apoi la Paris şi la Berlin. Fiind la Berlin, 
serise un articol despre literatura română (în limba germană) şi 
o importantă lucrare (în limba franceză) despre Țigani, cum şi o 
Istorie a Valahiei, a Moldovei și: a Românilor de peste Dunăre 
(din care a apărut numai tomul I), prima încercare de a cuprinde 
toată istoria noastră întrun singur corp. 

Intors în ţară, publică diferite reviste, căutând să puie în apli- 
care “ideile sale democratice; apoi fu numit în 1843 profesor de 

“istorie la Academia Mihăjleană, şcoală superioară înfiinţată de 
Mihail Sturdza, Domnul Moldovei. 

In timpul luptelor pentru unire, el a avut un rol de frunte, 
Până când s'a ales divanul ad-hoc din Moldova au fost multe 

frământări, sub căimăcămia lui Balş şi a lui “Vogoride. Kogălni- . - 
ceanu pune mâna pe corâspondența lui Vogoride şi o publică. 
Fiind acum dovedită intervenţiunea directă a Turciei, primele ale- . 
geri sunt casate; se fac altele nouă; ies partizani ai unirii. 

Sub domnia lui Cuza el ocupă de două ori funcțiunea de prim- 
ministru. . i - Î 

In timpurile din urmă de asemenea Kogălniceanu a, fos ministru 
în mai multe rânduri. Cea mai însemnată epocă a sa în această 
  

1) Se vor reaminti împrejurările în câri s'a rostit discursul. Se 
va caracteriza discursul «politie».
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din urmă perioadă a vieţii sale este timpu) răsboiului din 1877 şi 

a] tractativelor diplomatice urmate după accea. 

Kogălniceanu a, contribuit mult şi la desvoltarea studiilor istorice “ 

în ţara noastră. 

Notiţă introductivă. — Puterile europene hotiirăse prin tractatul 

din 1856 să consulte pe Români ca să vază în ce sens doresc ei 

- să li se reformeze constituţia. După aceasta, se adună divanurile 
ad-hoc, Ele votează principiul unirii, Domn strein, regim constitu- 

ţional şi reprezentativ,- neutralitate. Diplomaţia europeană în 1858 

face Convenţiunea, care acordă celelalte puncte, afară de unire, 

lăsând tot două, principate cu doi J)omni, cu două adunări. In 

urma proclamării Convenţiunii, se întrunesc adunări elective în am- 

bele piincipate. In Moldova se alege colonelul Cuza. După procla- 

marea rezultatului, rostește Kogălniceanu discursul ce urmează: 

Mâna Ta! ! 

După o sută cincizeci şi patru de ani de umilire 

şi degradare naţională, Moldova a intrat în vechiul 

său drept, consfințit prin capitulaţiile sale, dreptul 

de a-și alege pe capul său, pe Domnul. 

Prin înălţarea Ta pe tronul lui Ştefan cel Mare 

sa, veînălțat însăşi naționalitatea română. Alegân- 

du-Te de capul său, neamul nostru a voit să împli-.. 

nească o vechie datorie către familia Ta), a voit 

să răsplătească sângele strămoșilor 'Tăi, vărsat pentru 

„libertăţile publice. 

„Alegându-te pe Line Domn în ţara noastră, noi 

am voit să arătăm lumii aceea ce toată ţara do- 

“vește: la legi nouă, om nou. 

O Doamne! mare şi fmumoasă- ți este niisiunea! 

*) Aluzie la Ioan Cuza, “care, împreună cu Manolache Bogdan. 
a fost. ucis de domnul Constantin Dumitru Moruz la 1778.
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Constituţia din 7 (19) August?) ne însemnează o 
epocă nouă şi Măria Ta eşti chemat să o deschizi, 
Fii dar omul epocei; fă ca, legea să înlocuească 
axbitrariul ; fă ca, legea să fie tare; iar Tu, Măria 

Ta, ca Domn, fii bun şi” blând, fii bun, mai ales 
pentru aceia pentru cari îmai toți domnii trecuți 
au fost nepăsători sau răi. 

Nu uită că, dacă 50 de deputaţi Te-au ales Domn, 

însă ai să domnești peste două milioane de oameni. 

Fă dar ca Domnia Ta să fie eu totul de pace 

şi de dreptate, împacă patimele și urile dintre noi 

şi reintrodă în mijlocul nostru strămoșeaseă frăţie. 

Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn-cetăţean ; 

urechia Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi 

închisă la minciună şi lingușire. 

- Porţi un frumos. şi scump nume, numele lui 
Alexandru cel Bun. Să trăești dar mulţi ani! 

Ca și dânsul, fă, o Doamne, ca, prin dreptatea 
Europei, prin desvoltarea instituţiunilor noastre, prin 
simţimintele Tale patriotice, să mai putem ajunge 
la acele timpuri gloriase ale naţiei noastre, când 

Alexandru cel Bun ziceă ambasadorilor împăratului 

din Bizanţiu că: 

România nu are alt ocrotitor decăt pe Dum- 
nezeu și sabia sa! 

Să trăești, Măria Ta! 

    

2) Convenţiunea pentru reorganizarea. principatelor române făcută 

de către puterile europene în 1858.



5. DISCURSURI ACADEMICE: 

ELOGIUL LUI ALECSANDRI 

DE 

IACOB NEGRUZZI”) 
  

__ Notiță introduetivă. — Dim. C. Ollăneseu (Ascanio) care a fost 
„membru al Academiei fane a rostit după alegerea sa, un discurs 
«de-recepţiune» la 25 Martie 1894, vorbind despre viaţa şi scrierile 
lui Alecsandri. Asestui discurs, conform obieciului, răspunde unul 
din membrii „mai vechi: d. Jacob Negrusai. D. Iacob Negruzzi a 
fost în mai multe rânduri deputat, a fost profesor la facultatea de 
drept din Bucureşti, a condus revista «Convorbiri literare», a pu- 
blicat multe scrieri în proză şi versuri, 

Pentru mine, care am primit din partea colegilor 
noștri plăcuta, însărcinare să răspund la frumoasele 
şi învăţatele cuvinte ce ai. rostit aici, acest subiect | 
eră cel mai interesant din câte se puteau alege, 

„căci Alecsandri a fost acel ce a legănat cu duleile 
sale cântări copilăria mai tuturora din generațiunea 
din care fac parte şi în special copilăria mea pro- 
prie. In adevăr, de când eram în vârstă .de 8 sau 
9 ani am cunoscut pe marele nostru poet, atunci 
un, tânăr înfloritor, cu fața deschisă, privirea fru- 

  

1 . oaze 7 a: . 2 . : ) Cu ocazia citirii acestui discurs, se vor earacteriză discursu- 
rile academice. ! | E 

/
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_moasă, cu-zâmbetul blând. Şi dinaintea sa am fost 
pus de tatăl meu să recitez câteva din cele dintâiu 
doine compuse de dânsul şi care făcuse un efect 

aşă de adânc asupra contemporanilor săi. Ba odată 
am declamat chiar cântecul comic «Herșcn Boece- 
giul», și se vede că în destul de bine, căci îmi 

aduce aminte cum Alecsandri ma, desmierdat, mi-a 

“dat bomboane dintrun saltar şi mi-a zis: «bravo, 

ai să devii un mare actor, ca şi Millo!». 

Mai târziu îl vedeam adese ori în casa părintească, 

căci o harnică împreună lucrare, și ceeace e mai 

mult, o prietenie strânsă legă pe Vasile Alecsandri 

cu Constantin Negruzzi, fără ca în-toată. viaţa lor 

un singur nour să fi turburat seninătatea relaţiunilor 

lor. Cât timp am fost prin şcoli, cele mai frumoase 

ale mele momente de lectură au fost acelea în care 

itiam poeziile lui Alecsandri ce apăreau succesiv, 

fie că erau « Doinele» şi » Lăcrămioarele» sau ver- 

sunile ce adresă patriei sau cântecele bătrâneşti, 

adunate și întocmite de el. Şi mai târziu, în sfârşit, 

când urmând “unei chemări neînfrânate, am - pășit 

şi eu pe calea acelor ce au mânuit limba română 

și mai ales de când am luat asupra-mi înființarea, . 

şi dirijarea, unei reviste literare, relaţiunile mele cu: 

Alecsandri au devenit dese şi intime: convorbiri 

frecvente în vizitele ce-i făceam la Mircești, pentru 

mine ţotdeauna încântătoare, sau în vizitele lui 

Alecsandri la Iaşi, când veniă, să ia parte. la adu- 

nările literare ale societăţii «Junimea», și o cores-
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pondenţă regulată, având de obiect literatura na- 

ţională, au trebuit să deștepte între noi acea prietenie 

ce a ţinut 25 de ani, prietenie, care pentru Alecsandri 

eră poate numai transportarea asupra fiului, a sim- 

țimîntelor ce avusese odinioară pentru tată, iar 
pentru mine eră urmarea entuziasmului naiv al 
copilului în bărbatul ajuns la maturitate. care acuma 
lucră şi produceă, însuşi. 

Dela apariţiunea « Convorbirilo» Literare» şi 
până la moartea sa, Alecsandri a încurajat cu sfa- 
turile sale şi mai ales cu o colaborare statornică 
și activă de aproape un sfert de secol pe toți băr- 

„baţii ce succesiv se arătau pe câmpul literar şi-mi 
încredinţau spre publicare întâile lor încercări. Acei 
cari seriau în limbă simplă şi curată, dela Alecsandri 
au învăţat-o; o generaţiune întreagă a imitat for- 
mele frumoase create de talentul său, căci toţi îl 
considerau pe dânsul ca pe cel dintâiu poet al Ro- 
mânilor. Și când în anul 1878 o mare societate 
literară străină-a încoronat poezia « Cântecul Gintei 
Latine», întreaga haţiune română sa simţit mândră 
de postul ei, căci Z/ făcuse ca popoarele latine din 
apusul Europei să recunoască și să puie alături cu 
dânsele pe tânăra, soră dela xăsărit, abiă de curând 
deșteptată la o nouă viaţa. De atunci Alecsandri 
a fost considerat ca cel dintâiu poet al nostru de 
toți. Românii, fără deosebire de vârstă, fără deose- 
bire de provincie, fără deosebire de clase - sociale, 
cu adevărat dela opincă până ia Vlădică, chiar
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până la. înălţimea Tronului, de pe care perechea 
regală conduce cu atâta înţelepciune şi strălucire 
destinele patriei noastre. Carmen Sylva a fost o 
admiratoare a poetului, sfătuindu-se cu el în multe 
lucrări ce a făcut și traducând un şir de poezii 
de ale lui în limbile răspândite ale Occidentului. 

Cei mai mulţi din poeţii contimporani. au cântat 

pe Alecsandri în versurile lor. 

Eminescu, în poema sa «Epigonii», 'nuineşte pe 

Alecsandri cacel Rege al poeziei, veşnice tânăr şi 

ferice». | | 

„Eu însu-mi i-am adus omagiile mele în mai: 

multe poezii, ax mai ales tu, iubite coleg D), i-ai 

cântat laude la deosebite ocaziuni. Oda ce ai compus 

în Constantinopole în anul 1883 şi în care vor- 

beşti de imnul secular al lui Horaţiu, sfârşeşte cu 

„următoarele versuri, adresate poetului nostru, versuri . 

în adevăr pornite dinti”o nobilă inspiraţiune : 

De lângă mare pân” la Prut, 

Diă. Tisa în Ceahlău, 

Răsună n piepturi românăști, » 

Duios cântecul tău, 

” Tar doinele-ţi pline de dor, 
Smăltate de pastele o 
Şi strălucitele poveşti 

„Au pus cununi de stele 

DI 

* 1) Se adresează lui Ollănescu.
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Pe truntea-ţi largă de poet, 
Pe care 'n zi de Maiu, 

Ursita descântând sădi 

Un farmec rupt din raiu. 

De atuncea dulcele tău viers, 

Mai tânăr şi mai blând, 

E purtător de mângâieri 

In suflete intrând; 

De atunci în jurul tău cu drag 
Rămân toţi în uimire, 

Și ascultându-te, iubesc 

Și cred în fericire... . 

(După : Olăneseu, V. Alecsandri, Bue., 1994).



6. DISCURSURI JUDICIARE: 

DESBATERILE UNUI PROCES *) 

Notiţă introductivă. — In ziua de 22 Maiu 1877 un mare sean- 

dal s'a întâmplat în târguşorul Darabani (din jud. Dorohoiu): o 

bătaie straşnică între Români şi Evrei, apoi devastarea unui mare 

număr de case ale locuitorilor Evrei. 

Chiar'a doua zi autorităţile polițienești. şi judecătoreşti încep 

cercetările. Cercetările au inut mult. A fost acuzat proprietarul 

moşiei, Cimara, că el a pus la cale bătaia prin oamenii săi; au fost 

acuzaţi și un număr însemnat de locuitori Români din acel târg. 

Acestea s'au stabilit prin 7nstraețiame, adică prin cerestările jade- 

cătorului de instrucție. Cercetarea judecătorului de instrucţie se 

supune unor magistrați dela. Curtea de Apel cari formează camera 

de punere sub acuzațiune. Aceasţa hotărăşte în cele din urmă. Ea, 

a hotărît că trebuese trimişi în judecată două Categorii de persoane: 

unele (38 la număr) cari <au rănit greu pe 3 Evrei şi au bătut - 

alți 30 şi au distrus uşile şi ferestrele de la mai multe case şi du- 

ghene, aruncând în stradă mărfuri şi alte obiecte»; altele (30 la 

număr) cari, «găsind Iueruri- aruncate, au luat parte din acele 

obiecte şi mărfuri pe sub ascuns de proprietarii lor cu cuget de a 

şi le. însuşi». 

Aceşti acuzați aveau să fie judecaţi de curtea cu juraţi. 

Procesul sa amânat de mai multe ori până la 2 Septemvrie 1878. 

Procesul a ţinut mai multe zile. După ce s'au ascultat znartoris, 

procurorul a prezentat acuxațiunea sau rechizitorul, prin care sta- 

bilește vinovăția acuzaților şi cere pedepsirea lor; apoi .au vorbit 

- „ | 

*) Cu ocazia citirii şi analizării acestor discursuri, se vor carac- 

_teriză diferitele feluri de discursuri judecătorești sau «judiciare».
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mai mulţi advocaţi cari au apărat pe acuzaţi prin pledăr: (sau 

pledoarii). Cei- deyastaţi şi bătuţi aveau şi ei un advocat al lor, 

care reprezentă partea civilă. 

Reproducem aci vorbirea procurorului şi a unui advocat. 

Rechizitorul procurorului 

Domnilor Juraţi, 

După o instrucţiune şi discuţiune, urmate în timp 

de opt sedinţe censecutive, mi-a venit în fine :ândul 

să amintesc d-lor voastre ceeace, după opinia mea, 

a rezultat din toată această instrucţiune şi din dis- 

cuţiunile urmate, relativ la crima comisă la Dara- 
bani în ziua de 22 Maiu 1877, crimă care va face 

„epocă în analele justiţiei noastre criminale. Mă voiu 
sili, pe cât puterile îmi vor permite, să readuc în 

- memoria d-voastră atât cele petrecute la Darabani 
cât și cele ce s'au zis în trecutele opt şedinţe. 

D-lor juraţi, în seara zilei de 22 Maiu 1877, 
"autorităţile din Dorohoiu sunt vestite că la Dara- 

bani se” petrec lucruri îngrozitoare: bătăi, jefuiti, 
devastări şi omoruri. | 

Și invoce, pentru a susţine că atât de grave erau 
faptele ce se denunțau autorităţilor din Dorohoiu, 
chiar procesul-verbal dresat la 23 Maiu de către 
D. Foca, acela care, ca martor din naintea Curţii, 
a spus că, ajungând la faţa locului, a văzut că lu- 
“erul' este inai mult decât o bătaie, pentru care cre- 
deă d-lui că va dus acolo, și dacă n'a găsit omor, 

„„ duerurile nu erau mai puţin îngrozitoare. 

N
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Un număr destul de însemnat de martori ŞI pro- 
cesul-verbal al judecătorului de instrucţiune, care 
constată faptul de visu, vă spun d-v., d-lor juraţi, 
că la 22 Maiu în târguşorul Darabani 160. de du- 
ghene şi case ale locuitorilor evrei din Darabani, 
printre cari şi două: case ale creștinilor au fost de- 
xastate şi că 35 de proprietari 'au fost maltrataţi, 
unul împușcat prin două lovituri de armă de foc 
şi doi tăieţi prin arme tăjetoare. Actele . medicale 
vă spun aceasta... 

Martorii pe cari i- -aţi ascultat van spus, şi. cu 
prisosință, cu un lux de probe, că autorii faptului 
nu sunt decât acuzaţii de astăzi, între cari se nu- 
mără 185 servitori, ai proprietăţii Darabani. 

Faptul dela 22 Maiu, întâiu că n'a fost ceva -- 
spontaneu, n'a fost un lucru 'adue de întâmplare; 
a fost un lucru-meditat, discutat și hotărît ca să 

„ se petreacă în acea zi, şi pentru aceasta vom in- 
vocă probele ce-am adus înaintea d-voastră. 

Trei dintre acuzaţi: Ilie Postolache, Toader Mo- 
locea şi Gh. Zmeu, au spus înaintea judecătorului 
de instrucţie —- și cred. că toţi putem pune temeiu 

pe niște arătări făcute imediat după săvârşirea, fap-. 

tului — că dânşii au primit însărcinare dela oamenii 

proprietăţii, și chiar în curtea “proprietăţii, unde Şe- 

deă” Panait, ca a doua zi dimineaţă să plece să bată 

pe târgoveţii din Darabani. „Aceasta, le-a plăcut şi. 

lor, fiindcă nu erau streini de intriga dintre pro- p 
prietaţe şi Ewrei; nau respins această propunere, 

6 

.
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Sau silit, din” contră, să o realizeze, crezând că cu 

aceasta satisfac pe proprietari. A doua zi dimineaţă 

se întrunesc, merg în târg şi comit ceeace constată 

judecătorul de instrucţie că sa urmat în ziua de 

Maiu. 

O altă probă este arătarea lui Focşăneanu, care 

spune că, întâmplându-se în piaţă şi văzând pe tul- 
burători că vin spre casa unui evreu, a întrebat pe 

Dimitrie, Silvestru: «Pentru ce bat?» Şi Dimitrie 

Silvestru i-a răspuns: «Avem poruncă pentru acea- 

“sta>. Dar tot de odată adaogă Dimitrie Silvestru 

cu sinceritate: «Eu văd că ceeace facem nu sunt 

fapte frumoase, dar cată să ne supunem poruncii 

care ni sa dat!». | , 

"Un alt martor, lucăl Croitor, va spus că, având 

o vacă de vânzare, ședeă la o margine a maidanului 

unde se face iarmaroc; că pe lângă dânsul şedea un 

Ion Armeanu aşteptând să se înceapă faptul; și 
îndată, ce Frunzuc a lovit cu palnia pe Zeilic, a 

venit Armeanu şi a zis către mai mulţi cari 

așteptau: «De acum putem merge». Ceeace face 
„Să se creadă că aveau un semnal, o oră fixată la 
care trebuiă, fiecine să iasă, să se întrunească în 
ceată și- să plece spre locuinţa lui Motăl și a lui 
Şimşa Hecht, direcțiune î în care martorul i-a şi văzut 
că au apucat... 

Toate acestea. sunt fapte care dovedesc hotărîrea 

luată de mai înainte, constituirea în ceată ca să 

facă bătaia din 22 Maiu.
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In ajutorul tuturor acestor dovezi mai vin şi al- 
tele care toate probează că faptul a fost executat 
de oamenii proprietăţii Darabani. Iată aceste dovezi: 

» Pe lângă martorii cari în faţa d-voastră au re- 
cunoscut pe acuzaţi, cu cari au fost confruntaţi, fără 
să facă nici o greşală în arătările lor, mai avem şi 

alte dovezi care au forţa lor probatorie : este mai 
întâiu, măeturia lui Sandu Grădinar. Aceşta sa în- 
tâmplat de faţă când Frunzuc da palme lui Cuş- 
maru şi când Frunzuc este întrebat de către Cuş- 
maru: «Ce ai cu mine!» bătăuşul răspunde: <Sunt 
dintre ai,lui Cimara». 

Este pe urmă o femee, Ruja Stranski. Aceasta 
a arătat că, în fruntea cetei ce devastă, erau Panait 
Vechilul şi Dumitru Grecul, care, înarmaţi cu bice, 
conduceau pe devastatori. | 

Este şi altcevă: împrejurărea că, din 160 case 
„devastate, se găsesc aproape vro 20 cari nu sunt 
de loc atinse, şi instrucţiunea a constatat că aceste. 
case aparţineau oamerilor cari nu făceau un partid, 
cu târgoveţii evrei, ci erau în bune relaţiuni cu pro-' 
prietatea. Darabani. Aceasta, credem că este destul 
de demonstrat ca să se vază cine a făcut devas- 

tările... 

Despre Şai Cahal, cum se face că bătăuşii apucă 
pe o stradă care duceă, direct la. Cahal, acela pe 
care propriețatea l-a arătat, ca un conducător al târ- 
goveţilor, și prin urmare unul din inimicii capitali 
ai “proprietăţii ? Cum, se face. că bătăuşii, până la
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casa, lui Cabhal, nu se ating în tot lungul drumului, 

de nici o altă casă?... | 

Acum cred că mi-am îndeplinit datoria dea vă 

aminti generalităţile faptului săvârșit la Darabani; 

vom tiece la amiănunţimile cari privesc pe fiecare 
acuzat în parte, ca să vă spun ce a rezultat din 

instrucţiune pentru fiecare din ei. 

Vom începe, d-lor juraţi, cu Panait Grecul, care, 
din mărtuniile ascultate înaintea d-voastră, rezultă 

că a fost conducătorul cetei. 20 martori aseultaţi 

au spus toţi că l-au văzut între devastatori cu mi- 

“Siunea, de a-i conduce. 

In -aceeaş categorie sunt acuzaţii Dumitru 'Fomopol, Dumitru 

Silvestru, Ion şi Gheorghe Armeanu, ş. a., despre cari erâu orei: Zi 

pobilive că au luat parte la săvârşirea faptului. 

Rămân, alţi 9 acuzaţi, în privinţa cărora instruce- 

-ţiunea, secretă și Camera de punere sub acuzaţiune” 

au găsit; că este loc să se trimită înaintea d-voastră. 

Recunosc că n'a fost în putinţă de a vă aduce 

probe cari să vorbească, înaintea d-voastră despre 

culpabilitatea, acestor acuzaţi; cu toate acestea in- 
strucțiunea nu. a fost lipsită cu desăvârşire de probe 

pentru dânşii. Astfel, între aceştia sunt.: Gheorghe 

Petrache Muzicantu, Lon Munteanu, Ştefan Prisă- 

caru, $. a. | 

La instrucţiune au fost martori cari au confirmat 

participarea acestor acuzaţi la faptul dela 22 Maiu, 

și instrucțiunea, întemeiată pe acele dovezi, a decis 

trimiterea lor în judecată, înaințea d-voastră. * 

N
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, | 
"Mai este, domnilor juraţi, a doua categorie de 

acuzaţi :.... aceia cari la 922 Maiu, aflându-se la Da- 

abani cu ocaziunea_turburării, profită de devastare 

şi iau lucruri asvârlite. Aceștia, în urma, ordonanţei 

dată de Camera de punere sub acuzare, au fost puşi - 

în prevenţiune, s'au lansat mandate de arestare în 

contra lor, şi stau la arest din luna lui Iunie tre- 

cut. Probă:a delictului comis de dânșii sunt pro- 

cesele căâri constată că la perchiziţiunea. făcută de 

agenţii poliţiei judecătoreşti, sau găsit “pe la dânşii 

lucrurile ce erau, va spus fiecare, luate de ei dela 
4, - 

Darabani. | _ 

Astfel, d-lor juraţi, rezumându-mă, am  convie- 

țţiunea că d-voastră sunteţi pe deplin luminaţi asu- 

pră acuzaţiunii purtate contra acuzaților de astăzi: 

că, pe cât sa putut, lumina :sa făcut pe deplin; 

Sau adus dovezi cari nu lasă nici o îndoeală că. 

acești acuzaţi sunt devastatori, cei din întâia linie 
„devăstatori în ziua de 22 Maiu, şi ceilalţi furii sau 

tăinuitorii ce au luat lucruri ale altuia. Credem că, 

N d-nii juraţi, judecători ai poporului, vor face drep- 
tate, dând verdict pentru condamnarea. lor... 

Pledoaria apărării 

Onorabilă. Curte și onor. jurați! 

Un fapt de bătaie s'a petrecut în ziua de 22 Maiu 

1877 în târguşorul Darabani. Acest fapt de simplă 

bătaie şi neorânduieli, prin împrejurările care au 

,
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urmat după săvârşirea lui, a devenit, prin interpre- 

tarea uneia, din părţi, o cauză celebră. 

La această cauză am simţit de datoria mea de 

Român, împreună cu onorabilii mei confraţi, să vin 

și să iau parte în apărarea Românilor, acuzaţi de 

persecutori ai intereselor private şi ai credințelor 

religioase ale Evreilor. | 

Care, domnilor, este faptul petrecut la Darabani, 

așă cum s'a adus înaintea doniniilor-voastre? Și, 

înainte de toate, care este autoritatea competentă 

care vine şi califică acest fapt? 

Cestiunea pusă astfel, vom vedeă isvorul de unde 

afacerea a luat naştere, vom vedea apoi dacă în con- 

tra acelei autorităţi, fie chiar reprezintanţi ai minis- 

terului publice, putem noi să ne ridicăm, putem noi 

zice ceva? 

Să începem cu Camera de punere în acuzaţiune. 
lată cum Camera de punere în acuzaţiune vede 

„acest fapt: O ceartă se naşte între Frunzuc și Cuş- 

„maru, o ceartă din întâmplare. Această ceartă dă 
loc la adunarea mai multor oameni de o parte şi 

de alta. Acesta este faptul în toată goliciunea lui . 
„pe eare suntem datori a-l constată înaintea jura- | 

ţilor, iar nicidecum să venim şi să-l denaturăm. 

Insă ce sa făcut? Atât părţile civile cât şi acu- 
zaţiunea vin şi schimbă faptul pe care se reazemă 

“Camera de acuzaţiune, luând un alt punct de ple- 

care, Acest nou punct de plecare este: «că a existat 

o idee preconcepută, că această idee pleacă dela
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curte; că, prin urmare, acolo sa făcut «organizarea, 
unei cete cu scop de devastare şi maltratare>. 

Din aceste două puncte de plecare vom căută şi 
noi să analizăm faptul petrecut la Darabani. 

Onor. apărător al părţii civile şi onor, reprezin- 
tant al ministerului public, expunând istoricul fap- 
telor dela 22 -Maiu, zic că aceste fapte nu-şi au 
:svorul, după cum spune Camera de punere în acu- 
zaţiune, dela o întâmplare; ci sunt consecința unei 
idei concertate, unui plan hotărît de mai nainte. 
Da, o idee, un plan preconceput a existat. Dar să 
vedem care sunt persoanele care au dat naştere 
conflictului dela 22 Maiu, ale căruia proporțiuni 
Sau mărit așă de mult, unde e plahul şi care e 
scopul... 

  

Fie-ne permis să arătăm şi noi cauzele care au 

dat naștere la aceste neînţelegeri. 

Nu “este, d-lor, cel dintâiu fapt din partea. 
Evreilor acela care sa petrecut la 22 Maiu; sa 
mai întâmplat unul la 29 August 1876, care este 
aproape într'o egală proporţie cu cel întâmplat la 

22 Maiu. Acel fapt a dat iarăşi ocaziune la strigări, 
la ţipete, şi prin urmare ia o anchetă. Au ţipat 
Evreii că sunt persecutați de către Români!.. | 

La 29 August 1876, faptul sa început printr'o 

bătaie, precum și acum o bătaie între Frunzuc şi 

Cuşmar face să sară femeile lui Şimşa în ajutorul 

lui Cuşmaru, iar întral lui Ffunzue. toată lumea, 

adunată la iarmaroe şi de aci încăerarea generală,
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de aci scandalul care a răsunat până dincolo de 

fruntariile ţării!.. Acest scandal, ca şi cel dela 22 

Maiu, nu eră preconceput, premeditat din partea 

Românilor. 

Actele scrise care Sau citit înaintea d-voastră, 

cum și depoziţiunile martorilor împreună cu rechi- 

zitotul d-lui Procuror, desvoltat astăzi, au constatat 

acest fapt: că Evreii se amestecau în alegerile co- 

munale propuind candidatul lor şi uzând de toate 

mijloacele putincioase pentru a-i asigură reuşita. 

Reprezintant al judeţului, Preşedintele comitetului 

permanent va afirmat sub prestare de jurământ, 

_că în ziua de 21, mergând la Darabani, a avut o 

convorbire cu Şimșa Hecht despre alegerea Prima-. 

rului, şi că acesta a zis: «Şi Evreii au interese în 

“alegerea Primarului, pentru că şi dânşii plătesc 

dări > şi. că va susţine cu orice preţ “candidatul 

lor. Aceste amestecări ilicite, va mărturisit-o. şi 

unul din amicii candidatului Evreilor, au. produs 

la 22 Maiu, o înăsprire în spiritele cetăţenilor ro- 
mâni din Darabani. La 21 Maiu sa făcut alegerea, 

“si a doua zi s'a întâmplat cearta între Frunzue și 

Cuşmar, apoi scandalul petrecut. 

Martorul produs întâiu, martor. de bună credinţă, 

pe care toată lumea îl cunoaște ca om ce nu poate 

să facă o depoziţiune interesată; martorul, în contra. 
cărui nu poate, după d-l apărător al părţii civile, 

_să existe nici o contradicţiune, este martorul Tomida. 

Ei bin, d-lor, avem convieţiune în modul nostru 
at 

;
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de apreciere ori nu? Dacă d-l advocat al părţii ci- 

vile este convins că un martor a cărui contradie- 
ţiune se poate probă, nu poate să serve de probă 
în stabilirea unei acuzaţiuni, apoi ne mirăm -cum 
tocmai d-l Tomida este cel dintâiu martor ales de 
d-sa; căci acest martor a spus că, fiind în gazdă. 
în ziua aceea, la doctorul Biber, a ieşit prin târg, 
şi într'o oră cât a zăbovit, a văzut atâtea fapte care 
după mărturia sa însuşi nu puteă să-i cadă sub ochi” 
întrun timp așă de scurt. Medicul Biber vine însă. 
şi-l contrazice; spune că depozițiunea. lui 'Tomida 
nu este exactă, fiindcă d-sa, în acel timp, a stat în 
casă, şi nici că puteă ieși din curte fiind porţile 
încuiate. 

Intre aceste două depoziţiuni, care este cea ade- 
vărată? Înţeleg să mi se zică: a doctorului poate 
să nu fie adevărată, precum poate să nu fie ade- 
vărată nici a iui 'Lomida. Dar înti”un asemenăa, caz 
ştiinţa. dreptului spune că nu pe presumpţiuni se 
poate stabili o acuzaţiune, ci pe probe neîndoioase, 
Așă dar acest martor putem să-l dăm la o parte. 

Martorul Sandu Grădinar, ete., ete, sunt martori 

produși de partea civilă. Trec repede peste dânșii și 
vă împrospătez numai în memoria d-voastră dacă 
aceștia pot să fie martori opuși acuzaților. Nam de 
cât să fac o comparaţie între Sandu Grădinar şi 

Leon Focșăneanu. Sandu Grădinar, în dugheana în 

care eră, aude zicându-se: «Daţi iama»! In acelaș 

moment celalt martor Leon Focșăneanu, care sta în 

i
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drum, nu aude nimica, pe când cel închis în casă 

aude. Judecaţi d-voastră, d-lor juraţi! 
Ast-fel şi cu ceilalți murtori; ei sau contrazis 

cu toţii. Până Şi profesorul, care e presupus că știe 

„ora mai bine de cât oricine, aţi văzut că n'a putut 

să spuie pe ce timp a văzut scenele ce ne descrisese. 

Nu-și aduceă aminte dacă a venit cu doui cai, sau 

cu un cal; călare sau în trăsură. Pe nişte aseme- 

nea dovezi vine-partea civilă şi vă cere să pro- 

nanțaţi un verdict de culpabilitate şi să-l pronun- 
ţaţi ca străinii să nu zică că în ţara românească 

nu este dreptate. , 
Acuma d-lor, pentrucă d. şi d-na Cimara au un 

“proces cu Evreii, nu urmează că dacă întradevăr 
acei Evrei sunt paşnici, cum erau în timpul răpo- 
satului Balș, să aibă un interes proprietarii de as- 
tăzi, descendenţi al generalului Balş, să-i maltrateze 
şi să-i sărăcească. Dacă dar un asemenea interes 

„nu poate fi din partea proprietăţii, trebue dar să fi 
fost un alt interes, din altă parte, pentru a inventă. 
împrejurări cărora dându-se proporţiuni exagerate, 
să se dea motiv străinilor, —de a căror opiniuni de 
un timp încoace purure ni se impune a ţine seama, 
în toate cestiunile noastre, chiar și cele de interes 
intern, — de a apăsă la timp cumpăna în favoarea 
celorlalți interesaţi şi în contra noastră... . 
„A fost dar o simplă bătaie începută în Darabani 

între Frunzue şi Cușmar, şi la care s'au amestecat;
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oamenii cari se aflau în.ziua aceea în târgușorul 
Darabani cu ocaziunea iarmarocului. 

Un argument altul am văzut în gura reprezen- 
tantului ministerului public: Cum se poate să .se 
distrugă 160 case ale Evreilor, şi nici o casă a creş- 
tinilor? Cum se poate justifie ă această alegere a 
devastatorilor ? Faptul acesta se explică foarte uşor, 
d-lor juraţi, dar nu în modul cum vrea să-l con- 
state reprezentantul ministerului public unit cu păr- 
țile civile în contra vederilor Camerei de punere în 
acuzaţiune. Provocaţiunea. fiind făcută de Evrei prin 
bătaia dintre Frunzuc Şi Cuşmar, care a dat loc la 
amestecul altor români, ca Cărămidarul, care sa vă- 
zut ieșind plin de sânge dinto dugheană, evr 
—înţelegeţi bine că încăerarea a tiebuiţ, să 
o bătaie mai întinsă. 

eească, 

devină. - 

Ast-fel, d-lor, se explică prezenţa oamenilor de la 
Curte în această învălmăşală, — amestec în lauda- 
bilul scop, care am văzut, de a apără casele Evrei- 
lor ca să nu fie ljefuite, 
împr 

lucr 

Şi dacă oamenii Curţii, 
eună cu d-na Cimara, nau putut să liniştească 

ul, n'au putut să facă ca scandalul să nu ia 
„Proporţiunile ce a, luat, este că sosirea lor la, fața 
locului a fost prea târzie; este, mai ales; că nimeni 
din partea autorităţilor nu s'a prezentat a le-da 
concursul; și aţi văzut. domniile-voastre cum lucrul 
se regulase ca nici un picior de autoritate -să nu 
se găsească atunci în Darabani; niei primarul, nici 
ajutorul de primar, nici chiar notarul, până și ofi- 

- .
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_4erul de gardă cu toţii lipsiau, unii la Rădăuţi Şi 

alții aiurea; târgușorul eră cu desăvârşire aban- 

donat. 

Tată, d-lor, cum onor. procuror se prezintă înain- 

tea, d-v. în privinţa a 39 acuzaţi/ din care pentru 

9 vine şi face declaraţiune astăzi că pare probe, 

dar totuşi susține acuzaţiunea! 

„ Aceasta pentru întâia serie de acuzaţi. 

Când însă vom trece la a doua serie, cei mai 

puţin culpabili, pentru care cu toate acestea vi se 

cere verdictul de condamnare, ce credeţi d-niile- 

voastre că avem să. vedem ? N'am decât să vă citez 

oarecare nume pentru ca să împrospătez memoria 

d-voastră; veţi vedeă motivul vidicul pentru cari 

aceşti oameni sau adus aci şi stau la temniţă de 

atâta timp!... Dacă nu ne vom aduce aminte decât 

de Pârju, Baraboiu, Lipeanu etc., toţi aceştia, dintre 

care Pârju a. arătat acelaș lucru şi la judecătorul 

de instrucţiune, mai toţi aceştia vom vedeă, că stau 

închiși — ca să zic așă— prin procuraţiune. Intre- 

bând pe unul din ei, a răspuns, vă aduceţi aminte: 

<că el nu a fost acasă nici când sa întâmplat fap- 

<tul de la Darabani, nici când sau găsit lucrurile; 

<şi dacă va fi luat cineva vre-un lucru, poate că 

«femeia lui să ştie, sau poate le va fi aruncat la 

<dânsul în ogradă vreunul din Evrei». 

Cu toate acestea, omul şade la puşcărie. şi Onor. 

reprezentant al ministerului public, dezarmat de: 

ori-ce- probă, are curajul să susţie înaintea d-niilor-
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voastre să daţi pentru acest nenorocit un verdict 
de culpabilitate! Aceasta este prea mult. 

Mă rezum. Instigatorii fiind Evreii, tot ce sta în- 
tâmplat la, Darabani în ziua de 22 Maiu 1877 este 
fapta lor: a lor fie şi răspunderea! | Ş 

Osehit de aceasta, este constatat că Ministerul 
public n'a stabilit că acești acuzaţi sunt indivizii | 
cari au bătut şi devastat. Aşă fiind, ce alt vă ră-- 
mâne, dumnea-voastră, d-lor juraţi, de cât a decide 
că, pe câtă vreme instigatorii sunt alţii, pe câtă 
vreme ministerul public - nu prezintă probe sigure, 
d-voastră care judecaţi lucrurile după conştiinţă, nu 
veţi luă pe conştiinţă sufletele unor oameni cari vor 
muri de sigur în închisoare. Pentru aceea am de- 
plină încredere că, cu toată convingerea, veţi zice: 

„<Nu, acuzaţii aceștia nu sunt vinovaţi».



CA BACTERIZARE GENERALĂ 

Se deosebesc mai multe categorii 

sau specii de discursuri după felul 

ideilor ce tractează. | 
I. Discursurile religioase au de scop 

să înveţe pe oameni adevărurile re- 

ligiuniii. Ele au ca temă o citaţiune 

din cărţile sfinte pe care o desvoltă 

cu toate detaliile necesare. Ele poartă 

numele de predici, omilhi sau învă- 
fături; une-ori se mărginesc numai a 
explică pasagiu cu pasagiu un text 
din evangelie. Cuvântările cari au de 
temă lauda unui sfânt poartă numele 

special de panegiric. 
II. Discursurile funebre se rostesc la 

o înmormântare. Ele se pot ţineă și 

“cu ocazia amintirii morţii unei per- 
soane însemnate. Unele din acestea 
se socotesc ca specii ale celor religi- 
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oase, pentrucă se ia de obiceiu ca 
temă o citaţie din cărţile sfinte. care .- 
se aplică la împrejurarea particulară 
despre care se vorbeşte. Cele mai multe 
însă, aşa cum se fac azi, sunt inde- 
pendente; ele vorbese despre meritele - 
mortului şi despre jalea celor cari râ- 
mân în urmări. 

III. Discursurile militare se rostesc 
de 6omandanţi spre a ațâţă şi susţi- 
neă curagiul soldaţilor. La cei vechi, 
fiind armata mică, comandantul pu: 
teă vorbi chiar el trupelor; astăzi însă 
fiind armata totdeauna numeroasă, 
în locul discursurilor- se trimit corpu- 
rilor «Proclamaţiuni» cari se citesc. 

IV. Diseursurile politice au ca temă o 
cestiune politică, adică privitoare la 
mersul trebilor statului, sau o privire 
asupra unui eveniment oarecare. Ele 

„se rostesc în adunări legislative, adică 
în adunări cari fac legile; se rostesc 
în întruniri publice, adică, în cari vin 
cetăţenii ca să asculte. pe cei cari vor 
să-i lumineze despre drepturile lor;
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se rostese la sărbători mari, cum ar 

fi alegerea unui principe, aniversarea 

suirii pe tron a unui șuveran sau a- 

niversarea unui mare eveniment; se 

rostesc în fine la banchete. 
V. Discursurile academice se numest 

aşa după 0 vorbă grecească, un anume 
Academos, persoană legendară, care 

aveă nişte grădini foarte frumoase. 

Acold un mare filozof, Platon, se pre- 

umblă cu eleviisăi şi le explică diferi- 
tele doctrine filozofice. După numele 
acelui proprietar de grădini, sa numit 
şi teoria filozofică a lui Platon «Şcoală 
Academică», continuată de alți mulţi 

filozofi. In timpurile moderme, Aca- 
demiile sunt sau şcoli înalte (ca uni- 

versităţile) sau societăţi de oameni 
învăţaţi cari se ocupă numai de şti- 
iinţă şi de literatură. Printrun înţe- 

les. mai larg, sa numit scriere sau 

cuvântarea academică aceea care trac- 

tează o chestiune de literatură, de 
ştiinţa, independent de locul şi oca- 
ziunea unde se rosteşte. Intre aceste
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discursuri avem dar: conferinţa, lec- 
țiunea publică, disertaţiunea, dis- 
cursul de recepţiune, elogiul academic, 
memoriul academic, raportul. 

1. Conferinţa tractează o cestiune 
de literatură, de ştiinţă, de artă în 
faţa unui public adunat în mod li- 
ber. lia îşi propune se facă cunoscute 
câteva adevăruri, însă în mod cât se 
poate de plăcut, în cât ea urmăreşte 
distracţia paralel cu instrucţia ascul- 
tătorilor. | | 

2. Lecţiunea publică este tot o con- 
ferinţă, însă făcând parte dintmun şir 
de subiecte, despre cari se vorbeşte 
în mai multe ocaziuni consecutive (în 
fiece săptămână, de două ori pe săp- 
tămână, etc.). 

3. Disertaţiunea este o cuvântare 
de aceeaș natură cu conferinţa sau 
lecţiunea, însă ţinută în faţa unui 
anumitpublic: membriiunei societăţi, 
doritorii de a serbă un eveniment 
istorie, literar, cum ar fi aniversarea 
patronului unei şcoli, ete.



983 

4. Discursul de recepțiune se citeşte 
de un membru nou ales în Acade- 
mie. El poate tractă o cestiune oare- 

care din specialitatea cu care se în- 

deletniceşte sau poate vorbi despre 

meritele membrului al cărui loc îl 
ocupă. In acest caz discursul de re- 
cepţiune este un e/ogiu academic. Se 
obicinueşte totdeauna ca, după dis- 
cursul de recepţiune, unul din mem- 
brii vechi să dea un <răspuns», în 

„care să facă elogiul membrului nou 

admis. i 

5. Memoriul academic este un stu- 

diu făcut de unul din membri și citit 
adunării. 

6. Raportul este tot un asemenea 
„studiu, însă după o însărcinare dată 

de Academie. 

VI. Discursurile judiciare se rostesc la 

tribunale. Ele au de scop a interpretă 

o anume dispoziţiune dintro lege 
pentru a o aplică la un caz dat. Te- 

mele pot fi foarte variate: cestiuni 

de drept civil, adică privitoare la ra- 
4
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porturile dintre cetăţeni (proprietate, 
arendare, împrumuturi, ete.), cestiuni 
de drept penal, adică privitoare la 
delicte, crime, etc.; cestiuni din cele- 
lalte ramuri ale dreptului (constitu- 
țional, maritim, internaţional, comer- 
cial). | 

1. Rechizitorii se numese discursu- 
rile în cari un magistrat (procuror) 
acuză în numele societăţii pe un pre-. 
venit pentru un delict sau o crimă. 

2. Pledările sunt discursurile în cari 
advocatul apără pe clientul său. 

3. Memorii se numesc pledările fă- 
„cute în scris şi pe scurt cari se dau 
magistraţilor în afaceri mai impor- 
tante. Ele poartă şi numele de con- 
cluziuni scrise. | 
"4. Rapoartele sunt discursuri scrise 

de către unul din judecători ca să 
„rezumeze desbaterile şi să puie în 
evidenţă probele fiecarii părţi. 

5. Rezumatele se fac de prezidentul 
curţii cu juraţi, după ce a vorbit atât 
acuzarea cât şi apărarea, pentru ca
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să rezumeze dezbaterile şi să dea pe 
scurt juraţilor o ideie despre tot ce 
sa vorbit. 

6. Discursuri de deschidere se rostese 
la începutul anului judecătoresc la 
diferite instanţe. Acestea se ţin prin 
forma şi scopul lor, mai mult de cele 

academice.
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POVESTIRI DIN VIAȚA ORATORILOR CELEBRI 

DIN VIAȚA LUI DEMOSTENE 

Demostene, care eră vestit la începuturile lui 
Eschine, eră cu opt ani mai tânăr decât rivalul său. 
Eră născut la 385, la Peama în Atica. La vârsta 
de 7 ani pierăă pe tatăl său, care eră un bogat 
fabricant de arme. 'Tutorii săi mâncară toată averea 
şi-i neglijară educaţia. Cu toate acestea se duse să 
asculte pe Flaton!) și Academia?) a avut în el cel 
mai zelos şcolar. Se hotărî să urmărească înaintea, 
tribunalelor pe mizerabilii cari. abuzase de situaţia 
lui de orfan. Luă ca să-l conducă în studiul ora= 
toriei pe /seu.?) j ” 

Ajuns la majoritate, pledă în contra tutorilor 

săi, cari fură osândiţi la restituiri însemnate. Este 

probabil că Iseu l-a ajutat în compunerea celor 5 

pledări ce a pronunţat în proces și pe cari le posedăm. 
» 

1) Platon, vestit filozof grec (429-347 înainte de Hr.) 

3) Academia, adică şcoala întemeiată de Platon. 

2) Iseu, (sec. IV înainte de Hr.), vestit orator grec. 

„o
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Apoi Demostene încercă a vorbi dela tribuna 
publică, dar de două ori fu respins cu huidueli. 

Stilul lui păreă obositor şi întunecat, fără ușurință 

şi fără graţie. Dar aceste neizbânzi au înflăcărat şi 

mai mult pasiunea lui pentru glorie. Se închise în 

timp de mai mulţi ani într'o singurătate profundă, 

lacrând cu o energie remarcabilă pentru a învinge de- 
fectele lui naturale, îngălbenindu-se pe cărți, copiând 
şi recopiând pe Thucydide,!) meditând, compunând și 
mai cu seamă declamând. In fine ieși la lumină, stăpân 
pe el şi pe toate izvoarele artei. Atunci aveă 25 
de ani. În puţin timp ajunse la putere şi la renume. 
Se servi și de talentul lui pentru a-şi mări averea. 
Seriă pledările, cum a făcut Antiphon,?) Iseu Şi 
atâţia alţii; “caracterul lui violent se potriviă mai 
mult cu rolul de acuzator de cât cu acela de apă-- 
rător şi de apologist. Numeroasele discursuri judi- 
ciare cari ne-au rămas de la el nu sunt decât o 
mică parte din acelea ce a, seris şi a pronunţat. 

Singure pledările lui Demostene ar fi de. ajuns 
pentru a-i păstră o reputaţie nemuritoare. 

Dar cuvântările către popor şi cuvântările lui po- 
litice îl fac să întreacă pe Iseu şi pe toţi ceilalți 
oratori antici. Cea, mai mare parte din Pilipice5) sunt. 
capo-d'opere. Apărarea, lui Ctesiphon,t) acest faimos. 

  

1) Thuceydide -(460—395 înainte de Hr.) vestit istorie grec; a. 
scris storia războiului peloponexian. 

2) Antiphon orator din Atena (479—411 înainte de Hristos). 
5) Pilhipice se numesc discursurile contra lui Filip, 
*) Olesiphon a propus să se dea lii Demostene o coroană de 

,
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discurs al coroanei, este chiar întreaga ființă a lui 
Demostene, plină de focul geniului său şi al pa- 
siunilor care-l însufleţiau acum douăzeci de secole. 

In timp de patrusprezece ani, Filip nu pută să 
facă un pas fără a se găsi în faţa lui Demostene. 
Proiectele lui abiă concepute erau denunțate Greciei 
dela înălţimea, tribunei; vede ieşind din toate păr- 
țile vrăjmași la accentele acestei voci: inspirate; şi 
Demostene nu se da în lături de a pune în această 
luptă sfântă chiar și onoarea lui. 

Primiă aurul dela regele Perşilor pentru a com- 
bate aurul lui Filip şi-l semănă în toată Grecia 
fără a se gândi dacă va, bănui cineva, că-și face și 
lui o parte şi că-şi vinde discursurile. Plutarch!) 
spune, cu o învederată exageraţie, că, la Cheronea,?) 
Demostene soldat n'a fost demn de Demostene ora- 
torul şi că acela care a contribuit mult să aducă 
această dezastroasă bătălie, îşi părăsi postul și-și 
aruncă armele. Dar Atenienii nu-l învinovăţiră, 
fiindcă nu voiau să ceară dela un om de tribună 
ceeace puteau cere dela un om de meserie. 

Odată Filip mort, Demostene încercă să ridice 

aur; Eschine l-a acuzat că face o propunere contra legii; însă 
Demostene a ţinut o cuvântare prin care a dobândit achitarea lui 
Ctesiphon și pedepsirea lui Eschine cu exilul. ' 

1) Vezi biografia lui Plutareh între bucăţale de citire din această 
-carte. , ” 

”, Cheronea, oraș în Beoţia, unde Filip a învins (338 înainte de 
Hristos) pe Atenieni şi pe Thebani,
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Grecia, în contra urmaşului lui; dar ruina 'Thebei!) 

arătă că Grecia n'a făcut altceva decât să schimbe 

un stăpân pentru un altul mai teribil. Depărtarea 

lui Alexandru permise Atenienilor a se crede liberi 

un moment şi Demostene îşi recapătă toată influenţa. 

In fine primi în sala teatrului, în ziua concursului 

pentru noile tragedii, acea coroană de aur, cun propu- 

sese odată Ctesiphon să i se dea în numele poporului 

drept recompensă pentru devotamentul și serviciile lui. 

Dax puţin timp după acest triumf, Demostene 

căză în disgrație. Harpalus”) care venise la, Atena ca 

să ascundă fructul tâlhăriilor ce comisese precupeţiă 
protecţia, oratorilor ca să-i poată fi permis a sta în 

oraş, Mai întâiu Demostene propuse isgonirea lui, 

dar în ziua când Harpalus trebuiă să părăsească 

Atena, el nu vorbi. Tăcerea lui, pe care o explică 
prinu”o boală care îi stricase vocea, fu interpretată 
în potriva lui. Fu implicat în procesul lui Harpalus 
și condemnat de Areopag?) la o amendă de 50 de 
talenţi“); sentinţa îl constituiă, prizonier până când 
va plăti această enormă sumă, 

*) Theba a fost dărâmată în anul 336 (înainte de Hr.) de către 
Alexandru cel mare. 

*) Harpalus unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare, gu- 
vernator al Babiloniei. . 

*) Areopăgul era tribunalul cel mai mare din Atena. E vorba 
de un proces cam obscur, în care se vede că Demostene era acuzat 
de corupţiune. _ 

1%) Monetă greacă, care a avut diferite valori în diferite oraşe și 
în diferite epoce. Talentul atie de argint era de 5000 fr.; cel de 
aur, mult mai mare.
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Demostene, or şi ce ar zice Plutareh, nu primise. 
nimic dela Harpalus; nu numai pentrucă Demos- 
tene a, protestat toată viaţa de nevinovăția lui, are 
cineva dreptul să-l creadă; dar casierul lui Harpa- 
lus prins la Rodos de Macedoneanul Phioxen și 
supus la torturi, numi pe toţi cei ce primise bani 
dela Harpalus fără a pronunţă nici odată numele 
lui Demostene. Philoxen, care nu aveă nici un cu- 
vânt să cruţe: pe vrăjmașii lui Alexandru, e măr- 
turisit în scrisorile ce le serii Atentaiilr. tot ce 
aflase asupra acestei aface: . | 

(«.. Pierron) 

DESPRE ELOCUENȚA LUI CICERONE 

“Cicerone, cel mai mare orator al Romanilor, s'a 
născut în anul 106 în. de Hr. în orașul Arpinum. 
Familia sa făcez, parte din ordinea ecuestră. A cres- 
cut. la Roma şi a avut ca profesor pe poetul Ar-" 
chias!); a servit în armată şi a luat parte la răs- 
boiul cu Socii.2) 

A debutat ca orator la vârsta de 26 ani în timpul 

1) Licinius Arehias, grec din Antiohia, stabilit la Roma pe la 
anul 80 înainte de Hr. Pe acesta l-a apărat într'o vestită cuvântare 
(62 înainte de Hr.): Pro Archia poeta. 

*) Răsboiul cu socii, adică cu aliaţii Romei (care pe atunci 
m'aveau drepturi egaie cu Romanii) a- ţinut dela 90 până la 88 
înainte de Hristos.
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dictaturii lui Sulla.) Cu ocazia primului său pro- 

ces a avut de adversar pe celebrul orator Hortensius?) 
şi totuş a câștigat cauza. 

„ De atunci renumele său a mers crescând. Intrând 

în tuncţiunile publice, a fost mai întâiu questor în 
Lilybea (Sicilia) şi mai târziu consul. 
În timpul consulatului lui sa întâmplat celebra 
conspirație a lui Catilina. 

In timpul triumviratului lui Pompeiu, Cesar şi 
Crassu,%) el a fost persecutat de Clodiu, care a că- 
pătat mare trecere atât la poror cât și la triumviri. 
Astfel a putut să facă a se votă o lege contra lui 
Cicerone, acuzându-l că a trimis la moarte pe to- 
varășii lui Catilina fără să fi fost osândiţi de po- 
por. Înainte de a se votă această lege, Cicerone 
plecă în exil; dar lucrurile se schimbară peste câteva 
luni, Clodiu pierdă toată influenţa de care se bucură 
și Senatul decretă chemarea lui Cicerone din exil. 
Intoarcerea lui a fost un adevărat triumf. Atunci 
a rostit el. o serie de discursuri intitulate Pro Domo. 

Amic al conjuraţilor cari au ucis pe Cesar, el 
trecă în partea lui Octavian, când se formă trium- 
viratul lui Octavian, Antoniu şi Lepid,€) dar nu 
scapă cu viaţă, căci Antoniu cere ca acela care 
rostis6 vehementele fihpice contra lui să fie pus 

  

) Dictatura lui Sulla a ţinut dela 88 până la 79 în. de Hr 
?) Quintus Hortensius (114-—60 înainte de Hristos) rival, apoi 

amic al lui Cicerope. | 
% Triumviratul lui Pompeiu, Cesar şi Crassu, 60 înainte de Hr. 
*) Al doilea triumvirat sa stabilit în anul 43 înainte de Hris.tos
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pe lista proscrișilor. Astfel pieri Cicerone în vârstă 
de 63 de ani, ucis de oamenii adversarului său. 

lată ce zice Quintilian!) despre Cicerone: 
< Marcus Tullius, silindu-se să imite cu totul pe 

Greci, a reprodus, după mine, vigoarea lui Demos- 
tene, abundanţa lui Platon, delicateţa lui Isoerat. 
Și-a însuşit prin studiu ceeace era mai bun în fie- 
care din ei și a știut să cultive o sumă de calități 
proprii ale sale, căci el. nu se aseamănă cu un râu- 
şor care se formează din apa ce o varsă ploaia, ci 
este un izvor care ţâşneşte din munte. Se pare că 
Provedinţa, l-a trimis în luma ca să se. vază într'- 
însul toate puterile elocuenţei. Cine poate să explice . 
imerurile cu mai multă grijă decât el; cine poate 
să miște cu mai multă putere; cine are mai mult 
farmece în vorbire? E totdeauna atâta autoritate în 
tot ce spune încât ţi Sar păreă că e rușinos să nu 
fii de părerea lui. De aceea contemporanii lui l-au 
numit regele elocuenţei judecătorești şi pentru pos- 
ieritate «Cicerone» a rămas nu ca numele unui om, 
ci ca numele însuș al elocuenţei». 

Puterea cea mare a lui Cicerone sta cu deose- 
bire în patetic, Acest; lucru îl spune chiar el într'una 
din lucrările sale retorice (Orator, XXXVII— 
XXA VIII): . 

«Ce aş puteă spune despre arta care consistă. în 
a escită compătimirea? Atâta m'am exercitat de 

) Quntălian (sec. LI după Hr.) vestit scriitor de retorică şi gra- 
matică, ”
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mult în cât de câteori eram mai mulţi cari aveam 

să pledăm aceeași cauză, se învoiau toţi ca să mă 

lase pe mine cu peroraţiunea. Dacă aveam oare care 

succes în acest gen, nu artei îl datoram, ci unei 

sensibilităţi naturale. Talentul meu în acest gen, 
pentru care regret că nu are mai multă putere, se 

„poate judecă după discursurile mele, cu toate că 
citirea nu poate să înlocuească acea căldură de ac- 
țiune care dă elocuenţei vorbite atâta superioritate 
faţă .de cea scrisă. 

«Dar nu e destul numai a escită, compătimirea 
judecătorilor, după cum am făcut adesea şi întrun 
mod așă de atingător încât în vorbirea uneia din 
pledările mele, am prezentat un copil în braţe, că 
într'o altă cauză am ridicat de odată pe ilustrul 
acuzat pentru care pledam, şi că luând de aseme-“ 
nea în braţe pe fiul lui, un copil mic, am făcut să 
se cutremure forul de plânsete şi de gemete; nu e 
destul aceasta, trebue să escitezi în sufletul judecă- 
torului, invidia, bunavoinţă, disprețul, admiraţia, ura, 
iubirea, desgustul, speranţa, frica, bucuria, durerea. 
In lucrările mele se vor găsi exemple pentru toate 
aceste pasiuni deosebite: pentru cele tari în discur- 
surile contra lui Verres,!) pentru cele blânde în 
apărările mele?) 'Toate mijloacele, în adevăr, de a 

  

s 

*) Discursurile contra lui Ve:res, fostul proconsul acuzat de 
Cicerone că prădase provincia, s'au pronunţat în anul 71 în. de Hr. 

?) Diferitele discursuri în cari sa apărat de acuzaţiile ce i sau 
adus, mai ales cele Pro doro. -
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mișcă sau de a potoli spiritele, le-am încercat, aș 
puteă zice chiar, le-am dus la perfecţie, dacă nu m'aş 

teme că voiu fi acuzat de prezumpțiune, deşi spu- 

nând adevărul». 

ELOCUENŢA LUI ANTONIU 

Antoniu!) ma scris nici unul din discursurile lui. 

Pentru aceasta dădeă o justificare care face mai multă 

cinste înţelepciunii decât sincerităţii. El vroiă să îie 

totdeauna în putință de a negă dacă îi sar fi im- 

putat că a zis odată cevă ce nu trebuiă să zică. 
„ Principiile pe cari le profesă asupra datoriilor de 

orator judiciar îl făceau să treacă dela alb la ne- . 

gru, trecând dela o cauză la alta; şi negreșit pentru 

aceasta, nu se expune nici odată a vedeă pe vre-un 

Brutus punându-l în contradicţie cu el însuș. In 

ce priveşte morala de orator, Antoniu n'aveă decât 

un singur ideal: succesul. Se decideă cu greu să 

se ocupe cu o cauză oarecare; dar, dacă acordă cuiva 

protecţia, lui, o făceă fără rezervă. Apără interesele 

clientului prin toate mijloacele posibile, oricare ar 

fi fost valoarea, morală, numai să-i poată servi a 

atinge scopul. Aceasta, este teoria pe care Antoniu 

o desvoltă singur în dialogurile în cari Cicerone îl 

5 E vorba de oratorul Antoniu, moşul triumvirului. Vezi nota. 

2 dela pag. 16. " “
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făceă, să vorbească.!) Dar ceeace spune despre con- 
ştiinţa cu care căută să-și îndeplinească sarcina 

compensează erorile acestei doctrine prea mult ad- 

vocăţești. Se pătrunde adânc de sentimentele pe cari 
vrea, să le inspire judecătorilor şi auditorilor săi. 

Nici odată d. ex. nu căută să provoace compătimirea 

pentru client, dacă el însuşi nu se simţiă emoţio- 

nat de durere și de milă. 

Astfel, printr'o mişcare spontanee, ziceă el, iar nu 

prin calcul sau prin artă, a sfâziat tunica lui Ma- 

nius Aquillius dinaiutea ochilor poporului pentru a 

arătă rănile de care eră acoperit pieptul acuzatului. 

La vederea acestor răni, Marius?) fu mişcat de 

soarta vechiului lui tovarăș de arme, acest om săl- 

batec vărsă lacrimi și Aqauillius fu achitat. 

Acestea, erau triumfurile elocuenţei lui Antoniu. 

Cicerone vorbește totdeauna cu o vie admiraţie de 

această elocuenţă?). 

Tată ce zice el (Brutus XXXVII): 

< Antoniu se gândiă la tot; el aşeză fiecare lucru 

așă ca pentru efectul ce urmăriă să tragă cel mai 

mare folos posibil; și după cum un general face 

să înainteze la timp cavaleria, infanteria, trupele 

ușoare, el îşi așeză argumentele în partea diseur- 

  

1) Adică scrierile de retorică (Brutus, Orator, De optimo genere 
oratorumn), în cari arată părerile lui Antoniu, 

*) E vorba de Caius Marius, care a condus statul Roman ca dic- 
tator (86 înainte de Hristos), pedepsind pe partizanii dușmanului 

său Sulla, cu cea mai mare asprime. 
* Până aci după: A. Pierron, Histoire de la literature romaine.
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sului care-i conveniă. Aveă o excelentă memorie, | 
nici odată n'ar fi fost bănuit de muncă și totdea- 
una aveă aerul de a vorbi fără preparaţie. Cu toate 
astea eră așă de preparat că ţi se păreă cu Jjude- 
cătorii nu sunt destul de preparaţi pentru a se păzi 
de surprinderi. Expresiunile lui nu erau de o mare 
eleganţă; nu treceă dar că are o elocuţiune îngri- 
jită; pe de altă parte nu aveă .nimic grosolan şi 
termenii lui erau aceia, câri convin unui orator. 

<Am spus: dacă trebue să ţinem socoteală de o 
dicţiune corectă, această calitate e mai puţin mare 
prin ea însăşi decât pentrucă în general este ne- 
glijată. Nu este atât de mare meritul de a-ţi cu- 
naște limba cât este ruşine a.nu- 0 cunoaşte. 

< Antoniu aveă mai multă grijă de efect decât de 
graţie. Alegerea cuvintelor, locul lor, legătura între 
perioade erau totdeauna rezultatul unui calcul». 

BOSSUET 

Bossuet (1627 —1704) a studiat în colegiul 
Iezuiţilor din Dijon, apoi la Paris şi a fost numit 
preot şi canonic la Metz 1). Acolo trăiă izolat, împăr- 

țindu-și timpul între rugăciune și studiu. Peste tot; 
pe unde îşi făcuse studiile, prin toate cercurile avu- 

1) Meta. (citeşte, 7ness), oraş în Franţa, trecut, după pacea, din 1871, 
la Germania.
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sese succese strălucite; dar, deși numai de 25 de 

„ani, această timpurie celebritate nu puteă seduce un 

spirit așă de puternic; de aceea a preterit să se ducă 

în provincie şi numai afacerile Capelei delu, Metz 

îl aduseră la Paris în mijlocul amicilor săi. 

Aci începă o serie de predici în timpul uns:i post al 

Paştilor. Ele atraseră atențiunea tuturor asc::ltătorilor, 

tuturor oamenilor însemnați din stat i a Anei de 
Austria î). 

Această prinţesă voiă să-l ec! . Debutul tână- 
rului predicator im: “ioni e". auditoriul. 

E de mirare — zico vu i c-— cum se admiră 
această cuvi..tire sobră și simplă, care se ridică 
fără sforţări la cea mai înaltă elocuenţă; nici eru- 
dițiuiuo afectată, nici citaţiuni ambiţioase, nici in- 
dulgenţe pentru urâtul gust al timpului sau vanitatea 
auditoriului ; limbagiul sfintelor scripturi, învăţăturile 

„părinţilor şi ale doctorilor reapar în fine la, catâdra 
creştină cu autoritatea unui puternic geniu, cu auto- 
ritatea, şi strălucirea unei limbi nemuritoare. 

Fiind mai târziu episcop la Condom, rosti dis- 
cursul la moartea Henrietei de Franţa, regina 
Angliei ), urmat de alte cuvântări, cari îi stabiliră 
renumele de mare orator. 

Bossuet n'a reușit dela primele încercări. A muncit 

1) Ana de Austria, regina Franţei, soţia lui Ludovie XIII 
(1601—1666). 

Moartă în 1669; tosta soţiea “Regelui Angliei, Carol 1.
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mult și a scăpat treptat de multe din defectele 

cari se observă în primele sale lucrări. 

«Niciodată nu-și învăţă cuvântările pe din afară. 

Se pregătiă foarte bine, uneori își seriă discursul 

întreg și-l citiă odată înainte de a se urcă în amvon; 

aci da drum liber inspiraţiunii sale, care completă 

și îndreptă cele pregătite prin reflexiune. Nu repetă 
niciodată predicile pe cari le mai ţinuse... În ora- 

țiunile funebre ne impresionează nu atât, datele 

biografice şi învăţăturile ce rezultă, ci mai mult 

emoţiunea personală a oratorului. Deaceea, cele mai 

frumoase din ele sunt acelea în cari a vorbit; despre 

persoane pe cari le-a cunoscut deaproape. De aci 

vine puterea, patetică a exprimării durerii şi puterea, 

simpatiei admirative, ce deşteaptă în ascultători 
vorbirea, lui». (Lanson).



    

| 

CONDIȚIUNILE ORATORULUI 
  

PĂRERILE LUI CICERON IE DESPRE 
CONDIȚIUNILE ORATORULUI 

Cicerone n'a fost numai un orator strălucit, al cărui renume a 
trecut peste veacuri; el a studiat în amănunt arta oratoriei. Avem 
dela el mai multe scrieri de retorică, dintre cari cele inai însem- 
nate sunt: < Brutus sire de claris orataribus», (Brutus, despre ora- 
torii celebri), « Orator» (Oratorul), «De optimo genere oratorum». 
(Despre oratorii perfecţi). 

Iată câteva paşagii «din aceste scrieri : 

Cele două merite de căpetenie ale oratorului sunt: 
întâiul a argumentă cu dibăcie pentru a lumină pe 
ascultători; al doilea, a mişcă sutletul ascultătorilor 
prin puterea acțiunii. Acela care ştie să înflăcăreze 
„pe judecător, reușește mai sigur decât acela care se 
mărginește să-l instruească, (Brutus, XXIII). 
- Orator elocuent, după ideia care o aveă. M. An- 
toniu *), va fi acela care înaintea judecătorilor şi lu 
orice discurs public, va şti să probeze, să placă şi 
să miște. Este trebuincios a probă, dulce a plăceă; 

„dar a mișcă este a, învinge. Dela acest din urmă 

  

:) Vezi despre el la pag. 109.
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mijloc atârnă izbânda. Dela aceste deosebite func- 
țiuni derivă deosebitele feluri de stil. Cel simplu 
este destinat a probă; cel temperat a plăceă; cel 
vehement a mişcă; în acest din urmă mai cu seamă 
stă puterea artei oratorice. Oratorul va ști a deo- 
sebi ceeace aparţine fiecărui gen şi a se exprimă 
după trebuința, cauzei, căci temeiul elocuenţei, ca al 
oricărui alt lucru, este bunul simţ. (Orator, XXI). 

Oratorul trebue să deosebească toate convenienţele 
relative la gândiri şi la expresiuni. Împrejurările 
de stare, de rang, de reputaţiune şi de vârstă, acelea 
ale locului, ale timpului, ale auditoriului cer expre- 
siuni şi gândiri deosebite. In discursuri, ca şi în 
viaţă, trebue să observe cuviinţele. Trebue ca ora- 
torul să facă stilul potrivit cu subiectul şi cu carac- 
terul celor cari ascultă. 

Ce poate întradevăr să fie mai necuviincios decât 
să întrebuinţezi în pledarea dinaintea, judecătorului 
vorbe mari despre lucruri comune sau să. vorbeşti 
de maiestatea poporului roman în termeni simpli 
şi familiari! (Orator, XXI). 

Trebue, după mine, ca omul întradevăr elocuent 
nu numai. să aibă această putere de a se exprimă, 
cu abundanţă şi bogăţie, dar să studieze arta care are 
raport imediat cu elocuenţa: dialectica"). Intwadevăr 
cu toate că este o diferență între o disertaţie și un 
discurs, între a vorbi și a şti să vorbeşti, şi una 

?) Dialectica ; arta de a formulă raţionamentele şi a le înlănţui 
în mod logic.
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şi alta sunt cuprinse în arta de a vorbi. (Orator 

XXXII). ” 

Nu e destul numai ca oratorul să fie dialectician' 

trebue încă să cunoască bine toate părţile filozofiei 

Fără aceasta nu va aveă nimic de zis asupra reli- 

giei, asupra sentimentelor de familie, asupra iubirii 

de patrie, asupra, binelui şi răului, virtuţii şi viţiului, 

„asupra datoriilor, asupra durerii și plăcerii, asupra 

turburărilor sufletului şi asupra iluziilor minţii 

idei cari intră adesea în discursurile publice, şi pe 

cari nu le poate spune oratorul cu putere, abundanţă, 

și bogăţie, fără ştiinţa de care vorbesc. (Orator 

XXIII). 
A nu scrie de loc, sau a nu scrie așă de 

bine cum vorbești, sunt lucruri cari provin din pricini 

deosebite. Sunt oratori cari n'au redactat niciodată 

nimic, de lene sau de frică da nu amestecă, lucrarea 

dela forum şi aceea de cabinet. Intradevăr, foarte 

adesea ori nu se scriu discursurile decât după ce 

sau pronunțat, iar nu în scopul dea le pronunţă. 

Alţii nu ţin în seamă această grijă pentrucă nu se 

gândesc de loc a se perfecţionă şi nimic nu e mai 

potrivit pentru aceasta decât compoziţia. Dealtmin- 

trelea odată ce sunt convinşi că au câștigat destulă 

glorie în arta de a vorbi, sunt foarte puţin doritori 

de a lăsă posterităţii amintirea talentului lor; chiar 

cred că reputaţia lor este mai mare dacă ceeace 

au-scris nu va fi citit de cunoscători. Alţii se cred 

mai tari în improvizație decât în stil, şi aceasta 
'
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se întâmplă de ordinar la oamenii dotați cu mari 

dispoziţii cărora le lipseşte fondul ştiinţei ; astfel a 

fost Galba!); poate că pe când vorbiă eră înflăcărat, 

nu numai prin forța geniului lui, dar printa”o inimă 

fierbinte, printrun patetism pe care îl aveă, dela 

natură. (Brutus, XXIV). 

Omul vulgar aplaudă de multe ori un orator care 

nu este demn, dar atunci aplaudă fără comparaţie; 

decă-i face plăcere să asculte un orator mediocru 

sau chiar rău, el nu simte că e şi cevă mai bun, 
el aprobă ceeace aude, orce ar fi aceea ce aude. 

Owrcât ar fi de mie meritul oratorului mediocru, 

el captivă auzul nostru. Nu e întradevăr nimie 
care să lucreze asupra spiritelor ca metoda și po- 

doaba discursului. (Brutus, LII). 

1) Unul dintre oratorii despre care vorbeşte Cicerone în scrierile 

sale retorice (în special în <Brutus»). Galba a trăit în secolul II 

înainte de Hristos.



CARACTERIZARE GENERALĂ 

A fi orator însemnează, în înţeles 
general, a vorbi bine, adică a spune 
așă lucrurile ca să convingem pe cei 

ce ne ascultă despre adevărul ziselor 
noastre şi a-i hotărt, dacă este nevoie, 
la vreo acţiune anumită. Aceasta e un 
dar natural. Intâlnim adesea oameni 
cari au această calitate de a te impre- 
sionă când spun ceva. Zicem atunci 
despre ei că au elocuență naturală. 

Darul natural nu este însă de ajuns; 
se cere o anume cultură, se cer anume 
calităţi intelectuale și morale. Aşă au 
tost oratorii al căror nume a trecut 
peste veacuri. 

La Greci şi la Romani, pentrucă 
desbaterile în public aveau un mare 
rol, s'a desvoltat oratoria şi s'au sta- 
bilit cerinţele ei, întemeiându-se stu-
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diul retoricei, adică studiul condiţiu- 
nilor oratorului. 

Oratorul perfect, cum l-au înţeles: 
cei vechi, este un bărbat de o ones- 
titate exemplară, om învăţat, cunos- 
cător adâncal filosofiei, un observator: 
minuţios al vieţii şi obiceiurilor ome- 
nești, cu vorbire convingătoare, cu 
înfăţişare plăcută, cu glasul simpatie, 
cu pasiuni puternice, însă destul de 
bine stăpânite. 

Negreşit, e greu să se găsească toate. 
aceste calităţi întrun om; de aceea 
n'a existat orator care să nu aibă vre-o 
lipsă; totuş găsim o bună parte din 
ele la toţi oratorii cei mari. 

Să rezumăm aci principalele regule. 
pe cari trebue să le aibă în vedere acei 
cari voesce a fi oratori. 

Sa zis că poetul se naşte, iar ora- 
torul se face (poeta nascitur, orator 
fit). Aceasta este adevărat numai în 
parte, căci, precum se cer daruri natu- 
rale spre “a fi poet, tot asemenea se. 
cer daruri naturale pentru a fi orator.
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Studierea subiectului trebue să fie 

priima preocupare a oratorului. Trebue 

să-l cunoască în toate amănuntele şi 
să fie el mai întâiu pe deplin convins 

de acele despre care voeşte a convinge 

pe alţii. Retorii vechi au dat numele 

de învențiune acestei cercetări amă- 
nunţite, adică găsirea tuturor argu- 
mentelor sau probelor pe cari trebue 

să le întrebuinţeze în discurs. Adu- 
nând materialul îhtreg, se va procede 

la dispunerea lui după un plan bine 

întoemit şi apoi se va gândi oratorul 

la frazele cu cari trebue să-l rostească, 

adică la e/ocuțiune. 

„= Ce scop urmăreşte ori-ce orator cu 
un discurs al său? Cei vechi ziceau 
că se deosebesc trei scopuri: să con- 
vingă, să placă, să mişte.(Erit eloguens 

is qui in foro causisque civilibus ita . 
dicet ut probet, ut delectet, ut flectat). 

In vederea lor se va pregăti deci 

oratorul. 

Dacă probele sunt bine adunate și 

bine întocmite, va convinge.
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Ca să placă, e dator să ţie seamă 
de nişte condițiuni, pe cari cei vechi 
le-au numit, moravuri oratorice. Ele 
s'ar puteă defini astfel: «ce trebue să 
crează publicul despre cel ce vor- 
bește». Publicul trebue să crează că 
este un om care se înfăţişază după o 
pregătire anumită; că nu poate avea 
nicidecum intenţia să-l amăgească; 
să-l vază că este modest, adică nu 
vrea să-și impuie părerile, ci lasă pe 
ascultători să le primească dacă vor 
voi; să capete credinţă că un interes. 
superior, interesul special al ascultă- 
torilor adunaţi acolo, ori interesul 
general al statului, îl face să vor-. 
bească, iar nu folosul său personal. 
Ca să placă, oratorul trebue să ţie 
seamă de condiţia ascultătorilor, de 
vârsta lor, de cultura lor, de starea lor 
sufletească în momentul când le vor- 
beşte. Aceasta este un important ele- 
ment de succes. | | 
Ca să miște sau să înduplece pe 

asculțători, oratorul are trebuinţă de.
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patetic. Prima condiţiune este ca el 

însuși să fie mișcat (si vis me îlere, 
dolendum pirmum ipsi tibi ');-apoi 
să caute a transmite ascultătorilor 
starea sa sufletească. Aceasta o face 
prin căldura cuvântării sale. . Regule 
în această privinţă nu se pot da; în 
această parte mai ales decide darul 
natural. Atâta se poate recomandă 
oratorului, să găsească momentul 
când ascultătorii sunt destul de bine 
pregătiţi ca să poată simți şi ei o 
emoţiune puternică; de aceea am 
văzut că pateticul stă la sfârşit și 
numai în rare cazuri stă la începutul 
discursului.. pu 
Uneori oratorii, ca să provoace în- 

duioșarea ascultătorilor, recurg la 
mijloace indirecte, adică pun sub ochii 
ascultătorilor scene sau obiecte cari 

_potsă producă emoţiuni. Atunci avem 
un patetic indirect. Aşă ar face un 
Procuror care ar aduce în faţa jura- 
ţilor hainele pline de sânge ale unei 

1) Aşă a zis Horaţiu.
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victime sau cuțitul cu care sa servit; 
asasinul; așă a făcut Antoniu când 
a descoperit corpul plin de răni al 
lui Cezar. 

 





  

CUVÂNT INTRODUCTIV. 
LA 

CURSUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ 5 
  

Rostit la 24 Noembrie 1843 la Academia Mihăileană *) 

DE 

MIHAIL KOGALNICEANU 
  

După priveliştea lumii, după minunile naturii, 
nimica nu este mai interesant, mai măreț, mai vred- 
nic de luarea noastră aminte, decât Istoria. 

Istoria, domnilor mei, după zicerea autorilor celor 
mai vestiți, este adevărata povestire și înfăţişare a 
întâmplărilor neamului omenesc; ea este rezultatul 
vârstelor și a experienței. Se poate dar, cu drept 
cuvânt, numi glasul seminţiilor ce au fost şi icoana, 
vremii trecute. Karamzine 5), în alte cuvinte, 0 nu= 
meşte: testamentul lăsat de către strămoși, străne- 
poților, ca să le slujească de tălmăcire vremii de 
faţă, .şi de povăţuire vremii viitoare. 

*) După Cronicile României vol. I, ed. 2,. 
”) Academia Mihăileană : şcoala superioară, întemeiată, de Mihail 

Sturdza, domnul Moldovei în 1835. In clădirea acesteia sa aşezat; 
mai târziu liceul Naţional din Iaşi. 

3) Karamstne, istorie rus (1765—1826).



28 ” 

In această privire atât de importantă, iatoria, după 
Biblie, trebue să fie, şi au fost 1) totdeauna, cartea de 
căpetenie a, popoarelor și a fieştecărni om în deoschi 
pentrucă fieştecare stare, fiecare profesie află în ea 
regule. de purtare, sfat lu îndoirile sale, învățătură 
la neștiinţa sa, îndemn la slavă şi la faptă bună, 

Domnitorul prin istorie se deşteaptă la nobila an- 
biţie de a tace lucruri mari și drepte, şi prin urmare : 
de a trăi în viitorime. Lauda neştearsă şi nemurirea 

“cu cari sunt încununaţi ocârmuitorii cei buni, defăi- 
marea și hula cari sunt totdeauna partea, celor ră, 
e mai cu neputinţă ca să nu le insufle în inimă 
dorința spre bine şi spre virtute, dacă inima lor nu 
le este încă stricată prin gangrena lingușirii. Cek 
mai înalte izbânzi, cele mai slăvite fapte, nu vedem 
oare că sau îndemnat prin istorie? Spre pildă, bi 
ruința Asiei, după mărturisirea tutulor istoricilor 
Vechi, sa pricinuit prin deasa citire u Iliadei *) de 
către Alexandru cel Mare 5). Cine nu ştie că acest 

falnic izbânditor purtă, necontenit eu sine, întro 
cutie de aur, poema lui Omer; şi ce este Iliada alta, 
decât o istorie în versuri, cea mai veche și cea măi 

*) Intre particularităţile vorbirii româneşti din vremea aceea (ca şi ale celei din veacurile trecute), eră şi întrebuinţarea formei au în loc de a a âuziliarului (a aveă) la persoana 3-a singulară. As- tăzi această particularitate, deși se găseşte în unele provincii în limba vorbită, este socotită pentru limba literară, ca un arhassm. *) Iliada: poemă greacă celebră, care povesteşte un episod din marele războiu troian. 
. - . 2 Alexandru cel Mare a domnit între 336—323 a.Chr, Vez asupra, acestui fapţ: Plutareh, Alexandru, X. 
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frumoasă din toate! Fără a merge în veacuri aşă 
depărtate, nu sau văzut mai în zilele noastre un alt 
Alexandru, Carol XII, deşteptându-şi geniul spre 
izbânzi şi slavă 1), prin cetivea vieții Macedoneanului, 
scrisă de Quint-Curţie? 2) Care, dar, împărat, care 
domn nu trebue să tremure dinnaintea istoriei, aces- 
tui straşnie tribunal, ce are să-i judece cu aceea 
nepărtinire, precum odinioară Egiptenii judecau pe 
regii lor ieşiţi din viaţă? | 

Dătătorul de legi, bărbatul de stat, în istorie învaţă, 
toemelile ocârmuitorilor, puterea și slăbiciunea, lor, 
pricinile de sporire sau de scădere a staturilor, felu- 
rile de guvern sub cari au înflorit mai mult, legile 
cari au avut înrâurirea cea mai ptiincioasă sau cea 
mai stricăcioasă asupra puterii, asupra culturii, asu- 
pra moralului noroadelor. 

Oşteanul în istorie găsește pildele cele mai drepte 
șI mai adevărate despre strategie; cărturarul, filo- 
zoful în ea văd înaintarea duhului omenesc, rătă- 
cirile sale, descoperirile geniului, pricinile neștiinței, 
a superstiției şi a întunericului. | 

Simplul particular, în cetirea istoriei, găseşte mân- 
gâiere pentru relele de faţă; ca îi arată că, prin 0 
tristă fatalitate, perfecţie nau fost niciodată în lume, 
virtutea, mai totdeauna au fost prigonită în viaţă, şi 
că răsplata ei cele înai de multe ori nu i-au venit 

1) Carol XII a fost rege al Suediei între 1697-1718... N 
*) Quintus Curtius Rufus, istorie roman din primul secol al- erei 

creştine, a.seris: Pita Alexandri Magni. 
| 9



decât după moarte. Cine nu trebue să-și uite du- 

rezile şi nemulţumirile, când istoria îi arată pe niște 

cetăţeni -vrednici de u porună lumii, cari au fost 

jertfa tivanilor, și, de multe ori, chiar a compatrio- 

ţilor lor? -Nenorocirile noastre trebue să le socotim 

de nimic, când vedem pe un Socrat 1) silit să pri- 

mească otrava chiar din mâna Atenienilor, pe un 

Aristid ?) supus ostracismului, numai pentru că eră 

numit cel drept, pe un Caton5), dându-și singur 

moartea, ca să nu-și vadă patria în robie. Ii cu 

neputinţă ca cine-va, insuflat de asemenea pilde, să 

nu-și îmbărbăteze caracterul, să nu dorească a imită 

pe aceşti străluciți bărbaţi, făcând abnegaţie de sine 

Şi vâvnind numai folosul obştesc. 

Cât tvebue, dară, să ne fie dragă această ştiinţă 

înaltă, care, las că ne dă o petrecere folositoare, și 

prin citirea ei ne îndestulează curiozitatea cea mai 

nobilă, dar ne învaţă încă a fi buni, ne mântue de 
prejudeţe, ne sporeşte ispita pria ispita veacurilor 

trecute, şi ne lungește, cum am zice, viaţa. 

<A nu şti ce sa întâmplat înainte de a fi năs- 
cut, este, zice Cicerone, tot aceea ca când arfine- 

contenit prune; căci ce este vârsta omului, dacă 

memoria, faptelor noastre nu sar uni cu veacurile 

- cele de mai înainte?» 
  

1) Soerat, filozof grec, a trăit; între 468—399 a. Chr. Asupra 
morții lui se poate citi scrierea, lui Platon: Criton. 

2) Platareh, Aristide, XI—XII povesteşte această întâmplare. - 

3) Cato din Utica (95—46 a. Chr.) Intâmplarea e povestită de 
Plutareh, Cato LXXV şi urm,  
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Istoria, singură poate, ca într'o panoramă întinsă, 
să ne arate împărăţiile trecute înainte de mii de 
ani; ea ne face privitori la luptele, la revoluțiile, 
la sfaturile, la schimbările întâmplate dela începutul 
lumii; ea scoate din morminte pe strămoşii noștri, 
şi ni-i înfățișează ca vii” dinaintea ochilor, cu toate 
virtuțile, cu toate patimile, cu toate năravuvile lor. 
Fa, dară, ne leagă cu vecia, puind în comunicaţie 
seminţiile trecute cu noi, și iarăş şi pe noi cu se- 
minţiile viitoare, cărora are să le trădee povestirea, 
faptelor noastre. 

Pe lângă toate aceste, istoria are şi nepreţuitul 
dar de a judecă cu nepărtinire faptele contimpora= 
nilor noştri, pe cari noi nu avem curagiul sau des- 
toinicia de a-i cunoaște drept şi adevărat. 

Studiul istoriei, domnilor mei, au fost în toate 
timpurile ocupaţia de predilecție a oamenilor gân- 
ditori. Niciodată însă n'au avut importanţa şi uni- 

vevsalitatea, de care se bucură astăzi. La cei vechi, 

ea eră partea numai a oştenilor şi a filozofilor, din 

pricina scumpetei manuseripturilor. Astăzi însă, ori 
şi unde naţia este ceva înaintată, istoria este cetirea 

obştească a tuturor stărilor, până și cele înjosite, 

In Franţa, ţăranul, seara la colţul focului, ca să se 

odihnească de trudele zilei, citește măreţele reforme 

ale Constituantei şi strălucitele biruinţe ale lui Na- 
poleon. În Prusia, de câte ori mi sa întâmplat să 
văd, în vremea popasului, pe muncitorul de pământ 

cetind, în umbra unui copac, faptele marelui Frederic!



Această norocită popularitate a istoriei vine mai 

ales din două pricini. Cea întâia este că astăzi 

fiegtecare cetățean are drept şi îndatorire de a se 

ocupă cu trebile Statului, că fieşieine doreşte a ști 

cari sunt și cum să păzese drepturile naţionale; 

câştigate de către strămoşi; și unde poate cineră 

să le găsească mai bine desluşite decât în istorie? 

A doua pricină, şi cea de căpetenie, este aflarea 

tiparului, mulțămită, şi de o mie de ori mulţămită 

aceluia care dintâiu au găsit această artă, cea mai 
mare împrăștiitoare şi păstrătoare a întâmplărilor, 

fără care istoria nici odată n'ar fi ajuns în cinstea 

universală în care se află. Nici nu pot să vă arii 

cât lipsa acestei înalte aflări aruncă nedumerire în 

povestiri, nesiguranţă și întunerec în tot. Această 

lipsă, domnilor mei, este pricina că între Români, 

chiar şi între cei mai însemnați, se găsesc așă de 

puţini cari cunose istoria. Tiparul, la noi, nu este 

încă destul de slobod şi de împrăștiat: noi w'aven 

încă publicată în limba naţională măcar o istorie 

universală Î) şi ce vorbesc de istoria universală, când 

chiar analele patriei noastre zac în întunerec, păs- 

trate numâi în niște manuseripte, din cari două, . 

din pricina copiștilor, nu se potrivesc! ?) Şi cu toate 

5) Prima istorie universală în limba română s'a publicat de Aaron 
Florian la 19346. , 

2) Primele eolecţiuni de cronici vechi san publicat în Magaxin 

dstorie, revistă redactată de A. T. Laurian şi N. Bălcescu (între 

anii 1845—1848) şi în Lefopiseţele Moldovei de M. . Kogălniceanu 
(întâia ădiţie la 1532; a doua la 1872). La 1853 a apărut Cronica 

.  
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aceste tiparul ar fi cel mai sigur și mai grabnic 
mijloc ca să ajungem la, civilizaţia, societăţii euro- 
pene. Noi cari ne fălim cu propășirile ce socotim 
că facem, noi - cari nu vorbim decât luminare şi 
civilizaţie, dacă voim să avem în faptă aceea ce 
vorbim, ar trebui să urmăm pildei Nord-A merica- 
nilor, a căror cea întâiu treabă, de care se apucă, 
când îşi fac vre-o nouă așezare, este să, deschiză 
un drum şi să aducă cu dânșii un teasc, spre tipă- 
virea unui jurnal. Prin această îndoită operaţie, ei 
ajung țelul şi fac analisul a orice sistem social, 
pentru că, cum zice Volney 1), societatea nu este 
decât comunicaţia uşoară şi slobodă a persoanelor, 
a lucrurilor şi a ideilor. | 

Dacă istoria, în deobşte, adică a neamului ome- 
nesc, este așă de interesantă în rezultatele sale, cu 
cât mai mult trebue să ne fie istoria patriei, a 
locului unde am văzut ziua? Omul totdeauna înainte 
de neam și-au iubit familia, înainte de lume și-au 
iubit neamul şi partea de pământ, fie mare, fie 
mică, în care el sau născut, au petrecut dulcii ani ai 
copilăriei ce nu se mai întorc, au simţit cea întâiu 
bucurie şi cea întâiu durere de bărbat. Acest sim- 
țimânt sfânt, nu cunosc încă nici un neam, nici o 
seminţie cât de brută, cât de sălbatecă, care să nu-l 
aibă. M'aş întinde prea departe de sujetul 2) meu, 

lui Șincai. Aceste trei au pus fundamentul cercetărilor istorice | 
serioase în literatura română. ! 

*) Volney, setiitor francez 1757—1820, a scris: «Les ruinesy Ş. a, 
2) Sujet (franţuzism întrebuințat pe vremea aceea): subiect,
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dacă naș pune a vă arătă pilde despre aceasta: 

ele sunt nenumărate. | 

Ce interes mare trebue să aibă istoria naţională 

pentru noi, îmi place a crede că şi d-voastră o 
înţelegeţi ca și mine. Eu ne arată întâmplările, 

faptele strămoșilor noştri, care prin moștenire sunt 

și ale noastre. Inima mi se bate, când auz rostind 

numele lui Alexandru cel bun, lui Ştefan cel mare, 

lui Mihaiu Viteazul; da, domnilor mei! Și nu mă 
vușinez a vă zice că acești bărbaţi pentru mine 
sunt mai mult decât Alexandru cel mare, decât 

Anibal, decât Cesar; aceștia sunt eroii lumii, în loc 
că cei d'întâiu sunt eroii patriei mele. Pentru mine 
bătălia dela Răsboieni are mai mare interes decât 
lupta dela "Termopile, și izbânzile dela Racova și 
dela Călugăreni îmi par mai strălucite decât cele 
dela Maraton şi Salamina, pentru că sunt câștigate 
de către Români! Chiar locurile patriei mele îmi 
par mai plăcute, mai frumoase decât locurile cele 
clasice. Suceava şi 'Târgoviştea sunt pentru mine 
mai mult decât Sparta şi Atena!. Basa, un sat ca 
toate satele pentru străini, pentru Români are mai 
mult preţ decât Corintul, pentrucă în Baia, avanul 
Riga !), al Ungariei, Mateiu Corvinul, viteazul vite- 
jilor, Craiul Crailor, cum îi ziceă Sixt IV, rănit 
de sabia moldoveană, fu pus în fugă și uită drumul 
patriei noastre! Ă 

Trebuinţa, istoriei “patriei ne este neapărătă chiar 

  

  

1) Riga, (arhaism) : rege.
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pentru ocrotirea drepturilor noastre împotriva na- 
țiilor străine. Neavând istorie, fieştecare popor duşman 
ne-ar putea zice cuvintele d-lui Aaron 1). <Inceputul 
ce ai este necunoscut, numele ce Botţi nu este al 
tău, nici pământul pe care locueşti! soarta ta aşă. 
au fost, ca să fii tot după cum ești: leapădă-te de 
începutul tău, schimbă-ţi numele sau primeşte pe 
acesta ce ţi-l dau eu, ridică-te şi du-te din pământul 
pe care locueşti, căci nu este al tău şi nu te mai 
munci în zadar, căci tu nu poţi fi mai bine de 
cum ești». Şi în adevăr, toate aceste cuvinte ni 
sau zis de Gătre străini : începutul nostru ni sau 
tăgăduit; numele, ni Sau prefăcut; pământul ni sau 
sfâșşiat; drepturile, ni sau călcat în picioare, numai 
pentrucă n'am avut conştiinţa naţionalităţi noastre, 
numai pentrucă n'am avut pe ce să ne întemeiem 
Şi, să ne apărăm dreptăţile. 

Domnilor, când aş fi așă de norocit si desvoltez 
mai mult în inima d-voastră interesul pentru istoria, 
patriei, mvaș făli că am sporit în d-voastră şi iubirea, 
către patrie și că, prin urmare, am contribuit la, 
păstrarea naţionalităţii; căci, ce poate mai mult să 
ne-o păstreze, decât această istorie care ne arată 
ce am fost, de unde am venit, ce suntem, şi, ca 

1) Florian Aaron, unul dintre profesorii și istoricii noştri de frunte. 
A scris o istorie uviversală sub titlul: Zsforia lam (1846) şi o 
istorie a Principatului ţării românești (1835): Pasapiul citat aci 
este din prefața primului volum din această din urmă luerarg.
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regulă de tei, ne descoperă şi numărul necunoscut: 

ce avem să fim ? | 

O asemenea carte ar trebui să fie pentru noi 

aceea, ce Iliada eră pentru Greci. Şi să mă credeţi, 

domnilor, că şi istoria noastră are întâmplări, are 

portreturi, cari nicidecum par rămâncă mai jos 

decât eroii celor vechi, dacă acestora i s'ar scoate 

aureola poetică cu care pana geniului i-a înfrumu- 

sețat. Totul este, că veacurile eroice și mitologice 

au trecut de mult, că astăzi poezia nu se găsește 
nici măcar în versurile poeţilor şi că numai un 

Omer a fost în lume. ' 

Negreşit că istoria Spartei, a Atenei, a Romei 

are mai mult interes decât a noastră pentru tot 

străinul: dintâiu, pentrucă Grecii şi Romanii sunt 
popoarele cari până acum rezumă civilizaţia şi lumea 

veche ; al doilea, pentrucă înrâurirea lor încă până astăzi 

se păstrează asupra noastră prin pravile religioase 
și civile, prin ştiinţe, prin arte, prin pământul ce 

l-am moștenit dela dânşii, şi însfârşit. pentrucă toată 

instrucţia clasică a junimii încă astăzi se răzimă 
pe istoria Greeilor şi Romanilor; şi mai ales pentru 

că faptele acestor popoare sau scris de nişte băr- 
“baţi ca 'Tucidid, ca Tacit, ca Tit-Livie. Sub aceste 

priviri, eu singur mărturisesc interesul universal al 

istoriei grece şi” romane; dar în ce se atinge de 

curagiul individual, de îndrăsneala faptelor, de sta- 

tornicia apărării, de mărinimia, şi bărbăţia Voevo- 

în 
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zilor noștri, cari, deși pe un teatru strâmpt şi cu 
mici mijloace, au săvârșit lucruri uriaşe, în toate 
aceste, domnilor mei, nu mă tem de a zice că istoria 
noastră ar fi mai jos decât istoria, orișcărui Popor 
vechiu sau nou. 

Lupta naţională a Românilor, cari 'mai trei vea-— 
curi, au apărat cu sabia Creştinătatea în potriva, tu- 
turor puterilor Islamismului?); domnia lui Alexandru 
cel Bun?) și a lui Mircea cel Bătrân?), ale căror nume 
răsunau dela Marea Baltică până la porţile Bizan- 
ției; strălucitele fapte ale unui Ștefan cel' Mare?); 
blânda figură a lui Neagu VV.5) carele, ea Ludovic 
XII al Franţei, lăsă sfătuiri fiului său cum să dom- 
nească ; abdicarea lui Petru Schiopul, care preferă 
să se scoboare de pe tronul Moldaviei 5) decât să 
plătească bir 'Turcilor; chipul măreț și întocmai ca 
al lui Ahil al Ini Mihaiu Viteazul ?), singurul Voe- 

*) Luptele Românilor în contra Tureilor încep în vremea, lui Mircea 
(1386—1418) şi se sfârşese în a doua jumătate a sec. XVII când 
principatele încep să cază sub stăpânirea Tureilor, 

>) Alexandru cel Bun a domnit în Moldova între 1400-—1432. 
*): Mircea cel Mare zis şi cel bătrân sau cel vechiu, „care începe, 

Inptele noastre cu Turcii. 

1) Stefan cel Mare, pe care cronicarii îl numesc şi «cel sfânt» 
a domnit în Moldova între 1457—1504. . 

5) Neagoe Basarab a domnit în Muntenia între 1519-1521, a 
clădit biserici și mânăstiri între cari cea dela Curtea de Argeş. A 

lăsat o scriere «Povăţuiri către fiul său Teodosie». 
5) Petru Schiopul, fiul vestitei doamne Chiajna, a domnit în 

Moldova între anii 1574—1577 şi 1578—79. 
?) Mihai Viteazul a domnit între 1593—1601,
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vod ce ajunsese a uni părţile Daciei vechi şi a se 

puteă îintitulă: «Mihail cu mila lui Dumnezeu, 

Domn Valahiei, Moldaviei și Transilvaniei»; pa- 

triotismul preotului Fareaş!) și înalta înţelepciune 

a lui Miron Costin 2), carele cu aceeaş mână purtă 

sabia spre apărarea patriei şi condeiul spre scrierea 

analelor naţionale; rivalitatea numai spre bine a 

Domnilor Mateiu și Vasile”); marile planuri sprijinite 

de mari talenturi a lui Şerban Cantacuzino), pentru 

care tronul Valahiei se păreă prea mic şi râvniă 

tronul Bizanţiei ; apărarea a nouăsprezece plăeşi În 

cetatea Neamţului împotriva armiei întregi a lui 

Sobieţki, mântuitorul Vienei 5); toate aceste figuri, 

toate aceste fapte ar merită mirarea chiar și a străi- 

nilor, când istoria noastră ar fi mai bine cunoscută. 

Vroiţi, însă, un interes de roman, varietate de în- 

tâmplări, episoduri patetice, tragedii cari să vă scoată 

lacrimi din ochi, grozăvii cari să vă ridice părul pe 

cap? apoi nu voiu aveă trebuință decât să vă po- 
vestesc cruzimile şi viaţa aventurieră a lui Vlad 

*) Preotul Farcaș, general al lui Mihaiu. Vezi: Polintineanu, 
«Popa Stoica». - - 

*) Cronicarul moldovean Miron Costin a trăit între 1633—1691. 
A scris: Istoria descălicatului dintâiu; Cronica Moldovei; poema 

«Viaţa Lumii», ș, a. 

, *) Mateiu Basarab a domnit în Muntenia între anii 1632—1654 
iar Vasile Lupu în Moldova între 1634—1653. 

%) Șerban Cantacuzino a domnit în Muntenia între anii 1678—1688. 
*) Faptul, petrecut în timpul domniei lui Constantin Cantemir 

_(1685— 1693), e povestit de 0. Negrus:ai în nuvela: Sobieski şi 
Românii. - 
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“Țepeș 1), moartea vrednică de un principe a lui Des- 

pot Eraclidul?), domnia lui Alexandru Lăpușneanu 5), 

intrarea Cazacilor sub Hmelnițki în Moldavia €), 

care singură este o poemă întreagă, năvălirile 'Lă- 

tarilor, tăierea lui Brâncoveanu şi a familiei sale, 

una din ceie mai triste privelişti ce istoria univer- 

sulă poate înfăţişă 2), catastrofa lui Grigorie Ghica 0), 
în care se întâlneşte tot neprevăzutul dramei, şi 

câte alte scene grozave şi uimitoare, câte alte în- 

tâmplări de cel mai mare interes chiar pentru in- 

diferenţi ! | 

Pe lângă acestea, istoria românească mai are un 

interes şi mai universal. Patria noastră, prin o soartă 

vrednică de toată jalea, a fost menită din cea mai 

bătrână vechime să fie teatrul năvălirilor şi a răs- 

boaielor străinilor. Inaintea veleatului creştinesc gă- 
sim pre Darie, pre Alexandru cel Mare, pre Lisi- 

1) Vlad Ţepeş a domnit în Muntenia între anii 1456—1462, 

*) Asupra lui Iacob Eraclid Despotul (1561--1563) se poate citi : 

Despot Vodă de Alecsandri. 

5) Alexandru Lăpuşneanul a domnit în Moldova de două ori: 

(1552—1561 şi 1563—1568). C. Negruzzi a povestit o parte din 

viața lui în nuvela cAlerandra Lăpușneanu». 

1) Vestit hatman al Cazacilor (1593—1657). Năvălirea de care se 

pomeneşte acieste povestită de Miron Costin în eronica sa (Ko- 

gălniceanu, ediţia II vol. I pg. 313). 

5 Brâncoveanu a domnit în Muntenia între anii 1688-—1714, 

Povestea morței lui se găseşte şi într'o poezie populară publicată 

de Alecsandri în colecţia sa. 

% E vorba de fostul domnitor al Moldovei (1775-—1777) în tim- 

pul căruia s'a răpit Bucovina şi care a fost ucis de Turci.



mah, luptându-se cu Dacii, a cărora pământ l-am 

moştenit noi 1).. , 

O sută de ani după Hristos, întâlnim pe Decebal, 

cel mai însemnat Rigă barbar, care a fost vre-o 

dată, mai măreț, mai vrednic de-a fi pe tronul Ro- 

mei, decât mișeii urmaşi ai lui August. În adevăr, 

acest Decebal merită atât de puţin numele de barbar 

cât şi orice alt bărbat mare, care dorește a-şi ci- 

viliză ţara. «Este barbar, zice d. Saint-Mare Girar- 

din ?), acela care sub Domițian, biruitor legioanelor 

romane, cereă ca Împăratul în loc de bir să-i tri- 

meată meșteri și lucrători de tot felul, atât în artele 

răsboiului precum și în acele ale păcii? Este un 
barbar acela care, înainte de a începe răsboiul îm- 
potriva Romanilor, caută până în fundul Asiei ali- 

anţă unui alt dușman al Romei, al Rigăi Parţilor?» 

Până acolo se întindeă politica, acestui bărbat în- 

semnat. Însă un erou mai mare se pornește asupră 

lui: Decebal trebue să se plece, patria i se supune, 

*) Dariu, regele Perşilor (521—425 înainte de Hristos) a făcut 

o expediţie contra Sciţilor, trecând prin ţinuturile ţării românesti. 
Alexandru cel Mare, vestitul rege al Macedonisi (356—323 înainte 

de Hristos). Lysimah, unul din comandanții oștilor lui Alexandru, 

vege al Traciei și al Macedoniei (mort 281 înainte de Hristos). 

La aceştia face aluzie poetul Eminescu (Satira LII) când pune 

pe Mircea să zică lui Baiazid: 

După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe 
Ce din vechi se pomenește, cu Dariu al lui Istaspe, 

Mulţi durară, după -vremuri, peste Dunăre vre-un pod 
De au trecut, cu spaima lumii, şi mulţime de norod... 

*) Saint Mare Girardin, seriitor şi om politie francez (1801 —1843.)
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și nevoind a o vedea roabă, el care o ţinuse slobodă 
şi mândră, care luă bir dela domnitorii lumii, își dă 
singur moartea și scapă de a, figură în triumful lui 
Traian, singurul împărat păgân, pe carele, din pri- 
cina virtuţilor sale, creştinii l-au pus în Raiu. Aşa, 
domnilor mei, se sfârșește răsboiul Dacilor, una din 
epocele cele mai importante din istoria Romei. 

Plinie cel tânăr, !) întwuna din scrisorile sale, ne 

dă ideia cea mai dreaptă despre acest cumplit ris- 

boiu, în care eră să se hotărască pricina civilizației 

şi a barbariei. Caninius, unul din prietenii săi, făceă 

o poemă asupra “acestui răsboiu; Plinie îl îndeamnă, 

în întreprinderea sa. < Ai dreptate, „îi scrie, să iei 

acest sujet; nu este altul mai nou, mai bogat, mai 
întins, mai poetic, şi voiu zice însuşi mai fabulos, 

măcar că totdeauna adevărat. Vei aveă a zugrăvi 

canaluri săpate în nişte ţări necunoscute, poduri 

aruncate pentru întâiaș dată peste fluvii repezi, la- 

găre aşezate în mijlocul unor munţi neapropiaţi 

până atunci, un Rigă silit să fugă, silit să se omoare, 

dar care moare cu tot curagiul său, și în sfârșit 

două, triumfuri: unul, care fu cel dintâiu pe care 
Romanii îl câștigară asupra Dacilor, până atunei 

nebiruiţi; şi celalt, care fu cel de pe urmă în care 

biruinţa isprăvise pieirea acestui popor. Greutatea 

este ca să te poţi ţinea deopotrivă cu mărimea su- 

jetului>. Pagubă că acest poem s'au pierdut; el ar fi 

  

» Pliniu cel tânăr: 62—115 după Ha
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putut să ne dee o mulţime de detaliuri asupra aces- 
tei lupte. 

Tvece o sută de ani şi patria noastră, schimbată 
în colonie romană, începe a se face teatrul und 
soarta Imperiei se hotăraște de către barbari; la 
Dunăre este lupta între barbarie şi civilizaţie. Alani, 
Avari, Gepizi, Goţi, Huni, Lombarzi, Bulgari, pe 
toţi aceștia. îi vedem trecând și petrecând prin ţă- 
rile noastre, sfâşiind una după alta imperia Cesa- 
rilor, risipind-o în urmă de tot, şi pretăcând, în 
sfârșit, faţa Europei. Istoria tuturor acestor popoare 
barbare, care este lipită cu începutul tuturor naţiilor 
nouă, ar rămâneă întunecată, dacă nu sar desluși 
prin istoria românească. | 

In vremile moderne iarăș vedem Moldavia și Va- 
lahia menite ca şi în timpul de demult a, fi locul 
luptelor celor mai sângeroase, Ungurii, Polonii au 
hotărît aicea cea mai mare parte a răsboaielor lor 
cu “Turcia. Sub zidurile Hotinului, Sobieţki câștigă 
reputaţia, militară, care pe urmă îl chemă pe tro- 
nul lagelonilor). Imperialiştii, moştenitori Ungurilor, 
culeg iarăși în țările noastre cele mai frumoase tro- - 
fee asupra Osmanilor. Vine începutul veacului al 
opt-spre-zecelea şi Moldavia vede figura - cea mai 
măreaţă din toate, a lui Petru cel Mare 2). De atunce E 

1) Ion Sobietzki a domnit în Polonia între 1672—1696. 
*) Petru cel Mare a domnit; în Rusia între anii 1682—1725. In 

anul 1711, având zăzboiu cu Turcii a venit în Iaşi, unde domniă Dimitrie Cantemir, aliat al său, 

  

i 
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mai toate biruinţele Rusiei asupra 'Tureiei se câști- 
gară în principaturi; bătăliile, traetaturile, generalii 
izbânditori a acestei puteri poartă nume de locuri 
românești !). Nime dar, nu poate tăgădui interesul 
universal a unei istorii care ne înfăţoşează nişte 
întâmplări aşă de importante, nişte bărbaţi aşă de 
străluciți, nişte naţii aşă de numeroase şi deosebite, 
cari toate pe pământul patriei noastre au lăsat urme 
de trecere ea lor, monumenturi de existenţa ce au 
avut, „binecuvântări sau blestemuri; unele şi altele 
meritate prin faceri de bine sau prin răutăţile ce 

ne-au lăsat. în 
Insă cu cât această istorie este interesantă, cu 

atât este şi grea de înfățoşat; şi cu toate acestea, 
eu îndrăsnesc a primi asupra mea o sarcină așă, 
de mare: nimeni nu simte mai bine decât mine 
cât ea este mai presus de putinţa mea. Las că: 
chiar slabul meu talent este nedestoinic de a trată 
după cuviință un asemene înalt sujet, dar chiar 
împrejurările din afară sunt împotriva mea. O sin- 
gură istorie completă şi sistematică nu -avem încă 

despre Români; însuș şirul domnilor nu este încă 

clarificat și siatornicit prin făclia unei critici sănă- 
toase. MI 

Documenturile oficiale și acturile publice, cari'sunt 
  

1) De exemplu, general Suvarof (1729—1800) poartă titlul de 
«Conte Rimninski» din pricina vietoriei contra. Turcilor ce a repur- 
tat-o în judeţul Râmnicul-Sărat (1789), unde sa ridicat acum 
câţiva ani un frumos monument întru amintirea lui.
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cea întâiu şi cea mai puternică dovadă a adeviiru- 

vilor istorice, ne lipsesc cu totul; din pricina deselor 

revoluţii cari în -atâtea rânduri ne-au pustiit patria, 

ele sunt pierdute pentru totdeauna sau împrăștiate 

prin ţări străine, pe la particulari, sau în bibliote- 

cile Ungariei, Poloniei, "Transilvaniei, a Moscovei, 

Petersburgului, Vienei şi chiar a Stokholmului. Așă 
das, în lipsa acestor izvoare de căpetenie, noi nu 

avem decât letopiseţele țării și istoriile Ungariei, 

Poloniei și “Turciei, cu cari patria noastră au stătut 

în strânse relaţii; dar şi aceste izvoare sunt încă 
departe de a fi desăvârșite. Hronografurile româ- 
nești, în :ce se atinge mai ales de întâiele timpuri 
ale principatelor, nu se potrivese nicidecum cu au- 
torii străini, nu se potrivese măcar între dânsele. 
Istoricii vechi, Unguri, Poloni şi Turci, nu cuprind, 

“precum se înţelege dela sine, decât fragmenturi des- 
pre istoria noastră, şi acestea încă adesea întunecate 

„prin duhul partidei şi a urii. Ne mai rămân încă 
” istoriile, observaţiile istorice, călătoriile publicate 
despre țările noastre de deosebiți străini în deose- 
bite limbi; aceste sunt ajutorul_de căpetenie pen- 
tru compunerea analelor naţionale. Lipsa cea mai 
mare ni Sar puteă îndeplini prin nepreţuitele uvra- 
giuri ale lui Samuel Klain şi George Şincai, a căror 
viață nau fost de cât o lungă luptă şi o întreagă 
jertfă pentru patrie: dar din nenorocire, aceste mult 
dorite şi mult așteptate "scrise până acum nu au
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] 
ieșit de sub tipar, şi cum mă tem, nu vor ieși încă, 
multă vreme 1). 

Pe lângă greutatea sareinei ce se pricinueşte prin 
haosul atâtor materiale aşă, de înfelurite, aşă de îm- 
prăştiate, aşă de încureate și tot așă de sărace, apoi 
se mai înfăţoşează şi îndatoririle ce se cer dela orice | 
istorie, fără privire asupra formei de afară, talentul 
și stilul compunerii. Lucian 2), născut sub Traian, 
cere următoarele calităţi şi datorii dela un bun is- 
torie. El vrea ca istoricul -să fie înțelept, să aibă 
sentimentul cuviinţelor, să știe a gândi şi a-și în- 
făţoșă gândurile, să fie cunoscut. în trebile politice 
şi militare; să fie slobod de frică şi de. ambiţie, 
nelipicios mitei sau amenințării ; să spuie adevărul 
fără slăbiciune şi fără amărire, să fie drept fără 
asprime, censor fără oţerire şi fără clevetire; să 

n'aibă nici duh de partidă, nici însuș duh naţional; 

îl vreau, zice el, să fie cetăţean al lumii, fără stă- 

pân, fără pravilă, fără privire către opinia vremii 

sale, şi nescriind decât pentru stima oamenilor cu 

dreaptă judecată şi pentru lauda viitorimii. 

Acestea sunt însușirile unui bun istoric; în vre- 

mea lui Lucian poate că se întâmplă la mulţi; da» 

astăzi, când egoismul şi ambiția întunecă talenturile 

cele mai mari, puţini sar găsi cari să le adune. 
  

vile istorice ale lui Klain în cea mai mare parte nu sau publicat 

nici până azi. | 

; Lucian, scriitor grec din secolul II după Hristos. 

i 10
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Fără să vroese sau să mă pot pune mai sus sau 

măcar mai deopotrivă cu alţii, socot că nu-mi veţi 

luă rău încredințarea ce v'o dau că răul şi minciuna 

nu vor găsi niciodată în mine un apărător, şi că 

totdeauna mă voiu sili a vă spune adevărul, carac- 

terul principal a istoriei; iară când nu-l voiu putei 

zice, voiu tăceă și dumneavoastră veţi înţelege pen- 
tru ce. Îmi veţi iertă numai o mică plecare pentru 

naţia mea, fără însă să credeţi că aş denatură fap- 

tele sau aș scuză aceea ce merită ocară. Însă, cum 

zice Karamzine, pe care nu mă pot opri de a-l 
împrumută așa de des, sentimentul de no: şi 4 
nostru însufleţează povestirea; pentrucă atât o păr- 

tinire groasă, partea unui duh slab şi a unui suflet 

fără înălțare, este nesuferită întun istoric, pe atât 

"îi aflăm căldură, energie şi încântare, când iubirea 

patriei îi îndreaptă condeiul. Niciodată nu va fi 
suflet în care să nu domnească acest sentiment ge- 
neros. În 'Lhucydid noi vedem totdeauna un Ate- 
nian; Tit Livie este pururea un Roman. 

In mine veţi găsi un Român, însă niciodată până 
acolo ca să contribuesc la sporirea romano-maniti, 
adică mania de a ne numi Romani, o patimă care 
domnește astăzi mai ales în Transiivania, şi la unii 
din scriitorii din Valahia. Petru Maior, de fericită 
aducere aminte, prin cartea sa despre Inceputul 
Românilor, publicată, pentru întâiaş dată la anul 
1812, ca un nou Moise a deșteptat duhul naţional, 
mort de mai mult de un veac; și lui suntem da-



tori cu o mare parte a impulsului patriotice ce de 
atunci sa pornit în tustrele provincii ale vechei 
Dacii. Pe de altă parte, îns, a avut şi nevinovata 
nenorocire să producă o şcoală destul de numeroasă 
de Români noi, cari fără a-și sprijini zisele cu fap- 
tele, socot că trag respectul lumii asupră-și când 
strigă că se trag din Roma:ii, că sunt Romani, şi 
prin urmare cel dintâiu popor din lume. Această 
manie sa întins pân” ucolo, încât unii își însuşese 
chiar şi faptele și istoria bătrânilor Romani dela 
Romulus şi până la Romulus Augustulus. Așă, d. 
Avistia!), pe care îl cinstesc ca bun traducător a | 
unei părţi a “Iliadei, întrun poem epic, exaitat de 
un entuziasm puţin potrivit cu un Roman, d. Aristia, 
zic, numește Român pe Longin, sutașul roman care 
a străpuns coasta Domnului nostru Iisus Hristos, 
când eră, restignit pe cruce, și nu-și poate ascunde 
bucuria că cel dintâiu creştin a fost un Român”). 

Să ne ferim, domnilor mei, de această manie 
care trage asupra noastă râsul străinilor. In poziţia 
noastră de faţă, cea întâiu datorie, cea întâiu în- 
sușire trebue să ne fie modestia; altmintrelea, am 
puteă merită ceeace zice domnul Eliade î), că nunai 

1) Aristia (1800—1880) a fost profesor la Sf, Sava, a tradus 
multe scrieri mai ales din grecește, a fost unul din colaboratorii 
lui Heliade pentru întemeierea teatrului în Bucureşti, 

2) E vorba de poema întitulată : Prințul român, scrisă, la suirea 
pe tron a lui Gheorghe Bibescu şi tipărită la 1843. Aci, la pagina 
26 se găseşte pasagiul la care face aluziune Kogălniceanu. 

3) E vorba de Heliade Rădulescu. Ă
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naţiile bancrute vorbesc de strămoșii lor, bună-oară 

caşi evgheniștii!) scăritaţi. 

Să ne coborîm din Ercul, dacă vom fi mişei, 

lumea tot de mişei ue va ţineă, şi din potrivă, 

dacă isgonind demorzlizaţia şi neunirea obştească 

cure ne darmă spre piieire, ne vom sili cu un pas 

mai sigur a ne îndrej:tă pe calea frăţiei, a patrio- 

tismului, a unei civilizaţii sănătoase şi nu superfi- 

ciale cum o avem, atunci vom fi respectaţi de 

Europa, chiar dacă ne-am trage din hordele lui 

Gengis-Kan 2. Aşă, dar, domnilor” mei, eu nu vă 

-voiu ascunde că legile, că obiceiurile, că limba, că 

începutul nostru se trag din Romani: istoria de 
mult, a vădit aceste adevăruri, dar, încă odată vă 

mai spun, sunt departe de a măguli o manie. ridi- 

culă, vorbindu-vă de faptele Romanilor, .ca când ar 

fi ale noastre; ci voiu face cevă mai folositor: mă 

voiu sili a vă îndemnă ca, dacă voiţi să fiţi eunos- 
cuţi de adevăraţi fii ai Romanilor, apoi să faceţi 

şi dumneavoastră ceva care să se poată sămălui cu 

isprăvile poporului de lume domnitor. | 

Inainte de a sfârși, daţi-mi voe, domnilor mei, 

să chem luarea, voastră aminte asupra cursului meu. 

Dacă Grecii au căzut odată sub jugul lui Filip și 

în urmă sub jugul Roinanilor, este pentru că au 

vroit să fie Plateani, TTebani, Ateniani, Spartiani și 

5 Exghenişti: nobili. - a 

2) Impăratul Mongolilor a trăit între 1162—1227; a năvălit 

în Europa. |  
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nu Eleni; tot aşă şi strămoşii noştri au vroit să 
fim Ardeleni, Munteni, Moldoveni şi nu Români; 

rareori ei au venit să se privească între dânşii ca 

o singură şi aceeaș nație. In neunirea, lor dar trebue 

să vedem izvorul tutulor nenorocirilor trecute a 

căror urme încă până astăzi sunt vii pe pământul 

nostru. Departe de a fi părtinitorul unui sentiment 
de ură către celelalte părţi a neamului meu, eu 

privese ca patria mea toată acea întindere de loe 

unde se vorbeşte româneşte, şi ca istorie naţională, 

istoria Moldaviei întregi înainte de sfâșierea ei, a 

Valahiei și a fraţilor din Transilvania. Această istorie 

este obiectul cursului meu. Intinzându-mă. cum se 

înţelege dela sine, mai mult asupra întâmplărilor 

Moldaviei, nu voiu trece sub tăcere şi faptele vred- 

nice de însemnat a celorlalte părţi a Daciei, și mai 

ales a Românilor din Valahia, cu cari suntem fraţi 

şi de cruce și 'de sânge şi de limbă și de legi. Prin 

urmare, vă rog să însemnați că eu nu voiu “deserie 

faptele deosebit după ani de zile, ci întru chip 

colectiv... 
Istoria Românilor, caşi a imtulor naţiilor moderne, 

se împarte în istorie veche, de mijloc şi nouă; 

fieștecare din aceste se subîmparte în mai multe 

perioade, cari toate încep cu vreo epocă însemnată. 

Nu vă voiu vorbi decât de împărțeala principală. 

Istoria veche se începe dela cele dintâiu timpuri 
istorice a Daciei, şi merge până la întemeiarea, 3ta- 

uwilor Valahiei (1290) şi Moldaviei (1350)...



150 

Cu formarea principatelor se începe istoria de 

mijloc și se sfârşeşte cu desăvârşita lor cădere sub 

Domnii fanarioți (1716). Această parte a istoriei 

este adevărata istorie a Românilor... 

Istoria nouă se începe cu veacul cel mai cumplit, 
care vre-o dată a. apăsat ţările noastre. "Toate ele- 
mentele de naţionalitate şi patriotism sunt de mult 
pierdute, legile fundamentale a, țării se calcă în 

picioare; adunările obşteşti, sub numele de Divanuri, 
se fac numai nişte formalităţi fără interes. O aris- 
tocraţie ignorantă, sprijinită de. Poartă și de cler, 
pe de o parte ţine în lanţuri un popor de mai 
mult de două milioane de oameni, iară pe de alta 
se face stavilă chiar binelui ce unii din Domnii 
fanarioți voesce a face; driturile 1) ţării, care din 
care se silește să le vânză mai cu mic preţ şi mai de 
grabă; izvoarele de înavuţire publică se întrebuinţează 
numai în folosul unor familii privilegiate. Moldavia 
se sfâşie în trei părţi”), Valahia este înconjurată 
cu cetăţi turceşti zidite pe pământul ei. Fără ajutor 
din lăuntru, Români scapă toate prilejurile de mân- 
tuire; şi, în vreme când toate popoarele Europei 
înaintează spre o mai sdravăna întemeiere «lin lă- 
untru şi din afară, noi eu aceeaș repegiune, ne 
apropiem de peire. Revoluţia franceză, sguduind 
Europa până în cele mai adânci a sale temelii, se 

  

') Driturile : drepturile. 
*) Trei părţi, dacă socotim :' Basarabia şi Bucovina. Pierderea lor 

se întâmplă în epoca fanarioţilor. ,



resimţi şi între Români; unii dintre ei se pun în 
comunicaţie cn directoriul francez, dar preă multe 
ţări, preă multe stavile împiedică orice bună ispravă. 
Biruitorul dela Marengo 1), în expediţia sa în Egipt, 
voind a da treabă 'Tureilor, trămite emisar în Va- 
lâhia și Moldavia, ca să formeze partizani ideilor 
nouă; gencrosul Rigas"), măgulindu-se cu făgă- 

duinţele lui Bonaparte, se face propovăduitorul li- 

bortăţii; oprit în întreprinderea sa, el se dă calâilor 
dela Belgrad și moare pentru patrie. Dar moartea, 

sa nu rămâne neroditoare; şi ea este menită să 

pregătească regeneraţia noastră; moartea lii Rigas. 

de o parte, apăsările nesuferite ale tiranilor de altă 

parte, -ideile veacului, cari de şi încet, dar tot în- 

cepuseră a pătrunde între Români, scrierile lui Petru 

Maior, şi ale altor bărbaţi patrioţi, contactul cu 

armiile ruseşti ce au ocupat Principatele dela 1806 

până la 1812, toate acestea pregătesc întâmplările 

dela 1821. 

In vremea când în Moldavia Eteria izbucnește 

şi chiamă la libertate nu numai pe Greci, dar pe 
toate popoarele creştine, cari gemeau sub jugul 

Turciei, Pudor Vladimirescu ridică pe de altă parte 

în Valahia steagul naţional, vestind Românilor că 
vremea. venise pentru ca iară să scuture stăpânirea 

streinilor, să depărteze abuzurile cari o rodeau și 

să dobândească guvern naţional întemeiat pe o 

*) Napoleon I. 

2) Rigas, poet grec (1754—1798). 

,
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şartă 1) liberală. Pornirile şi ale lui Ipsilanti și 

ale lui Vladimirescu au un” rău sfârşit; dară, cu 

toate aceste, rezultatele lor pentru noi sunt nemă- 

surate. Intâmplărilor dela 1821 suntem datori cu 

orice propăşire ce am făcut de atunci, căci ele 

ne-au deşteptat duhul naţional ce eră adormit cu 

totul. De atunci multe împrejurări din afară ne 

vin în ajutor. Curtea protectoare 2), ca o răsplată 

pentru jertfele ce Românii i-au făcut dela Petru 

cel Mare până la pacea dela Adrianopol, simţeşte 

o îngrijire adevărată pentru soarta noastră; și, deși 

încă românismul nu triumfă, cum zice d. Aaron, 

totuși existența politică începe a ni se aşeză pe 

temeiuri mai statornice. In urma multor pătimiri, 

multor nenorociri, un orizonte mai senin ni se 

arată; pacea dela Adrianopot?) se încheie între 

Rusia și Turcia, și drituri pierdute de veacuri ni 

se întore înapoi. Kiselef, un nume pe care Ro- 
mânii nu trebue să-l rostească, decât cu recunoștință 

Şi dragoste, este însărcinat cu regeneraţia patriei, 

cu punerea în lucrare a pravilelor menite să ne 
facă o nație, până la împlinirea celei mai mari 

tăgăduinţe, până la cea mai temeinică închezășluire 

a naționalităţii noastre, adică numirea de Domni 
pământeni şi pe viață, pe tronurile Moldaviei și 
Valahiei. | 

  

") Sartă = charta, âdică constituţiune, după numirea dată primei 
<onstituţiuni engleze: magna charta libertatum (1215). i 

2): Curtea protectoare =— Rusia. 
3) Pacea, dela Adrianopol: 1829.
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Până aci, domnilor mei, vine istoria ce am să. 
vă întfăţoşez. Sprijinul cel mai temeinic, ca să pot 
ajunge la țelul dorit, îl uștept dela indulgența 
d-voastră şi dela nădejdea înăgulitoare că prin pre- 
lecţiile mele voiu puteă deşteptă în d-voastră un 

duh de unire mai de aproape între toate ramurile 

neamului românesc şi un interes mai viu pentru 

nație şi patrie. Aceasta mi-ar fi cea mai seumpă 

răsplătire şi cea mai bună îmbărbătare în trudnicul 

meu drum. 

Inti”o asemenea întindere de istorie, care cuprinde 

atâtea timpuri şi atâtea locuri, chiar cu cea mai 

mare luare aminte, trebue să fac greseli; oricine 

însă va binevoi a mă ascultă cevă, va însemnă că 

ele se vor întâmplă din lipsa cunoștințelor şi nici- 

decum din reavoinţă sau cu Yre-un scop ascuns. 

În înfăţoșarea întâmplărilor cari sunt aproape de 

noi, voiu fi cu cea mai neadormită priveghere, 

mărginindu-mă a vă arătă numâi faptele împlinite, 

fără a vroi a vă descoperi și ţelurile ascunse... 

Noi nam ajuns încă așă departe ca să putem 

trată cu nepărtinire istoria contimporană; aceasta, 

este treaba viitorimii. JD)umnezeu dar să mă ferească 

de a vroi a mă pune censorul convieţuitorilor mei, 

judecându-le sau eriticându-le purtarea şi faptele.



CARACTERIZARE GENERALĂ 

1. Istoria (srogia, cercetare) este pove- 
stirea și judecarea evenimentelor de 
căpetenie cari alcătuesc viaţa socială 
Și religioasă, politică şi militară, lite- 
rară şi ştiinţifică a omenirii. 
Povestind faptele, istoria caută le- 

găturile dintre ele, se silește a desco- 
peri cauzele şi a urmări consecinţele; 
ea apreciază dintrun punct de vedere 
al unei înalțe moralităţi toate faptele 
Şi toţi oamenii. 

Grecii şi Romanii legau foarte strâns 
istoria de elocvenţă; ei o considerau 
mai mult ca o operă de artă decât 
de ştiinţă. 

In timpurile “moderne acest punct 
de vedere sa schimbat şi, mai ales |  
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în secolul XIX, istoria începe a fi 
socotită ca operă de Ştiinţă, care ur- 
măreşte în primul rând adevărul. De 
aceea istoria trebue să se întemeieze 
pe tot felul de izvoare pe cari să le 
supună unei critice severe. | 

2. Izvoarele istorice sunt: tradifiunile 
ovale, monumentele şi obiectele de 
artă sau de trebuinţă zilnică de tot 
felul, corespondența şi memoriile di- 
feritelor persoane din epoca de care 
ne ocupăm, documentele oticiale, Je-- 
gile şi alte publicaţiuni de acest fel, 
3. Din punet de vedere al metodei 
sau al compoziţiunii, istoria poate fi: 
narativă, critică şi filozofică. 

Istoria se numeşte narativă, când 
povesteşte faptele fără să facă obser- 
vări şi apreţieri despre persoane şi 
evenimeîte. 

Istoria se numeşte critică, dacă apre- 
țiază faptele şi oamenii, — dacă stu- 
diază amănunţit izvoarele sau docu- 
mentele pe cari se bazează cercetările 
istorice.



IE ca 
156 fe 

Istoria se numeşte Alozofică, dacă 
urmărește aflarea unor legi după cari 
se produce schimbările evenimentelor 
Și mersul gencral al naţiunilor. 

4. Din punet de vedere al întinderii 
subiectului, deosebim: 

Istorie unive»sală, care îmbrățișează 
întreaga istorie a omenirii. 

Istorie genevală sau națională, cale 
se ocupă cu viaţa unui singur popor. 

Istorie particula»ă, care are în ve: 
dere numai un eveniment, un 0râș, 
0 provincie. 

5. După elementele cari constituese 
societatea, se deosebeşte: 

Istorie sacră, care povestește faptele 
relative la religiune din cele mai de- 
părtate timpuri până în zilele noastre. 

Istorie profană, care povestește isto- 
ria civilă, politică şi culturală a tu- 
turor popoarelor. 

Istoria aceasta cuprinde mai multe 
perioade mari: preistoria, istoria an- 
tică, istoria medie, modernă, contem- 
porană. 
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Preistoria este studiul vieţii omului 
înainte de primele documente scrise. 
Ea cuprinde vârsta de piatră (cioplită 
şi lustruită), vârsta de bronz, vârsta 
de fier. 

Istoria antică este studiul popoare- 
lor vechi, adică al popoarelor orientale 
(Egipteni, Asirieni, Chaldei, Babilo- 
nieni, Mezi, Perşi, Ebrei) Și al popoa- 
velor din Europa: Grecii şi Romanii. 
Ea merge până la căderea imperiului 
roman de apus la finele secolului [V 
după Hr. 

Istoria medie sau mijlocie cuprinde 
evenimentele dela căderea imperiului 
roman până la căderea Constantino- 
polului în mâna Turcilor (1453) sau 
până la primele descoperiri geografice! 

Istoria modernă cuprinde eveni- 

mentele până la revoluţia franceză 
cea mare. 

Istoria contemporană studiază în- 
tâmplările până în zilele noastre.



SPECIILE GENULUI ISTORIC 

1. MONOGRAFIE: 

DESROBIREA ȚIGANILOR 

DE 

M..KOGALNICEANU 

Notiţă introduetivă.— In ziua de 1 Aprilie. 1891, în ședința, so- 
lemnă a Academiei, care serbă atunci jubileul ei de 25 de ani. 

_în faţa Suveranilor ţării, Mihail Kogălniceanu citi o lucrare isto- 
rică, ultima sa lucrare, căci în acelaș an el și muri. 

După ce-şi povesteşte viaţa, iractează trei chestiuni pe care le 
cunoaşte deaproape: desrobirea țiganilor, ştergerea privilegiilor boie- 
ești și emanciparea ţăranilor. Sunt trei monografii preţioase, din 
cari reproducem pe cea dintâiu. 

Contemporanii mei îşi aduc aminte ce erau Țiganii, 
sunt acum 50 de ani, chiar atunci când razele ci- 
vilizaţiunii moderne îmblânzise moravurile în toate 
societăţile Imropei și când sclavia nu mai aveă 
domiciliu decât în Rusia şi, din nenorocire, şi în 
România. 

Legea ţării tractă pă ţigan de lucru, vândut și 
cumpărat ca lucru, deși prin deriziune numărul sau 
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individul se califică de suflet: Am atâtea suflete 
de țigani, am vândut şi am cumpărat atâtea suflete 
de figani; în realitate, şi mai ales stăpânii cari 
aveau puţini țigani, îi tractau mai rău chiar decât 
prescripţiunile legii. 

Chiar pe ulițele oraşului Iași, în tinereţele mele, 
am văzut fiinţe omenești purtând lanţuri la mâni 
sau la picioare, ba unii chiar coarne de ter aninate | 
de frunte şi legate prin colane împrejurul gâtului. 
Bătăi crude, osândiri lu foame şi la fum, închidere 
în închisori particulare, aruncaţi goi în zăpadă sau 
în râuri îngheţate: iată soarta nenorociţilor ţigani! 
Apoi disprețul pentru sfințenia legăturilor de fa- 
milie. Femeea luată de la bărbat, fata răpită dela 
părinţi, copiii rupţi dela sânul născătorilor lor şi 
ăsleţiţi şi despărțiți unii de alţii, și vânduți ca 
vitele la deosebiți cumpărători în cele patru colţuri 
ale României.. Nici umanitatea, nici religiunea, nici 
legea civilă nu aveau ocrotire pentru aceste neno- 
rocite ființe; eră un spectacol grozav, strigător la 
cer. De aceea, povăţuiţi de spiritul secolului, de 
legile omenirii, un număr de boieri bătrâni şi ti- 
neri au întreprins de a spălă patria lor de rușinea, 
sclaviei. 

Inainte:ca cestiunea desrobirii "Țiganilor să fie 
intrat în consiliile, în planurile de reformă ale o- 
cârmuitorilor, ea a început a se agită prin însăş ini- 
țiativa parţială a stăpânilor de ţigani. Mulţi din 
aceştia, şi numărul lor din zi în zi sporiă, ori în viaţă
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roi mai ales la moarte, îşi desrobiau, își ierta 
țiganii. Intrebuinţez cuvântul de iertare, pe care 
îl iau în toate .aetele de desrobire; dar reforma eră 
prea grea, ea jicniă prea multe interese ca să se 
poată operă cu înlesnire. | 

Iau figanii domnești și foarte mulţi; aceștia 
constituiau un venit mare în budgetul Statului; 
erau țiganii mănăstivești şi ai așezămintelor pu- 
blice ale căror servicii intrau în trebuinţele zilnice 
ale ucestor comunităţi: erau, în fine, ţiganii parti- 

culari, figanii boierești, cari constituiau personalul 

„de servitori în curţile boiereşti, bucătari, vizitii, 

rândași, feciori în casă, slujnice, bucătărese, -cusă- 

toriţe. Boierii cei bogaţi aveau chiar capele de mu- 

zici sau tarate de lăutari. Toate aceste funcțiuni 

se exercitau de ţigani; desrobirea lor eră dar com- 

bătută de trebuinţele zilnice şi casnice ale vieții 

familiilor; de aceea emanciparea nu sa putut face 
de cât treptat şi sub două domnii, atât în Moldova 
cât și în Muntenia. 

Intâia lovire care sa dat sclaviei a fost legea 
emancipării ţiganilor Statului și a mănăstirilor, 

Această emancipare, deși parţială, cră hotăritoare 
şi pentru emanciparea țiganilor particulari rămași 
încă în sclavie. Toate minţile prevăzătoare au în- 
înțeles că, ora ștergerii sclaviei depe pământul ro- 
mânesc sosise și că desrgbirea ţiganilor particulari 

nu mai eră de cât o cestiune de timp. Un strigăt 

de bucurie a isbucnit în inima tutulor oamenilor  
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luminaţi. Ochii atât ai emancipaţiJor cât şi ai ace-. 
lor reţinuţi încă în fiarele sclaviei, dar însufleţiți 
de o dreaptii speranţă, au vărsat şiroaie de lacrimi, 
Şi numele emancipatorilor Mihail Sturdza şi Ale- 
xandru Ghica mulţi ani au răsunat 'sub bolta ce- 
rească. "Noi, tinerii din Moldova, — vorbese numai 
de acei cu cari împreună am lucrat, — uitarăm în acea 
zi lupta înverșunată ce făceam guvernului lui Mihail: 

„ Sturdza, pentru abuzurile sale, pent lipsa mai ales 
de orice justiţie în ţară; „ne-am adunat: plini de 
entuziasm, hotărînd şi hotărîţi de a arătă Domnului 
că în faţa unui act mare, junimea română ştiă gândi 
și lucră înalt şi bine! O deputaţiune de tineri, între 
cari se âflau Costache Negri!), Vasile Alecsandri?),. 

- Costache Rolla), D. Ralett), P. Mavrogheni”), şi - 

. Costache Negri (1812—18£6), unul din fruntașii luptători pen- 

tru unirea ţărilor, vice-președinte al divanului ad-hoc, a. fost trimisul 
hui Cuza la Consţantinopol ca să mijloceașcă a se aprobă îndoita alegere. 

2) V. Alecsandri (1821—1890) marele poet ; a scris o poezie cu 

data de 31 Ianuarie 1844 intitulată : <Desrobirea 'Țiganilor». (Face 
parte din colecţia:. <Suyenire»). 

5) Costache Rolla, unul din „luptătorii de friînte pentin anire; 

membru al comitetului central; ales deputat al Iaşilor din partea 

proprietarilor mari în divanul ad-hog al Moldovei; apoi secretar 
al acestei adunări; membru „al adunărei elective a Moldovei; mi- 

nistru de instrucţie în Moldova. în, cabinetul dela 15 Ianuarie 1859 

prezidat de Vasile Sturdza. 
*) Dimitrie Rallet (mort 1858) iarăși unul din tovarăşii de luptă . 

ai lui Kogălniceanu; a fost ministru al învățăturilor î în timpul lui 

Grigore Ghica. - 

5) Petre Masrogheni (1819-—1881) unul din fruntașii luptători 

pentru. unire; de mai multe ori ministru de finanţe după 1866, 
apoi reprezentant al României la Roma, la Constantinopol Şi la 
Viena. ' L Pe j 

7 A o. 
iN)
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“alţii atâţi şi a cărei orator fusei ales eu, se pre- 

zehtă Domnului spre a-i exprimă recunoştinţa ti- 

nerei - gerieraţiuni. Mihail Sturdza în acea zi şi-a 

adus aminte că şi el a fost tânăr și că erâ omul 

cel mai luminat al ţării; el ne exprimă recunoștința 

sa, declarând că în noi vedeă, viitorul ţării, că nouă 

aparţineă de a face din Moldova şi Valahia o ţară 

civilizată și o societate europeană, şi că stăruințele 

„lui erau de a ne pregăti acest viitor. Foaia șhin- 
țifică, și literară, redactată de mine, tipări un nu- 

măr, extraordinar din 6 Februarie 1844, în coloare 
verde, coloarea speranţei, în care, în proză ŞI în 

versuri, se cântă marea, reformă. 

" “Ţiganii particulari, cu toată lovirea dată scl- 

„vi6i, au mai urmat a-şi purtă lanţurile, deşi mult 

- ușurate prin ideile nouă și prin îmblânzirea mora- 

vurilor, până la căderea Domnilor . reglementari În 

19848. In. Bucureşti, prin marea, proclamaţiune 1e- 

“voluționară din 11 Iunie. 1848, țiganii auziră cu- 
“vântul armonios al libertăţii, a” deveniau cetăţeni 

liberi. lată ce se ziceă în acea proclamaţiune: ia Po- 

_porul român leapădă de pe sine neomenia și rușinea 

de a ţineă robi, şi declară libertatea ţiganilor par- 

„. tăculari. Cei ce au suferit până acum rușinea pă- 

_catului de a aveă robi sunt; iertaţi de Poporul român ; 
iar Patria, ca 0 imamă bună, din vistieria sa va 

despăgubi pe: oricine va reclamă că.a avut pagubă 

din această faptă creştinească». 

Dar: curând revoluţiunea, măreaţa revoluţiune, 

       



  

toate mavile reforme, fură călcate și sdrobite prin potcoavele cailor armatelor cotropitoare, şi neno- rociţii emancipaţi fură din nou lănțuiţi;: dar să- 
mânţa cră, aruncată și curând ea trebui să- -şi poarte roadele sale. Tânăra generaţiune a. Moldovei . -na încetă a cere desrobirea robilor particulari, atât î în țară cât și prin felurite broşuri. ce le publică în, 
străinătate, - | , ” 

Domnul Grigore Ghica! al Moldovei, înainte de 
a depune tânele. guvernului, după dispoziţiunile 
tractatului dela Paris, vroi să-şi încoroneze domnia, 
prin acte mari. Intre acestea figură și ultima. loviie 
dată, sclaviei, desrobire ea ţiganilor partieulari. Con- 
silierii tronului, miniştrii, erau luaţi: dintre tineri, 
din pleiada acelor cari din Unire şi democratizarea 
țărilor române făcuseră, programa, vieții lor. Ministru 
de finanţe eră Petru: Mavrogheni ; el şi eu furăm 
însărcinaţi de Domn cu redacţiunea proiectului de 
lege: el fu votat, putem zice, în unanimitate Şi 
cu entuziasm de. către” Divanul ad-hoe, care, pe 
atunci, în urma tractatului nefast dela Balta-Liman!), 

- devenise simulacrul. Adunărilor legiuitoare desfiin- - 
ţate în 1948. | | _ 

Entuziasmul Divanului ad-hoc eră numai înainte 
mergătorul entuziasmului general ce pe atunci in- 
suflă toată România pentu viitoarea, sa renaștere. 

) E vorba de „onvenţiunea încheiată între Rusia şi “Turcia în. - 
1849, prin eare se restrângeau drepturile suveranităţii principa-' 
telor , ,



164 _ 

Dovadă sutele de proprietari cari au respins orice 
despăgubire acordată lor de legiuirea”emancipătoare. 
Numele acestora au fost” publieate și aparţine iu- 
bitului nostru coleg, zelosul nostru cercetător ŞI 
«olecţionator, d. Dimitrie Sturdza 1), să ne împros- 
păteze memoriei şi istoriei contimporane -numele 
„acelora cari; prin o generoasă renurițare, au expiat 
păcatele lor şi ale părinţilor lor de a fi fost ani 
lungi stăpâni pe suflete de ţigani. : 

Cu o mică mândrie de moldovean, să-mi fie 
permis de a spune că, atât legea privitoare la eman- 
ciparea ţiganilor mânăstireşti și ai Statului, cât și 
acea privitoare la emanciparea ţiganilor particulari, 
Sa votat mai întâiu în Moldova. 

Reforma emancipatrice a avut în curând efectele 
sale salutare: afară de ţiganii lăiaşi, cari încă trăese 
în parte sub şatră, şi afară de ursari, cari fac încă 
meseria de a domestici fiarele sălbatice, dar totuşi 

„se dau lucrului pământulii, mai toţi astăzi din 
celelalte clase de ţigani sau contopit în massa na- 

_țiunii, şi ei nu se mai cunosc decât „prin fața lor 
Smolită şi asiatică şi prin vivacitatea imaginaţiunii 

  

1) Dimitrie Sturdza (1833—1914), numismat, financiar şi om po- 
"litie. Secretar al divanului ad-hoc din Moldova. în 1357 deveni mi- 

„ nistru în 1859. Dela 1866 a fost de mai multe ori ministru la di- 
„ ferite departamente (finanţe şi instrucţie). In 1897,-1901 şi 1907 a 
fost prezident al consiliului. In 1871 a fost ales - membru al Aca- 
demiei şi a seris multe lucrări de istorie, economie politică, ete. A 
publicat și “multe volume cu documente, între cari sunt o serie re- 
lative la Renașterea Românies. i 
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lor; altriintrelea noi îi găsim în toate clasele so- 

cietăţii noastre. | 

Deși dela proclamarea emancipaţiunii nu sunt 

“încă îndepliniţi 50 de ani, ţiganii ne-au dat in- 

dustriași, artiști, ofiţeri distinşi, buni administratori, 

medici şi chiar oratori parlamentari. 

Mă opresc aci. 
Sunt sigur că părinţii noştri, dacă sar sculă din 

“mormânt; văzând progresele ce au făcut sufletele 

ţigăneşti emancipâte de dânșii, nu “sar căi de re-. 

forma umanitară proclamată de ei. 

2



“ 2, BLOGRAFIE: 

TOAN TĂUTUL .. 

, DE N 

N. BALCESCU 

” Notiţă biografieii., — Nicolae Bălcescu (1819—1852) mare istorie, 

unul din luptătorii pentru ridicarea naţiunii vomâne în epoca 

dintre 1830—1848. A învăţat în ţară mai mult singur. Fruntașin 

mişcarea revoluţionară din 1848, a fost nevoit după înfrângerea 

revoluţiei, să plece în exil; această viaţă rătăcitoare i-a sdruncinat 

sănătatea delicată și a murit de oftică în Sicilia la Palermo în 
singurătate și sărăcie. A redactat cu A. T. Laurian revista «Magazin 

istorie pentru Dacia», publicaţie de mare preţ pentru desvoltarea 

istoriografiei române.. Aci a publicat diferite studii istorice. Opera 

de căpetenie este: Istoria Românilor sub Mihaiu Vodă Viteazul», 
pe care însă nu a putut-o termină. Prima ediţie a acâstei pre- 

țioase scrieri s'a publicat de Academia Română sub îngrijirea lui 
Odobescu. 

| 

Inte cetăţenii ce au ilustrat Moldova, a fost 

unul și loan Tăutul. El se trăgeă dintro familie 

din cele mai vechi ale Moldovei. Era un om d'un 

„caracter original şi de o mare capacitate. Politie 

îndemânatec, cunoscând prea, bine limba grecească, 

latinească și poloneză, el dobândi favorul lui Ştefan 

1
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cel Mare, Domnul Moldovei, care îi dete logoteţia 
mare, ministerul cel mai însemnat al! ţării, şi îl 
întrebuință în mai multe ambasade. - - 

La 1501 el merse în Polonia de încheiă pacea 
între Ştefan Voevod și Albert regele Poloniei. 
Aceasta atunci îi dărui mai multe sate dela margine. 

La 1504, murind marele Ştefan Voevod, Viteazul 
vitejilor, se urcă pe tron fiul său Bogdan Voevod. 
Acesta, după povăţuirea ce-i dede3ă tată-său, trimise 

"pe: logofătul Tăut cu un plocon de zece pungi cu 
bani și însoţit de o ceată de pedestrime, ea să 
meargă la Sultanul 'Turcilor să-i închine Moldova. 

Se zice că, intrând Tăutu în sala marelui Vizir, 
îşi trase cismele şi le det slugii sale poruncindu-i 
să le ţie în sală înaintea, lui; de -eare lucru mi- 
ându-se Vizirul, îl întreabă: nu cumvă îi e-teamă - 

“să ile fure cinevă? «Nu ştiu, răspunse el, dar 
mi se pare că, cu niște oameni cari vor să aibă 
tot, trebue să păstrăm tot ce putem». 

N'ai să te temi de nimic, îi răspunse Vizirul, 
noi acum suntem prieteni, iar nu vrăjmași. 

«Doresc, zise Tăut, ca. această prietenie să păs- 
treze capul caşi picioarele». | 

După aceea, vizirul punându-l să șază pe sotă 
lângă dânsul, i-a adus după obiceiu cafeă. EI ne- 
cunoscând încă, aceă băutură a turnat-o deodată pe 
gât strigând: să trăească Impăratul şi. Vizirul! 

In urmă se înfățişă şi înaintea Sultanului Soliman  : 
şi îi declară că vine din partea Domnului - său şi
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a poporului moldovean, să închine înălţimei sale 

ambele Moldovii î) cu condiţii cinstite, iar mai cu 

seamă, religia să fic păzită fără cea mai mică vă- 

tămare. Sultanul se bucură foarte inult, văzând că 

“Moldovenii, a căror puternică sabie o simţise „de 

multe ori Turcii, vin singuri să se plece puterii 

sale. EI. primi toate condiţiile, și dete solului un 

act formal subscris cu mâna lui ca să-l ducă Dom- 

nului său la Suceava. În acest act se cuprindeă: 

că Moldovenii supuindu-se de bună voia tor Am- 

părăţiei otomane, voinţa Sultanului e ca bisericile 

și religia lor să fie nevătămate; țara să se ad-. 

ministreze după legile saie; Domnul să nu fie 

dator la alt decât numai să trimeaţă în toţi anii 

„înaltei Porţi: 4000: de galbeni, 40 de iepe, şi 24 
de șoimi; și acestea sub “titlul de dar (peşlkeș).: 

După aeeea, Sultanul dărui lui "Făut cele zece pungi * 

de bani, ce-i adusese din partea lui Bogdan Voevod. 
Cu acești bani întorcându-se în patria sa, a zidit 

o biserică de piatră, foarte frumoasă, în satul Bă- 

lăceşti, în ţinutul Sucevei, pe Siret. EL a mai zidit 
„încă, în Constantinopol, un palat sub numirea de 

Bogdan: Sarai sau palatul moldovenesc în care. er 
şi o biserică pe numele de Sf. Nicolae. 

La anul 1511 a murit Ioan Tăutul Logofătul.. 

1) Se zice <ambele Moldavii», pentrucă, în vremea veche, Mol- 

dova avea ca principală împărţire administrativă : Moldova, de sus 

şi cea de jos.  
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AOTOBIOGRAFIA LUI M.. KOGĂLNICEANU i 
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Notiţă introductivă. — In comunicarea ce a făcut; Academiei în” 
sedinţa dela 1 Aprilie 189J, despre care am vorbit mai nainte, 

" Kogălniceanu a consacrat o. parte din lucrare pentru a, expune o 
parte din viaţa sa: copilăria, tinereţea şi mai ales studiile ce a 
făcut şi împrejurările cari l-au determinat a se "ocupă cu istoria 
si politica. i 

sa 

Naşul meu, adecă acela care ma luminat cu 
sfântul botez, întrebuinţez. stilul bătrânesc, a fost. 
Domnița Marghioala Calimach, soţia” logofătului 
Grigorie Sturdza, tatăl repauzatului Mihail Sturdza, 
fostul Domn al Moldovei. Domnița Marghioala, 
iubiă foarte mult pe maică-mea, care, copilă tânără, 
a fost rămasă orfană de tată şi de mamă şi în- 

credinţată epitropiei logotătului ' Grigorie Sturdza, 

— bunul meu despre mamă, medelnicerul Stavilla 
având moșia sa vecină cu moșiile din Basarabia 

ale familiei Sturdzeşti, astăzi proprietăţi ale Prin- 
cessi Maria Gorciacoff, fiica fostului Domn al Mol- 

dovei. Domnița Maria Calimach vorbiă numai 

grecește; ea mă iubiă “mult de mic copil și, când 

mă luă în braţe, ea îmi, exprimă dragostea într'a 

-
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mă desmierdă cu bătaie de pălmiţe până când 

leşinam. de plâns, şi întovărășite aceste cu toate 

numirile desmierdătoare greceşti ce se întrebuin- 

țează, la copii. N 

La săvârşirea ei din viaţă, Dombiţa Marghioala 

Sturdza, carele deja în tinereţe luase primul loc 
între. cei, mai învăţaţi şi talentaţi boieri tineri ai 

Moldovei. Acestei misiuni, lăsate cu limbă de 

moarte, Mihail Sturdza a fost credincios; acestei ' 

misiuni datorese că Mihail Sturdza, ajuns Domn 

al Moldovei în 1834, în acelaş an, împreună cu 

fii săi, Dimitrie şi Grigorie, pa trimes la învă- 

fătură în Francia i antine” la Luncville, aride 

catolic, carele, din cauza marei revoluţiuni franceze, 

ca mulţi alţi emigraţi francezi, se refugiase în 

Principatele române. Ahatele Lhommâ, retras în 

lași, a fost dirijat educâţiunea și instrucţiunea tâ- 

nărului Mihail Sturdza, şi dar acesta, ajuns Domn, 
nu puteă să încredinţeze, creșterea şi îngrijirea 

copiilor săi și a mea decât aceluia care făcuse din 

el cel mai învăţat boier ge pe timpurile lui. Noi 

găsirăm pe abatele Lhomm6, deşi octogenar, încă 

în plină vigoare şi profesor de retorică, de limba 

piteratura | latină la colegiul din Luneville, ? 

2) Lamdoille, oraş în departamentul: Meurthe-et- Moselle (Nori 
Estul Franţei, hotarul din spre Germania) la 26 km. departe 
de Nancy. - 

N 
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colegiu comunal care se bucură de o mare repu- 
tațiune prin capacitatea profesorilor şi care a produs 
mai mulţi bărbaţi însemnați ai Franciei. In casa, 
părintească nu am fi putut fi mai bine tractaţi 
decât în sânul familiei Lhomm$, sub privigherea 
activă a abatelui. Eram cei întâi din clasele noastre. 
Dar după un'an politica, se amestecă şi în afacerea 
colegianilor români din Lunâville. 

Consulii ruși, pe atuncea, prea puternici în Bu- 
cureşti și în Iaşi, făcură Domnului Mihail Sturdza 
respectoase observări pentru trimiterea în „Francia 
a fiilor săi și-a altor câţiva fii de buieri, căci afară, 
de mine mai erau trimeşi, şi doi fii ai logofătului 
Lupu Balş și un altul Nicu Cassu. Educaţiunea, 
franceză se păreă, marelui nostru protector, Impă- 
ratul Nicolae TI, prea revoluţionară; .furăm dar 
luaţi din Lunâville şi conduşi la Berlin la sfâr- 
şitul anului 1835. Berlinul de pe atuncea îşi do- 
bândise numele de Atena Germaniei; și prin 
patiiotismul, inteligenţa şi marea mișcare naţională 
ce domniă în toate clasele nobile și burgheze ale 
capitalei Prusiei, de pe. atuncea se prevedeă rolul 
cel mare ce, 35 de ani în urmă, Prusia 'aveă să 
joace în istoria omenirii, ajungând apoi la egemonia 
îutregei Germanii, la reînvierea imperiului lui Bar- 
barossa. 1). Da N 

Noi, tinerii români, furăm aşezaţi într'o familie 

3) Frederic -I zis Barbarossa, vestitul împărat al Germâniei 
(1152—1190)).
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privată, şi anume în 'casa pastorului Souchon, pa- 

rochul bisericii coloniei franceze, refugiată la, Berlin 

după, revocaţiunea edictului de Nantes"), mulțămită 

protecţiunii luminate a marelui Elector de Bran- 

_ denburg, Frederic Wilhelm (1640—1688), bunul 
lui Frederic cel Mare. | 
După un an, am fost strămutați în casa şi sub 

priveghierea unui alt om distihs, pastorul lonas, 

discipolul favorit al marelui teolog Schleiermacher ?) 

şi editorul operelor acestui spirit înalt al bisericii 

"protestante. Pastorul Ionas eră un bărbat distins; 

el aveă, deja un nume bine văzut şi eră încuserit 

“cu familia lui Huteland 5), autorul JMacrobiotieei 
sau arta de a trăi mult *) şi cu familia comitelui 

Schwerin, urmaş al marelui Feldmareşal al lui. 

Frederic cel Mare. | 
Consilierul de stat Alexandru Sturdza 5), coleg 

al lui Capodistaia,0), cu carele lucrase mult la "Pe- 

tersburg pentru emanciparea Eladoi, rudă a lui 

*) Edictul de Nantes a, fost, dat de Enric IV în 1598 pentru a 
"ceroti pe protestanți. S'a revocat de Ludovic XIV în 1685. Atunci, 

multe familii protestante franceze s'au expatriaţ. 

*). Sehleiermacher a trăit ntre 1768—1834. : 

*) Ohristoph- Wilh- Hufeland (1762-1836), celebru medic, profesor 

". a Jena, apoi la Berlin, a publicat multe lucrări în latinește şi în 

germană. . - 

*) Cartea aceasta, vestită sa tradus şi în româneşte de Pavel 
Vasiei la 1844. 

5) Persoana. despre care s'a vorbit în discursul funebru al P. £, 
Melchisedec. 

*) Contele de Capo d Istria (1776— 1881) unul din conducătorii: 
revoluţiei, greceşti contra 'Tureilor în 1821, 5  
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“Mihai Sturdza și după a căruia recomândaţiune 

« 

noi furăm încredințaţi pastorului Tonas, — în timpul 
petrecerii sale în Berlin, şi aceasta eră mai neîn- 
tferuptă, — eră unul din vizitatorii cei mai. deşi 
ai casei pastorului. El priveghiă, de aproape studiile 
noastre, ba deveniă chiar profesorul nostru de re- 
ligiune. 

Acestei societăţi datorese desvoltarea micii mele 
inteligenţe și amorul pentru tot ce este frumos -și 
mare în viaţa omului. 

Intrat apoi student la universitate, am avut; de .: 
mare dascăl pe Gans profesor. de dreptul natural, 
care eră de o elocuenţă atât de mare, de un Jibe- 
ralism în idei atât .de larg, încât din toate părţile. 

Germaniei, şi chiar din alte țări, alergau: cu. miile 

studenţii ca să-i asculte vorbirea și elocuența sa 

dulce ca o melodie; astfel în cât au trebuit a se 

abâte păreţii la două săli pentru a lărgi sâla unde 

el predică ştiinta tinerii generaţiuni germane ?). 

Am avut de daseăl pe Leopold de Ranke, 

marele istoric, căruia, cu ocaziunea, jubileului său de: 

60 ani de profesorat, ajuns la adânci bătrâneţe, am 
avut şi eu onoarea a-i adresă acum câţiva ani, 20 

Februarie 1877, felicitările mele, felicitările întâiu- 
A - . . . ja: 

lui său student român dela Universitatea din Berlin”). 

:3 Eduard Gans (1798-1839), jurisconsuit, profesor Ia Berlin, 

a publicat strieri în limba germană şi în latineşte. ÎN 

2 Leopold de Ranke (1195—1886), celebru istoric german pro- 

fesor la Frankfurt-pe-Odez, apoi la Berlin, a publicat multe scrieri 

2 
Pi :, 

a 

; 

E 
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Ani: avut fericirea de a avea de dascăl pe ma- 

“rele Savigny, celebrul profesor de 'drept roman, 

“ celebrul ministru de justiţie 1). In saloanele d-lui 
„de  Savigny am fost prezentat şi lui Alexandru 

Humboldt, carele *) îmi arătă în general un deo- 
„sebit interes pentru ţările române, atât de necu- 
noscute pe atunci, încât nici numele de Români 
nu se știă. De aceasta“ în adevăr nu trebue să 
ne mirăim, când însuși în Moldova şi în Munte- 
nia numele de Român nu eră întrebuințat, În- 

“locuit fiind prin rumele provincial de Joldovean 
şi Muntean. Bătrânul Asachi, toată viaţa. lui, n'a 

_putiit găsi potrivita terminaţiune franceză la cuvântul 
„ Român, vorbind şi scriind «les Roumounis». Să-mi 
fie permis a-mi face un merit, afirmând că eu cel 
întâiu am întrebuințat în limba franceză cuvintele 
de Roumain și de Roumanie. La Berlin, pe timpul 
petrecerii mele, Şi chiar în . saloanele culte, mai tot” 
aşă de puţin cunoscut eră şi numele de, Jfoldauer 
sau Ialache. Mie mi se ziceă der schirarze Grieche, 
pentrucă aveam părul negru şi pe atunceă Berlinul 
eră încă un oraş cu total şi exclusiv al Germa- 

  

  

istorice (reunite î în 47: de volume) asupra vieţii contemporâne și 
mai ales asupra poporului german. 

„1) Frid. Karl. de - Savigny (1779—1861). se socoteşte ca primul 
romanist; al secolului XIX, profesor la Marburg și în alte oraşe, 

„mai târziu la Berlin. A fost 6 ani ministru în Prusia, 
”) Alexandru de Humboldt (1769—1859) celebru matematice și 

naturalist, autorul lucrărilor «Sistemele numerice la diferite po- 
A POare>, «Cosmos», ete. -  



  

niei de Nord. unde predominau mai cu deosebire 
figurile blonde. i . i 

Alexandru Humboldt, spirit eminamente. cerce- 
tător, îmi arătă o deosebită dorință de a, cunoaşte 
în ce constă literatura noastră. şi în. deosebi ma 
întrebat despre. soarta şi caracteristica ţiganilor + 
noştri.” Spre a-i satisface- curiozitatea eu ar scriş 
în limba germană o scurtă :privire asupra micii 
noastre litâraturi de pe atuncea, pe care am pu- 
blicat-o în Lehman's. Magazin fir die Literatur 
des Auslandes !).'Tot pentru Humboldt, am publicat 
apoi o broşură în limba franceză, Bsguisse sup: - 

[histoire, les maeurs et la langue des Cigains. 

(Berlin, Behr, 1837), în prefața căreia chemam 

luarea aminte a -filantropilor 'asupra acestui neno- 

rocit popor sclav în ţara mea, în sânul Europei 

civilizate, Și tractat ca lucru pr in  înseşi legile țării 

noastre. | 

Vaecanţele 16 petreceam , ordinar în Pomerania, 

la Sehwienemiinde, pe atuncea un mie orășel pe 

țărmurile mării, sau la Hebhringsdorf, sat mie -tot 

pe ţărmul mării și recomandat mai întâiu. de 

Wilibald Alexis, celebrul romancier ?), şi care, deși 

eu nu aveam dăcât douăzeci de ani, mă luă în 

i) In anul 1837. Lucrârea s'a, retipărit, împreună cu traducerea, 

de V.M. Kogălniceanu în 1895. 

2) TWilibald Aleăis "(1798— —1871) a publicat multe romane, a 

introdus în literatura germană un gen nou: romanul istorib, inspi- 

rându-se după W. Scott. 
“ - -.
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strânsă amiciţie. Heringsdorf 1) astăzi este devenit 
orașul balnear mare şi cel mai frecuentat al Ger- 

maniei de Nord. Cu Wilibald Alexis; am vizitat 

pe jos insula Riigen ?), castelul Putbus al familiei 

“ princiare Malte-Putbus, pădurile misterioase ale ve- 

„chii: zeități vende Hertha şi cetatea de pământ Ar- 

“kona, punctul cel: mai septentrional al Genmnaniei, 

„care seamănă mult cu cetăţile noastre de pământ, 
"movila Răbiei, Cetatea dela Adjud și atâtea altele. 

- Wilibald Alexis; în plimbările noastre, mă inițiă 

la marea lucrare “ce se operă pe atunci în Ger- 

mania atât în privinţa unităţii politice, cât și în 
privinţa aspirațiilor şi sforțărilor burghezimii de a 
intră în viaţa politică, care până atunci aparțineă 

mai cu deosebire nobilimii. El mai înrâiu îmi da 

amănunțimi asupra marei reforme care se făcuse în 
Prusia, adică emanciparea şi împroprietărirea ţăra- 
nilor prusieni, operată în timpul Regelui -Frede- 
rich Wilhelm 111 5) de către naarii săi miniştri, Stein i) 
şi Hardenberg 2), reformă care a însufleţit și îmbră- 
țişat națiunea prusiană spre a scutură jugul francez, 
care, după. bătălia dela Lena” (1806), apăsă gxumazii 

*) Hehr ingsdorj, în insula “Usedar, localitate vestită de băi 
de mare. 

- o „ » - . . *) Insula Riigen în area Baltică, ţine de Prusia din 1815. Axe: 
„IOealităţi de băi. de. mare. -In această insulă e. un lac ce se nu- 
nteşte Hertha. 

5 Frederieh VW ilheln a doranit între 1797—1840, 
*) Hehrie Stein (1756—1831), om politic german cunoscut prin 

ideile sale liberale, 
5) Principele Carol de Hardenberg (1750-—1822) om politie prusian- 

A ă | | -  
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poporului german. Pastorul Iânas completă înyă- 
țătura mea în privința marci reforme; el puse în 
mâinile: mele înseși actele :harilor legiuiri, procla- 
maţiilor și reformelor lui Frederic Wilhelm III și 
cu deosebire edictul din 1-+ Septembrie 1811, care: 

sa aplicat pe toată suprafaţa statului Prusiei, des- 

ființând claca și orice alfe servicii către stăpânii * 

de moşii şi prefăcând în proprietate absolută în 

' mâna ţăranilor. ogoarele țărănești, . cu despăgubire. 

în bani odată răspunși, sau prin rentă perpetuă, 

ori prin înapoiarea unei părţi de pământ. Pastorul 

lonas mă făcă cunoscut și cu memoriul compus 

de Principele Hardenberg la Riga în 1812. Prin 
acest act important marele ministru arătă Regelui 

necesitatea prefacerii chiar din: temelie a organi- 

zaţiei de atunci a Statului prusian, pentru a-i da 

o nouă viaţă prin. înlăturarea a.-tot ce eră slab 

în el şi prin deşteptarea de putâri nouă. „ 
7



4 PARALELA: E 

„MATEIU BASARAB ȘI VASILE LUPU 5) 

AL. XENOPOL 
  

Notiţă biografită. — Alexandru Xenopol (născut. 1843) a studiat 
în Viena şi la Berlin. A înieeput a publica studii economice şi îs- 
torice pe la 1868 în «Convorbiri literare». Dela 1583 e profesor de 

"istoria, universală la Universitatea din” Taşi. Membru al Academiei 
Române din 1895, a dat la lumină diferite memorii, şi comunfeări. 
Publicaţia cea mai importantă este Istoria Românilor (în_6 vo- 
iume prima ediţie, 1888—1893). Acum câţiva ani a fost ales mem- 

„. bru corespondent al" Academiei Franceze, 
1 + 

Atât Maătein Basarab cât și Vasile Lupu se sue 
în scaunele țărilor române în urma unei mișcări 
naţionale, făcută de boieri şi, de popor în contra 
Grecilor, “dându-se ambii drept capii acelei resme- 
riţe îndreptate împotriva elementului străin 

Urmând înainte” politica. ei. de favoare pe cât se 
puteă, a elementului grecesc, Poarta nu voește să, 
numească pe Lupu în tronul Moldovei, după cum 

  

1) Se vor reaminti împrejurările principâle relative la. viaţa acestor doi Domni. 
-    



refuzase început să rânduească pe “Mateiu Ba- 
surab în Muntenia... - 

Pe când Mateiu Basarab ajunge la scaun la 
Bucureşti în 10 Martie 1633, Vasile Lupu ocupă 

tronul Moldovei după Maiu 1634, când îl pănă ăseşte 
Moise. Movilă. 

Boierii din Muntenia, partizanii lui Mateiu, cre- - 

zând că întadevăr sa sfârșit cu predomnirea 
Grecilor în ţară, se bucură foarte mult de izbutirea, 

Iui la Constantinopol... Şi Moldovenii, după răs- 

coala contra lui Alexandru Coconul 1) şi măcelărirea 

Grecilor, făgăduese Porții. ascultarea lor și plata, 

„exactă a tributului dacă nu se va mai numi la 

domnia ţării lor vrun Grec. - 

[Este deci învederat că răscoala Românilor din .. 

ambele ţări luase de astă dată un caracter mai 

ascuţit şi că izbutise a alungă pe Domnii greci şi - 

pe înconjurimea lor din țările române şi a încre- 

dinţă ocârmuirea unor Domni dela care erau în 

drept să se aștepte că vor. urmă purtarea aceea 

prin care dânșii îşi câștigase simpatiile poporului. 

Mateiu Basarab însă și mai cu seamă Vasile 

Lupu se slujise de mişcarea naţională, în fruntea 
căreia - se pusese, numai spre a-și deschide porţile 

“Domniei... De aceea, vedem în curând pe ambii 

Domni români părăsind politică dușmană Grecilor 
patronată de ei pentru a ajunge în scaune, și în- 

e 

PA ş - .. : i 

drumând pe acea urmată de predecesorii lor de a 

  

i Pa 
1) Alexandru VII Coconul a domnit între 1629—1630. 

/ .
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se pune bine cu elementul ce predomină cu atât 
mai puternie pe Turci cu cât dânșii se _coboran 
pe povârnișul- decăderii. 

Mateiu Basarab caută la început să păstreze o 
cumpănă "între partida naţională. şi acea grecească... 
Cât despre Vasile Lupu, el însuşi trăgându- -ȘI ori- 
ginea, din părţile greceşti, se aruncase îndată după » 

| urcarea lui în scaun în braţele compatrioţilor 
săi cu mult mai puţină rezervă decât Domnului | 
Munteniei. 

s 

  Da]



5 MEMORII: 

REGELE CAROL DESPRE RĂSBOIUL 

DIN 1877 

Notiţă introductivă. — In. şedinţa Academiei Române. dela 21 

Martie 1904 Regele Carol 1 a făcut; o comunicare de un deosebit 

interes, care s'a publicat sub titlul: «Nicopole 1396-—1872.—1902». 

Acă se vorbeşte întâiu despre lupta din Septembrie 1396 din apro- 

pierea Nicopolei între , sultanul Baiazid al Turcilor “și armatele 

creștine aliate. In această luptă, -care s'a sfârşit cu un groazine de- 

zastru pentru creştinătate, au luat parte, alături cu oştirea lui Mircea. 

cel Mare, ostaşi. şi nobili unguri, germani, și boemi. Între coman- | 

danţi eră şi comitele? de Zollern, unul dintre strămoşii Regelui 

nostru. A doua. parte: a comunicării este o povestire a câtorva 

evenimente din răsboiul dela 1877, în'care Regele a luat o parte” 

atât de activă şi poate astfel povesti după propriile Sale cunoştinţe. 

Partea a treia vorbeşte despre vizita ce a făcut M. S. în Bulgaria 

în -anul 1902.. 

La 18/30 August am părăsit Zimnicea, după ce 

am. vizitat pe ' Generarul. Dragomirow, grav rănit - 

la Şipea. Seara eram întors la Corabia. A douazi 

am ţinut un sfat de răsboiu în care sau luat toate, 

măsurile pentru "trecerea armatei în Bulgaria. şi 

pentru schimbarea bazei noastre de operaţiuni în 
. 7 7
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urma mutării podului la Nicopole. Acbastă mutare 
eră. să ne pricinuească multă trudă. şi grijă. - 

In -aceeaş zi o depeșă îmi aduce ştirea că Turcii 
au ieşit din. Plevna și că s'a încins o nouă luptă 

“serioasă, în care Rușii au pierdut 30 oficeri şi 
aproape o mie de oameni. - 

La 20/1 Septemvrie, în fața podului dela Silis- 
- cioara, am trecut armata în revistă, După binecu- 
vântarea dată de Episcopul Râmnicului și al No- 
ului-Severin, trupele 's'au pus în mişcare cu muzicile 
în cap şi steagurile desfăşurate. Pline de voioşie 
şi de încredere în izbândă, ele trec peste marele 
pod, de o lungime de aproape o mie 'metsi, stabilit 
pe 120 pontoane de fer. Seara, m'am întors la 
“Turnu-Măgurele și a doua zi la şapte ore dimi- 
neaţa am trecut Dunărea pe un mic vaporaş spre 
Nicopolă, unde Generalul Stolipin m'a primit în 

„căpul -unei companii cu drapel și în sunetul imnu: 
lui românesc. Apoi,. încălecând, m'am suit pe un 
drum repede spre a ajunge la cetate, unde. fâlfâia 
steagul nostru. De acolo am trecut în revistă tru- 
pele cari ocupau Nicopole, chiar pe marele” şes care 
domină Dunărea, şi unde se desfășurase bătălia dela 
1396. Bucuria mi-a fost mare de-a puteă salută: 
acolo. pe cei dintâi ostași români cari trecuse "pe 
pământ străin, gata a se jertfi pentru patrie. Cubo- 
rându-mă în valea Osmei. am luat rămas bun - dela 
d-l Aurelian Ministru Lucrărilor publice, şi dela . 
Prefectul județului Teleorman, și am pornit cu țră- 
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sura spre Poradim, exeortat de i un escadron din 
al treilea de călărași. In tot timpul călătoriei bu- 
buiau tunurile dela Plevna, ca un fel de salut al 

sosirii mele pe câmpul de luptă. Spre seară am 

ajuns la noul meu cuartier general, unde mă aşteptă. 

Statul-major al armatei de apus. 

Am tras într'o căsuţă țărănăască care, luni în- 

tregi, fu locuința mea. A douazi sosiau trupele pe 

cari le trecusem în revistă la Siliscioara. Indată. 

după trecerea lor în Bulgaria, podul; fu. desfăcut şi 

plutit pe Dunăre, spre a fi așezat între "“Purnu- - 

Măgurele şi Nicopole. Q vijelie, care se. deslănțui 

atunci, ne strică mult material: pontoanele. tură. 

aruncate la mal, unele sfărâmate, altele înecate. 

Inlocuirea lor ceră mai niulte zile şi curentul Du- - 

nării, mărit prin revărsarea Oltului şi a Osmei,ne 

sil a lueră. și zi și noapte pentru aşezarea podului. 

In fine la 30/11 Septemvrie, chiar în ziua bătăliei - 
celei mari dinaintea Plevnei, podul eră gata: şi c0- 

municaţiile asigurate. 

La sfârşitul lui Septemvrie vremea se strică; 

-opt zile ploile nu încetează, un. vânt. puternic suflă 

pe valea Dunării şi treizeci de pontoane sunt rupte 

din podul dela Nicopole. Timp de o săptămână co- 

municaţiile sunt întrerupte, aprovizionarea . foarte 

îngreunată şi trupele sufăr de lipsa de hrană, de 

ploi şi de frig. - 

După luarea Rahovei am erut ca Nicopole să 

fie pus sub ordinale mele; la 22/4. Decemvrie tru- 
Pe 
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pele române înlocueşe pe tele rusești, iar un Roviân 
numit comandant al cetăţii. 

Cu acest prilej Marele Duce îmi serie că "podul: 
dela Nicopole nu este destul de tare pentru a re- 
zistă. viforului iernii care începuse, și ină, întreabă 
ce este de făcut spre a-i da- soliditatea trebuin- 

„ Gioasă. Fără preget, îi răspund că avem ancore şi 
odgoane pregătite cu cari îl vom întări, însă că la 
venirea, sloiurilor nici un pod pe vase nu va puteă 
rezistă, așă că de acum e nevoie să ne gândim 
la “alte mijloace mai puternice, spre pildă la un 

pod de “fer, pentru menţinerea legăturilor noastre. 
„Acest pot. a fost comandat mai târziu . în Rusia; 
o parte a fost pornită pe la sfârşitul lui anuarie, 
însă a rămas pe drum.! , 
Ta 94/6 Decemvrie vremea se strică din nou; 

„valurile Dunării sunt cât ale mării, numeroase pon- 
toane sunt rupte din. pod. ! 

“In ziua de 28/10, ziua nenitată a căderii Plevnei, 
legătura nu este încă restabilită Şi serviciul se în- 
deplinește cu un pod. umblător. i 

La 4/ 16 Decemvrie un viscol îngrozitor, cinci 
„zile de-arândul ninge şi viforeşte fără încetare, toate 
comunicațiile sunt tăiate. Aşă de însemnate sunt 
stricăciunile la pod, încât piere nădejdea de a le 
puteă îndreptă. Tocmai atunci începe transportul 
prizonierilor cu care ne însărcinasem Spre a da 
Impăratului Alexandru o mulţumire, mai. ales că 
în timpul verii refuzasem a luă în primire pe acei” 
dela Nicopole, 

- 
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Mii de prizonieri mor. pe drum degeraţi; la ar- 

matele aliate -se simte din zi în zi mai mult lipsa 

de hrană; toate rațiile sunt reduse, chiar la cuar- 

tierul meu. Bucuria ce ne umpleă, inimile în turma 

strălucitei izbânde dela, Plevna ni se micșorează. 

prin multe griji: podul rupt, drumurile troienite, 

vitele de transport perite * în mare parte, iar îm- 

prejurul nostru: numai jale şi suferinţe. | 

In fine, la 10/22 Decemyrie, vijelia încetând, 
am putut părăsi Poradim, unde stătusem peste trei 

luni. Drumul până la Nicopole —— patruzeci kilo- 

metri — l-am străbătut în nouă ceasuri, mare parte 

călare, din cauza adâncimii zăpezei și a frigului . 

"Permometrul arătă optsprezece grade sub zero. 

Pe drum am întâlnit un transport de prizonieri, 

opriţi de oboseală; la fiecare pas zăceau Turci lup- 

tându-se cu moartea sau degeraţi. Mulţi dintre că- 

lăraşii şi dorobanţii cari îi escortau căzură și ei și 

dormiră somnul, cel de pe. urmă lângă vrăjmașii 

lor din ajun. 

Ajuns pe șesul de lângă ! Nicopole, când lumina 

asfinţiă, mi se înfăţişă o';privive şi mai îngrozi- 

toare. Pe toată întinderea șesului, cât ochiul puteă 

cuprinde, nu se vedeau decât morţi, căzuţi de trudă, ” 

de foame şi de frig. La intrarea în cetate, toţi o- 

ficerii-trupelor române din Nicopole mi-au ieșit, îna- 

inte. Stradele erau astupate cu irăsuri şi căruțe; 

pe lângă ele, mulţi cărăuși şi cai morţi; în șanțu- 

rile cetăţii unsprezece mii de pfizonieri gemeau gră-- 

mădiţi ; spre paza lor nuinai o mie cincisute soldaţi. 
2
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Seara am stat cu oficerii mei, care îm oferise 0 
masă. Peste noapte regimentul al zecelea de doro- 
banţi-a bivuacat înaintea locuinţei mele. N 

A douazi dimineaţa am părăşit această cetate 
care, dela, Inceputul campaniei, jucase un rol așă 
de însemnat ca singurul punct de reazăm .al ar- 
matei noastre până la căderea Plevnei. In momen- 
tul de a mă sui pe micul vaporaş cu care eră să 
mă întorc în Patrie, “gândul meu, ndvrând, se în- 
dreptă înapoi asupra nopţilor de grijă. și luptelor 
sângeroase încununate cu izbândă prin oerotirea, ce- 
rului ; sufietul meu, deşi amărit de atâtea jertfe 
omeneşti ce văzusem eu ochii, totuşi înviorându-se, 

se înălţă cu mândrie şi recunoştinţă. 
Trecerea Dunării ţină un ceas, pe un vânt pă- 

trunzător şi un frig de douăzeci de grade. Vapo- 
“xaşul își făcă drumul său în mijlocul sloiurilor, 
ocolind pe cele mari -care l-ar fi răsturnat. Eram 

„pregătit a sări pe ele la caz de nevoie. Nenitatul 
Ion Brătianu, cu întreaga populație din urnu- 
Măgurele, priviă de pe mal cu grijă mersul șovăitor- 
al micului vas. Când pusei piciorul . pe. pământul 
românesc, un strigăt de bucurie izbucni din toate 
piepturile. | IN 
«- Cu toţii ne-am dus la biserică şi am “înălţat ru= 
gile noastre către A- tot-Puternicul, care! ne păzise 
în zile de primejdie şi revărsase binecuvântările . 
sale asupra vitezei noastre ârmate. 
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6. CRONICA: 

PRIMII DOMNI AI MUNTEN “TEI 

Croniea anonimă :) 

  

, _ A 
“Tar când au fost la cursul anilor dela Adam 6798 

(1290), fiind în ţara ungurească un voevod ce l-au 

cheinat Radu Negru Voevod, mare herțeg?) pre 

Almaş şi pre Făgăraş, ridicatu-sau de acolo cu toată 

casa. lui, şi. cu mulţime de. noroade, români, papis- 

taşi, sași de „tot felul de oameni pogorându-se pre 

apa Dâmboviţei, început-au a face ţară nouă. Intâiu 

au făcut orașul ce-i zic Câmpul-Laing, acolo au tăcut 

şi 0 biserică mare și frumoasă și înaltă. De acolo 

au descălicat la Argeș și iar au făcut oraş mare și 

au pus scaun de domnie, făcând curţi de piatră și 

case domneşti, și biserică mare şi frumoasă. Iar 

noroadele ce-pogorise cu dânsul, unii sau tins pre 

sub „munţi, ajungând până la apa Siretului ŞI până. 

9 Este inceputul unei cronici publicate în: «Alagasin Istorie» 

"tom. VI pag. 231 şi urm. Da 7. 

2) Herzeg : duce, 
* _- 

.
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la Brăila: iar alţii sau tins în jos preste tot locul 
„de au făcut oraşe şi sate până în marginea Dună- 
rei și până la Olt. 

Atunci și Băsărăbeștii cu toată boierimea ce eră 
mai înainte preste Olt, s'au sculat cu toţii de au 
venit la Radu-Vodă Negru închinându-se, să fie 
sub porunca lui și numai el să fie domn preste toţi 
De atunci sau numit ţara de-i zic ţara românească. . 

Şi în acestaș chip. tocmitu-şi-ai Radu-Vodă ţara, 
cu bună pace, că încă nu eră de Turci împresurată, 
Și au domnit până la moarte, îngropându-l la bise- 
rica lui din. Argeș. Şi au domnit ani 24. 

De aice -se începe povestea altor domni cari au 
venit pe urma Negrului Vodă, precum arată mai jos. 

Mihai Vodă au domnit ani 19. 
Dan Vodă au domnit ani 25. Acesta, au fost frate 

cu Mircea Vodă bătrânul, şi l-au ucis Şişman Vodă, 
domnul Sârbilor, când eră cursul anilor 6864 (1 356). 

Alexandru Vodă au domnit ant 27. 
Mircea Vodă bătrânul. Acesta au avut mare răs- 

boiu cu Baiazet-bey dela Nicopole. Făcutu-vau acest 
“răsboiu pe apa, Ialomiţei ; biruit-au Mircea Vodă 
pre “Turci, şi făr de număr au pierit, trecând Ba- 
iazet-bey Dunărea fără vad; şi alte multe răsboaie 
au avut cu Turcii. Făcut-au şi S-ta mănăstire din 
Cozia şi S-ta, mănăstire Cotmeana, când eră anul 
6891 (1383). Şi au domnit Mircea Vodă ani 29, 
și au murit în Domnie; și s'au îngropat la mănăs- 
tirea lui la Cozia. 
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Vlad Vodă "Țepeș. Acesta .au făcut cetatea. dela, - 
Poenari, şi au făcut S-ta mănăstire dela Snagov. 

Vladislav Voevod bătrânul au venit domn când 
au fost cursul anilor dela adam 6935 (1427). Acesta 
au făcut biserica domnească din Târgovişte şi au perit 
de sabie în mijlocul 'Fârşorului. Şi au domnit ani 18. 

Radu Vodă cel frumos. Acesta au făcut mănăs- 

tirea 'Tânganul, şi aa domnit ani 15. 

Laiot Basarab Vodă cel bătrân, “care au închinât 

ţara 'Tureilor, domnit-au ani 17. Avut-au mare răs- 

boiu, la Râmnicul-Sărat. După el au domnit 'Țepe- 

luş Vodă, şi au avut răsboiu la „Râmnieul-Sărat cu 

bătrânul Ştefan-Vodă din ţara Moldovei. Atunei 

în oaste au perit şi Țepeluş Vodă, şi au fost izbânda 

lui Ştefan Vodă.. Și au șezut aici în ţară de au 

domnit ani 16. Apoi Radu Vodă cel mare. Acesta . 

au făcut mănăstirea din deal şiau domnit ani 15. : 
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7. TRADIŢIUNI: 

' O SEAMĂ DE CUVINTE 
- DB / 

. „ION NECULCE 

  

Notiţă introductivă.-— Cronicarul Moldovean Jon Neculce (162— 
1744) a fost unul dintre boierii fruntași. cari au luat “pante la con- 
ducerea ţării sub diferiţi Domni. Devotat lui Dimitrie Cantemir, 
el a părăsit ţara odată cu acesta, după ce Rușii fură bătuţi de 
Turei la Stelineşti (1711) și a trăit multă vreme în Rusia. A Iă- 

» sat o cronică despre domnitorii Moldovei, “mai ales acei din vre- 
mea cât a trăit el (1662—1743). In fruntea acestei croniei este o 
colecţiuna de povestiri transmise prin tradiţiune: <O seamă de 
cuvinte, ce sunt auzite din om în om, şi în letopiseţe nu sunt 
scrise». Din această colecție sunt reproduse aci câtevă. 

Stefan Vodă cel bun, luând domnia Moldovei 
5 şi viind Turcii în zilele lui să treacă în Moldova 

la Galaţi, i i-au bătut foarte” rău pre Turci şi au luat 
și cetatea Albă și Chilia dela, 'Turei, apoi, mai pre 
urntă, iar le-au luat Turcii aceste două cetăți: și 

„în câte-va rânduri sau bătut Ştefan Vodă cu Turcii; 
"iar când sau bătut, la Răsboieni, atuncia Sau aşe- 
zat “Turcii cu Ştetan- Vodă. 

*  
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Ştefan Vodă cel bun nmiulte răsboaie au n bătat; ŞI 
așă se-qude din oamenii vechi şi bătrâni, că câte 
răsboaie au bătut, atâtea mănăstiri şi. biserici au făcut. 

| Ştefan Vodă cel bun, când s'au apucat să facă 
mănăstirea Putna, au tras cu arcul Ştefan Vodă 
dintr”un « vârt de munte, ce este lângă mănăstire şi | 
unde au ajuns săgeata acolo au făcut pristolul în altar, 
şi este mult loc de unde au tras până la mănăstire. 
Pus-au și pe: trei boierinaşi de au tras, pre vătaful 
de copii şi pre foi copii din casă; deci unde au; 

căzut săgeata vătafului de 'copii, au făcut poarta; 

iară unde au căzut săgeata unui copil-din casă, au 

făcut clopotniţa. Iară un copil din casă zic să fi, 

întrecut. pre: Ştefan Vdă și să-i fi căzut săgeata, 

întrun deluşel -ce se chiamă Sion, ce este lângă 

mănăstire, şi este un stâlp de piatră; şi zie să-i, 

fi tăiat -capul acolo; dară întru adevăr nu se știe; 

numai oamenii așă povestesc. Fost-au și bisericuţă 

de lemn întru acel deluşel, şi sau risipit, fiind de 

lemn. Şi aşă au fost făcută mănăstirea, de frumoasă, 
tot cu aur poleită; zugrăveala mai mult aur decât 

zugrăveală, şi pe dinăuntru și pe dinafară, și aco- 

perită cu plumb. Zic călugării “să fi fost făcut şi 
sfeşnicele, cele mari și cele mici și policandru și . 

hora; tot prinse de argint; şi pe urmă să le fi luat . 

un Domn şi să îi făcut altele de spilă, care le-am 

apucat şi noi; iară stricându-se un! clopot mare la 

„mănăstire și făcând călugării elopotul a doua oară, 

“au pus aceste toate ce seriu mai sus, în clopot ca, 

să fie mai mare. | = 

.
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| După ce au luat Bogdan Vodă domnia, a și tri- 

„mis pre "Tăutul Logofătul sol la Turci. Când au în- 
chinat ţara la Turci. Așă vorbese oamenii că l-au | 

pus vizirul de au şezut. înaintea vizirului pre macat, 
şi dându-i cafea, nu ştiă cum o va bea; şi au în- 

ceput; au închină trăească împăratul şi. vizirul ; și 
închinând, au sorbit felegeanul câ altă biiutură. 

Alexandra Vodă Lăpuşneanul, fiind domn, au fă- 
cut mănăstirea Slatina ; şi aşă: zie pamenii că trăind 
un sihastru acolo şi fiind un paltin copaciu mare 
unde este acum pristâlul în altar, vedeă acel si- 
hastru spre PDuminici şi spre alte zile mari, multe 
flumini întru acel paltin la vremea slujbei bisericii. 
Și i Sau arătat Maica Precista, în vis şi i-au zis să 

„meargă “la. Alexamlru Vodă să-i zică să facă mă- 
năstire; și mergând sihastrul la Alexandru Vodă, 
Sau îndemnat: Alexandri Vodă de sihastru Ve a fă- 
cut mănăstirea Slatina, întru acel loe unde au fost 
paltinul, și au adus și capul Sfântului Grigorie Bo- 
goslov, de stă până astăzi la sfânta: mănăstire Slatina 
ferecat cu argint şi cu pietre scumpe. 

 



CARACTERIZARE GENERALĂ 

Se numeşte monografie. o scriere 
istorică în care să vorbeşte despre un 
singur subiect, care poate fi adesea 
și o chestiune de amănunt. | 
Biografie se numește povestirea vie- 

ţii unei persoane, arătându-se faptele 
săvârşite de ea şi împrejurările în 
cari a trăit. 

Dacă cineva povesteşte singur. viaţa 
sa se zice că face o autobiografie. 
„„Merierea sau partea dintro scriere 
în care se compară două persoane is-: 

: torice, două epoce, două evânimente 
istorice., etc., se numeşte paralelă. 

Povestirea faptelor la cari povesti- 
torul a luat parte sau le-a cunoscut 

-de aproape, poartă numele de memorii. 

13
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Cronica este o tormă primitivă a - 
„istoriei: ea expune pe scurt sau pe - 
larg eveninentele fără critică, fără le- : 
sătură între fapte, ci. pentru dorinţa 
de a satisface curiozitatea cititorilor. 
Uneori ea este redusă la simpla în- 
şirare a datelor şi a numelor. 

Intre producţiunile isțorice intră şi 
tradiţiunile şi legendele. 
Narațiunea unui fapt. fără a fi în- 

-temeiată pe vreun -document, ci aşă 
cum a trecut din gură în gură, din 
generaţie în generaţie, se numeşte fra- 
dițiune. Cea mai veche colecţiune! de 
tradiţiuni româneşti a făcut Neculce. 
„Dacă între cele povestite se ames- 

tecă şi elemente supranaturale, atunci 
avem o legendă. Si 

 



POVESTIRI DIN VIAȚA ISTORICILOR MAI INSEMNĂȚI 

“ ERODOT ȘI OPERA SA 

Exodot, fiul lui Lixes, s'a născut în anul 484 
înainte de Hr, Olimpiada a 74-a, în Halicaraasul 
din Caria, astăzi cetatea Budrun -din Âsia Mică. 

EI studiă sub povăţuirile unchiului său, poetul 
epic Panyasis; dar întâmplări politice . l-au silit, 
tânăr încă fiind, să părăsească patiia sa și să se 
strămute în Samos, ce înfloriă pe atunci, unde a 
ştiut a-şi însuși - spiritul ionie şi a se pătrunde de 
mărimea civilizaţiunii elenice. 

După o scurtă şedere acolo, el a, plecat: şi a 
vizitat Egiptul; întorcându-se apoi în "Samos, sa 
încercat şi a scris această a lui călătorie întrun 

fragment istoric pe care l-a chemat Tă Aiurrionă, 

adică «Despre ale Egiptului». 
In urmă, din cetirea cronicarilor (A0yoYeâepot) 

„Ecateu, Ferecide şi altora, i-a venit ideea, de a 

scrie mai mult, fără însă a-şi fi format încă con- 

cepţiunea planului colosal ce a lăsat în urma sa. 
j 
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îi lipsiau monumente scrise și chiar tradiţiuni în- 

“destulătoare, sa hotărît a călători prin toată lumea 

spre a adună el însuș izvoarele trebuitoare. Mai 

tot pământul cunoscut pe atuncea a fost astfel 

cutreerat de Erodot cu o scrupulozitate şi o justeţă 

de 'observaţiuni rară, încât astăzi, după trecere de 

25 de veacuri, istoria şi ştiinţele se închină cu 

mirare înaintea adevărului numeroaselor sale obser- 
“vări. Erodot a văzut asttel întâiu Egipetul, de acolo - 
Libia, 'Tirul, Babilonia, Assiria, Colhida, Sciţia, 
Getia, Tracia și Macedonia. 

"În umhă șa reîntors în “Samos unde ascris în 

părţi deosebite călătoriile sale, ce citiă în public; 
„succesul acestei citiri — cum a fost de pildă cea 
cu ocazia marei sărbători a Panatenseelor din anul 

„444, pe care istoria ne-a păstrat-o,și unde poporul 
atenian în entuziasmul său i-a decretat o. stralucită 
mulțumire naţională — precum=> și „unitatea unei. 
opere adevărate. istorice, despre care cu anii şi cu 
încetul riumai sa pătruns, au creat în fine în spi> 
ritul lui Erodot; concepţiuneă de-a întruni ftag- 
mentele sale întrun - ce întreg, cu alte cuvinte, 
concepţiunea, de-a serie 6 adevărată istorie „după 
sensul ce dăm astăzi acestui cuvânt. : ! 

Pentru a: ajunge la acest scop, el a luciat 12 
ani, chiar “până în. ajunul morţii sale, deoarece din . 
deosebitele pasaje ale operei şi mai ales din Cartea 

  

In astfel de stare de spirit aflându-se,, deoarece 
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VII, se poate. uşor conchide că, lucrarea aceasta a 
rămas nesfârşită, 

Opera, astfel cum a ajuns în fine până la noi! 
este împărțită în 9 cărţi ce se descompun precun 

urmează : - 

Cartea I este o introducere şi tractează despre 
Asia în genere. 

Cartea II, pe care a intercalat-o aci, vorbeşte 

despre cucerirea Egipetului. | | 
„Cartea III despre puterea samiotă şi imperiul 

„ Perşilor. 

Cartea IV despre expediția lui Dariu contra 

Sciţilor, despre Sciţia şi Tracia. 
Cărţile V și VI descriu înflorirea Atenei sub 

Pisistratizi şi motivele directe ale marelui „contliot 

dintre Eleni și Mezi. 

4 

Cărţile VII, VIII şi IĂ formează punctul eul- | 

minant al ;operei, adică descrierea minunată a lup- . 

” telor uriaşe dela Maraton, Salamina şi Platea. 

Opera lui Erodot este unul din monumentele 
cele mai. preţioase pentru veacurile ce aveau a-l 

uimă ; şi fiindcă se alcătueşte din 9 cărți, admi- 

rațiunea obştească le-a numit —- chiar fiind Erodot 

încă în viață — «cele. nouă Muze», precum în urmă 

posteritatea recunoscătoare l-a numit . pe dânsul 

«Omerul. istoriei». 

Inainte însă de a serie istoria lui, Erodot  avu- 

sese, precum am văzut, o întâie lucrare uriașă a, 

isprăvi, adică “a „vede + cu chiar ochii săi ţările și
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popoarele ce de aproape sau de departe au avut 

legături istorice cu Elenii. [ste de mirare a con- 

stată, preciziunea cu care Erodot, a cules materialele 

importante ale colosalei sale lucrări, încât nu ştie 
cineva dacă trebue să admire mai mult la dânsul 

uriaşa, intreprindere a unui om care, fără ajutor, 

fără precedente, a scris după izvoare ce a trebuit 
el singur să le culeagă în cele patru unghiuri ale 
lumii, sau preciziunea, datelor de :tot felul ce co- 
prinde lucrarea sa, precum, de exemplu, între. mii, 
vestita eclipsă <a lui 'Tales> înregistrată cu atâta... 
preciziune de dânsul la anul 625. 

După călătoria lui cea mare, sa reîntors în 
Samos, pe care turburările politice l-au făcut iarăşi 
să-l părăsească, și s'a dus de-acolo să se stator-. 

; nicească în colonia elenică 'Turi a Italiei, unde sa, 
pus atunci a tlescurcă comoara culegerilor sale îs- 
torice și până chiar în ajunul morţii sale a lucrat 
la întregirea operei sale, când deodată moartea l-a 
surprins în vârstă de 77 de ani, în anul .407. 

» Exrodot a fost numit păr intele. istoriei, fiindcă 
el întâiu a ştiut a pricepe această ştiinţă și a-i da. 
adevărata ei formă. | 

Planul istoriei lui Erodot este ipoteza unei vechi 
„ dușmănii între Eleni şi popoarele asiatice, şi des- 
fășură toate evenimentele ce de departe au ajuns 
până la, răsboaele Wedice şi la, sdrobirea colosalei 
puteri asiatice pe țărmurile miicei Elade, însă, ca, 
un om de o inteligență superioară, părăseşte datele 
mitologice, și începe cu nedreptăţile istorice ale lui  



199 

  

Cresus, regele Lidiei. Filozofia, operei, ce în această, 
privire este o adevărată, epopee, 0 găsim pretutin- 
deni în domnirea ideii frumoase, a unei soarte 
juste și a unei ordine universale, pe care Erodot 
o numeşte c<invidia Zeilor» (pd6vos râv Oeâwv) 
sau Nemesis, precum am zice astăzi «< Providența». 
Unitatea, operei este lupta, între Eleni şi. «barbari», 
lupta între spirit “şi. materia bună. Acest: plan 
fundamental, astfel conceput, este desvoltat necon- 
tenit prin episoade. „- 

Stilul său este anume discursul vorbit (E 
tioou&vn) adică un stil placid, naiv, dulce și armo- 
nios, cu legături slabe de fraze, un stil ce aminteşte 
chiar foarte mult stilul Sfintei Scripturi, din pricina, 
traiului îndelungat şi plăcut ce autorul a dus în 
'Orient,,şi carele, ca și stilul Scripturei, este cea 

mai înaltă expresiune a frumosului în simplicitate, 
Omer a «cântat» tradiţiunile, Erodot a «rostit» 
istoria, căci: nu ;se «scriâ>» încă pe atuncia; însă 

o astfel de proză a adus-o el la culmea perfecțiunii. 
Cel ce citeşte pe Erodot, mai ales în nemuri- 

toarea limbă originară, înţelege că aude pe un om 

care a văzut şi învăţat în viaţa lui multe lucruri, 

şi cititorul este întratâta ţinut sub farmecul po- 
vestirilor. şi amintirilor lui, încât nu se mai poate 

despărţi de dânsul. Intrun cuvânt, istoria lui Erodot 
ea, concepţiune şi ca; stil «sui generis» este o 

creaţiune omenească mare și admirabilă din toate 

punctele de vedere! După 4. G. Suţu.



TITU LIVIU ŞI SCRIERILE SALE 

Anticitatea ni se arată preu avară în datele ce 

ating viața investigatorilor ei. Tucidide, Liviu, Tacit, 

„cei mai mari maeştri ai istoriei antice, n'au istorie, 

Cu toate. acestea, ideile, sentimentele şi pasiunile 
de cari sunt dominați, răsar sub pana lor mai 

bine decât ale persoanelor istorice, pe cari ei înşişi 

„se încearcă să le înfăţişeze. _ 

E destul, ca să citească cineva istoria lui Titu 

Liviu; pentru a-i cunoaşte cu deamănuntul spiritul, 

inima și caracterul. Prin. vălul colorat, pe care „se 
află așă de splendid reprezentată vechia virtute şi 
glorie a poporului Roman, se întrevede talentul și 

geniul artistului... E A 

Titu Liviu sa născut în anul 59 a. Ehr. în 

"Pataviu - (astăzi Padua) o cetate foarte veche, care 

pe timpul acela eră renumită atât brin industria 
și comerciul său, cât şi” pentru apele sale - minerale 
Şi se numără între cele mai mari şi mai avute 
cetăţi ale imperiului. Primiţi de timpuriu în cetă-: 
ţenia romană şi fermecaţi 'de dulceața libertăţii, 

  

N 

 



  

Patavinii îmbrăţişară în răsboaele civile cauza lui 
Pompeiu, pe care o apărară cu cea “mai mare 
stăruinţă. 

Titu Liviu, crescut în "sgomotul armelor civile 
şi nutrit de sentimentele concetăţenilor săi, se în- 
scrise în rândurile republicanilor, de şi vede bine 
să eră, aproape pierdută cauza lor. Nici chiar- după 

ce veni la Roma şi câştigă amiciţia lui August 
nu-şi pierdă independenţa cugetării, ci rămase până, 
la moarte credincios sentimentelor republicane. Pe 
când Virgiliu şi Horaţiu puneau pe Octavian în 
rândurile zeilor, Titu Liviu nu aminteşte de el 
decât de donă ori: odată pentru a indică timpul | 
în Care sa “închis templul lui Ianus, altădată pentru 

„a constată uh fapt. Din contră, el a lăudat în 
scrierile sale pe Pompeiu și pe amicii lui, şi a 
manifestat veneraţiunea pentru Brutu și Cassiu, 

care luptaseră pentru libertate contra lui Octavidn. 

Împăratul îl numiă în glumă Pompeian, lăsându-l 
să admire în pace pe eroii și virtuțile vechi ale 

Republicei. 

Odată cu moartea Iinpăratului August, dispare 
și umbra de, libertate -ce mai rămăsese în statul 

roman. Servilismul înjosit și linguşirea târâtoare 

“îneacă demnitatea şi sinceritatea. Cremuţiu Cordu 

trebui. să moară, de foame, pentrucă a îndrăsnit 

a lăudă pe Brutu şi Cassiu în scrierile sale. Titu 
Liviu preferă să părăsească Roma, decât indepen- 

denţa caracterului său. El se retrage în vila &a 

!
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din Campania și de aci se întoarce în cetatea sa, 

natală, unde moare în etate de 76 ani, în anul 

17 d. Hr. | | | 
Viaţa sa întreagă a. fost o activitate necurmată. 

El compuse o operă gigantică de 142 cărţi. 

Din această „operă imensă na ajuns până la. 

noi, decât a patra parte, anume cărţile I—X şi 

XXI—XLV, dintre cari: XLI și XLIII au mai 
multe lacune. Sa conservat prin urmare istoria 
Romei dela întemeierea ei până. la finele răsboiului 

al doilea cu Samniţii şi : dela. începutul răsboiului 

al doilea Punie până la terminarea -răsboiului cu 

Perseu, regele Macedoniei. 

Titu Liviu şi-a propus să înfăţişeze în această 
lucrare grandioasă, cu colori vii, geniul poporului 

Roman, eroismul, virtuțile nobile, precum și scă- 

derile lui, pentrucă «ceeace este mai ales salutar 

şi folositor în cunoaşterea istoriei, este de a privi 

exemple instructive de tot felul 'expuse întrun 

monument strălucit; pentru ca cititorul să-și aleagă 

din ele pentru sine şi pentru statul săw ceeace 

trebue să imiteze, şi ca să evite tot. jeeea, ce este 

rușinos în începutul său, rușinos în rezultate». 

Talentul și geniul lui Titu Liviu sau arătat 

într "adevăr demne de o întreprindere aşa de mă- 
reaţă, căci niminea dintre istoricii anticităţii n'a 

ştiut să dea mai mult lustru faptelor mari și . 
nobile şi să insufle mai multă, viață în persoanele 
moarte ale trecutului. Roniul, Tulu Hostiliu, Brutu, , 

. 
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Apiu Claudiu reapar vii sub pana artistului, cu, 
toate pasiunile și cu toate sentimentele lor. 

Această calitate admirabilă reiese din măestria 
autorului de-a îmbină, în cea mai plăcută armonie, 
narațiunea cu genul oratoric... | 

Căutând necontenit să dea, interes naraţiunii sale, 
să provoace emoţiuni și să placă cititorului, Titu 
Liviu nu uită nici un eveniment îndoios sau neîn- 
doios, prin care poate să-și ajungă acest scop. Cu 
câtă plăcere începe el să -istorisească lupta Hora- 
ților şi Curiaţilor! Cu ce culori vii înfăţişează 

"bravura lui Coclite, care singur cu pieptul său opri 
o. armată întreagă, şi ce tablou omerie alcătuește 
din lupta dela lacul Regil! 

X. Barbu 

:



DIN VIAŢA LUI ŞINCAI 

DE 

„A. PAPLU ILARIAN 
  

v 
7 

Notiţă introductivă. — Alexandru Papiu: Ilarian, (1828—1879), 

român transilvănean, care a trăit multă vreme în principate, unde 

a fost și ministru de justiţie, a lăsat câteva scrieri însemnate, între” 

care. este și o biografie a lui Gheorghe Şincai. Această biografie 
a fost, citită în Academia Română ca discurs de recepțiune (14 

Septembrie 1869). Din această lucrare sunt xeproduse paginile ce 

urmează, : 
Gh. Şincai (1753—1816) a fost unul din cei mai mari scriitori 

din Transilvania. A învăţat la Cluj şi la Blaj, apoi la Viena și 

la Râma. A fost profesor la școala din Blaj, apoi director al şeoa- 

lelor catolice din Transilvania. Certându-se cu episcopul Bob, a 

suterit multe neajunsuri, chiar închisoarea. A trăit sărac şi rătă- 
citor prin multe oraşe şi a murit la Contel$ Vass, pe ai cărui 

copii îi educase. 

: Papiu vorbeşte aci despre ultimii ani ai vieții lui Şincai: 

Pe Şincai, în - anul 1809 îl. găsim retras în 
Sinnea, satul comitatului Abauivar în Ungaria, la 

iubiții săi elevi Vass, lucrând cu asiduitate la cro-. 
nică. lată cu ce inimă duioasă şi plină de grati- 

tudine spune aceasta el însuş: «La anul acesta, 

<(1354 al Cronicei). mi-a venit înainte 'un hiisov 
E 
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<al prea luminatei. familii comiţilor . Vass, care 
«astăzi în 28 Februarie al anului 1809, când 

«toemai am: împlinit 56. de ani de când mam 

«născut. pe lume, îl scriu în Sinnea, satul comi-= 

<tatului Abauivar, în Ungaria, în curtea măririlor 

«sale, casă le arăt mulțumirea care li 'se cuvine: 
«nu numai dela mine „care - scriu, ci- și dela, aceia 

«pentru al căror folos scriu aceasta». | 

Doi ani de zile lucrează Şincai la cronică în curtea, 

comiţilor Vass, unde aveă de gând să petreacă până, 

ce îşi va termină opera. EI serie-cu multă amără- 

ciune asupra oarecăror Români «care. mai vre-l-ar 

mort decât să serie unele ca astea». E] șcurtează 

adesea lucrarea sa ces românească, grăbindu-se a 

o traduce pe latinie în 'speranţă că în această dir 
urmă limbă amai uşor va scăpă de censură. Iată 

propriile sale cuvinte: «Mă ocrotesc. la feciorii co- 

mitelui Daniil “Vass cel mai bătrân, ca la nişte 

ucenici ai mei. până. voiu săvârşi munca aceâsta 

pentru folosul Românilor»: 'Și. iarăș: «Mai -adue 

ca un hrisov ce se ţine de prea luminata, familie 

«coimiţilor Vass de: C&ga, ca să arăt că, de nu mi-ar 

<fi stat familia acâasta în. ajutor, eu: tu ajutorul 

«Românilor mei în veci nu aş fi scris cronica. 

caceusta, ba chiar aş fi pârjolit>o de mult, atât 

«mau necăjit Românii dela! care am. aşteptat ajutor». 

Acestea, le ziceă în anul-1809. Inte” alt loe mai zice; 

«a Tipărindu-se odată munca, aceasta pe latinie, slobod 
a, 4
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îmi va fi a o tipări și pe românie, fără de censura 
acelor cari nu ştiu de acestea». Așă scriă pela 1810. 

La 18 Februarie 1811,aflăm pe Sineai lucrând 
la Cronică, în curtea, „episcopului * Vulcan, vechiu 
amic al-său. "Tot anul acesta se vede a-l fi petrecut 
la Vulcan, ajungând cu lucrarea . Cronicei până la 
anul £739, unde plânge cu următorul chip: «De 
«mine, dușmanii neamului nostru au ascuns toate 
«din care puteam serie pentru folosul neamului, și 
<eu din mâni. streine am căpătat și acelea din care 

“<am seris până aci și voiu scrie şi mai "nainte 
«despre episcopia Făgăraşului şi mitropolia Băl- 
<gradului».. 

In anul urmator 1812, pe când” Petru Maior, 
care urmase, lui Micu în revizorat 1), publică istoriă 
sa pentru începutul Bomânilor în Dacia, în care 
citează în un loc pe <prea-învăţatul şi nenorocityl 
Gheorghe Şincai», întâlnim pe Şincai în Transil- 
vania, venind din Ungaria, dela Vulcan, pe jos, cu 
toiagul în mână şi cu dăsagii în spate, în care purtă 
Cronica, sa, tezaurul neperitor âl gintei române. * 

De aci înainte încep adevăratele. fatalităţi “ale 
marelui bărbat. Nici el, nici alții nu le mai descri- 
seră. Numai tradiţiunea contimporanilor,' vagă şi 
tristă, ni le mai păstră. Unul din acești contim- 

  

” *) Samuil Micu a fost revizor de cărţi. în tipografia universi- tăţii din Buda până în 1806. Murind Micu, îl urmează în 1809 Petru Maior. po. N:



fi 

„207. 

porani îl văză în. vara anului 1812 în Blaş,. unde 
în două zile, în două rânduri. vorbi cu dânsul. 
EL veniă, zice, dela Alba, Tulia, unde îşi dusese 

Cronica la censură, și se -abătă pela Blaș, unde 
servise atâta, timp în. fruntea şcoalelor: române şi 

"unde de” vre-o 17 ani nu mai fusese. Fiind poftit 

la masă la Bob 4), Şincai cu obișnuita sa îndrăs- 

neală multe spuse episcopului plăcute și multe ne- 

plăcute. Seara pe la cină merse în refectoriul ge- 

minariului. Aci (spune mai încolo martorul nostru, 

pe atunci cleric şi dânsul) un canonice care cunoşteă 

pe Şincai de mai înainte, în ființa de față a mai 

multor canonici, care de asemenea toţi îl cunoşteau, 

când intră Şineai în salon cu niște pași măreţi, îl 

întâmpină cu această întrebare: Unde habemus 

fortunam ? (De unde avem norocire?) Iar el, so- 
cotind pe semne că aceștia se prefăceau a nu-l cu- 
noâște, zâmbind, îi răspunse scurt, dar apăsat: De 

levra (De pe pământ); şi cu aceasta, îndrăsneţ cum 

eră începă a- intră, în vorbă cu fiecare. Clericii erau 

aşezaţi cu toţii în jurul meselor la cină, dar, uitând 

că mâncârea zăceă înainte-le, privirile tuturor erau 

aţintite asupra bărbatului — acum strein între ui 

săi! — care, deşi se deosebiă prin sărăcia îmbră= 

cămintei de cei împodobiţi cu brâne roşii, cu aţât 

mai mult străluciă prin discursurile sale pline de 

știință ; atenţiunea tuturor eră, atrasă asupra-i şi toţi 

*) Ivan Bob, episcopul Românilor uniţi :-1739—1830. 
,
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se umpluri de respect către dânsul. In toate un- 
ghiurile, între preoţi şi clerici, nu auziai decât: « Acesta 
e Șincai! Oh! ce bărbat!» Toţi doriau a-l vedea 
şi a-l auzi mai de aproape. EI îi preveni “pe toţi 
Întorcându-se către clerici, zise: «Cu bătrânii vorbii 
acum să vorbesc cu odraslele Românilor», Ii luă | 
în şir pe toţi şi unul .nu rămase cu care să nui: 
grăit. In fine, îi lăsă cu aceste-cuvinte: «Pui de 
Români, purtaţi-vă, bine și nu uitaţi şi pe Şincai! 
In altă zi, mergând clericii după datină la plim- 
bare, întâmpinară pe Şincai afară, de :oraşul Bla- 
şului, înaintea ospătăriei episcopeşti de lângă 'Târ- 
nava, șezând afară la. umbră, ca să-și împuterni- | 
cească corpul pentru călătorie. -Aci clericii îl în- Ji 
conjurară ca oile pe pecurariu (păstor). « Acâ», zice 
martorul nostru, <văzui la picioarele lui nişte dă- 
sagi plini de hârtii; eră averea neamului românesc, | 
Cronica. lui, îngheşuită în acei dăsagi de lână, cam 
învechiţi, la un loc cu toată sărăcia autorului român, 
celui mai avut în știință. Gu. acea ocaziune multe 
ne spuse Şincai. Eu îl întrebai: pentru ce porţi 
atâteă scrisori, atâta sarcină în spate? « Acesta. e 
Jătul meu, răspunse; în care voiu fi glorificai după 
moarte ; dacă nu mi- -a fost rușine a-l face, pentru 
ce sd-mi fie ruşine a-l pură 7». 

Scopul pentru care. venise Şincai în Transilvania | 
nu şi-l ajunse. Se zice că, supuind censurii - Com- 
punerea latină a Cronicei, censorul ungur își dete 

„părerea cu următoarele cuvinte: «Cartea e demnă 
. 

2 . .   

. 
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* de» foc, autorul de furei» ( Opus + igne, aruthor pa 
zibaulo dignus). 

iN Plin de mâhnire plecă Şincai din Transilvania, 
după datina sa, pe jos cu toiagul în mână, cu dă- 
sagii în spate, la, Oradia Mare, la, Episcopul Vulcan 1). 

După cum spune însuşi vV ulean întwo scrisoare -a 

sa către un Român, când intră Şincai * în curte la 

dânsul, îi zise; <Samnuile!. (erau cunoscuţi. din co- 

pilărie) să mă primeşti iar în curte-ţi: nu pe ni- 
“Mic, dar voiu să-ţi fac.o copie din Cronică, pentru 

că mă vei 'ţinea». Vulcan îl primi cu bucurie, şi 

mai petreci Şincai! cât-va timp la dânsul, -deco-: 

„piindu-i o mare parte a Cronicei. Dar iar se de- 

părtă apoi. şi de aici. i 

Bătrânul protopop din Bistriţa, Lon: Maior, spuneă 

că l-ar fi -văzut odată pe la anul 1814 în luna lui - 

«Maiu venind cu protopopul dela Ocna Dejului losit 

Şandor, în Blaș. 

De .aci înainte Șincai se face nevăzut; contizn- 

poranii îi pierdură urma de tot. EI 

Până sunt „acum. de abia trei. arii, nu se ştiă 

nici locul nici timpul. morţii marelui Român. 

In fine, la 1866 se descoperi că: Şincai, părăsit 

de ai săi, se retrăsese către apusul vieţii sale la - 

generoșii și iubiții săi elevi, comiţii Vass, în satul 

Sinnea din comitatul Abauivar lângă Cassovia, unde: 

= | € 

1) Samuil Vulcan, episcop. al Românilor uniţi, din Oradia Mare 

(1758-1830). Pa . | 
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apăsat de atâtea suferinţe, muti în 2 2 Noemvtie 1816 
în etate aproape de 62 sau 63 de ani. 
„Iată cum descriu ” pe Şincai, toţi câţi îl văzură. 
Unul din aceștia, zice că, la întâia vedere şi vor-! 
bive cu dânsul la 1812, în Blaș, atrase toată aten- 
ţiunea ȘI mirarea, încât chipul lui: i-a rămas ca 
tipărit în oglinda minţii ca și cum ar stă șiacum 
înaintea; ochilor săi, căci cine vedeă odată pe Şincai 
nu puteă să-l mai piardă din minte: Șincai eră un. 
om de stat de mijloc, plin la trup, dar mai mult! 

„0805, cu urheri largi, cu pieptul lat; şi ieșit în afară, 
purta mâna, cu bastonul înainte, pășind cu mare 

> gravitate şi puţin! legănându-se, capul. mare acoperit 
cu păr rar Şi cărant, fiuntea largă protminentă Și 
desnudată 1) de lături, sprâncene tufoase, negre, mari, 

-. îmbinate, ochi mari și plini de foc, acoperiţi cu 
niște gene eu peri rari înțepoşaţi, faţa cam lungă 
reață, rumenă, puţin cam ciupit de vărsat, nas roman 
prelung; mustață încărunțită pe care o neteziă cu 
foarfeci, gura, buzele proporţionate, barba. rasă, ro- 
tundă. Căutătiara eră îndrășneaţă, și insuflătoare de 
respect, dar în trăsurile feţei puteai eunoaşte adân- 
cimea gândurilor şi mecâzurilor cu care toată viața 
avusese a. se oști ” | - 

Aveă voce sonoră bărbătească, vorbiă apăsat, bine 
articulat, liber : “şi cu îndrăsneală ca bărbatul care 
are. de unde și ştie ce să vorbească, sigur fiind î în 

  

  

2) Desnudată : goală * ? 
*) A se oști: a se război. . pa 
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mintea şi abilitatea sa. Din vorbele lui vedai „1 în- 
„dată că omul” mult simte în sine Şi mult îndrăs- 
"neşte; gesticulă când vorbiă, eră vesel, glumeţ, sar- 

[9 castie Chiar, dar foarte plăcut în societate, fără a 
pierde câtuși de puţin, prin glumele şi sareasmele 
sale, din gravitatea purtării şi din respectul « ce 
inspiră. | 

„Mersul lui, starea şi toată purtarea lui eră mă- 

reaţă; simţiai îndaţă spiritul înalt ce locuiă în- 

trînsul, nu mai puţin omul plin de încredere și. sigur 

în Imcrarea sa. Pași aveă îndrăsneţi și sprinteni cu 

toată etatea, cea înaintată. Când întră, în vr'o adu- 

nare, căutarea tuturor o trăgea asupră-și și nu-puteă 

rămâne necunoscut. In toată purtarea sa aveă o 

mândrie latină şi o îndrăsneală care nu-i ședeă. rău. 
Iată cum eră Şincai! 
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DESPRE GLORIA OMENEASCĂ 

MASSILLON * Ă 
  

Notiţă introductivă. — Zoan B, Massillon - (1663— 1742) este: 
unul" din cei mai mari oratori bisericești cu cari se mândrește 

Franţa. Fiu de oameni săraci, cari însă i-au înlesnit o instrucţiune 

serioasă, el intră de tânăr într'un ordin călugăresc. Intâmplarea, 
a făcut ca un cardinal să descopere talentul.lui de stilist şi de 

Grator, a fost chemat la Paris -şi însărcinat să facă cuvântări în 

biserici. Succesul lui a fost. foarte mare. Regele — Ludovic XIV — 

dori să-l cunoască și rămase încântat de talentul lui. Murind 

marele rege, Massillon fu chemat în timpul minoratului lui Ludovic 

XV să ţie o serie de cuvântări în timpul postului. EI le-a ţinut. 

în capela castelului dela Tuilleries în fața regelui și a „persoanelor 

însemnate dela Curte. Din această. serie — care e socotiţă: că: 

cuprinde adăvărate modele de elocuență religioasă — face parte şi 

discursul ce urmează aci. i - . 

Si ego glor ifico meipsaum, gloria. 
"mea -nihal est. 

Moan, VIII, 54. 

Dacă gloria omenească, fără temerea de D-zeu, 

ar fi ceva real, ce om, din câţi au fost pe pământ, 

ar. aveă. drept să se glorifice mai mult decât Iisus 

Hristos ?, ! | 
. 
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Lasă că se trăgeă dintr'un neam de, regi şi ayei, 
„printre strămoșii săi pe. David şi pe Sotonion; dar 
cu ce: strălucire a venit el în mijlocul oamenilor ? 

Vedeţi viaţa, lui întreagă... 'Toată natura, ascultă 
„de dânsul: apele | se închiagă sub picioarele lui; 
„morţii îi aud glasul; diavolii, loviți de puterea lui, 
"se ascund în depărtare cerurile se deschid şi spun 
lumii gloria și 'mărirea lui; cu tină luată în mâi- 
nile lui dă lumină orbilor. P6 unde trece, face 
numai minuni ; $tie să citească în inimile omeneşti ; 
„vede viitorul ca și prezentul; ia după el oraşe și 
neamuri întregi, căci prbeste cum -Wa mai vorbit 
nimeni înainte de el.. ' 

Fost-a vrun om pe pământ. înconjurat de atâta 
glorie? Şi totuș el spune că, dacă gloria lui -ar fi 
numai omenească, atunci n'ar fi nimic: și ego glo- 
vâfico meipsun, gloria mea mihil eşt. 

Cinstea lumească, talentele «cele mari, izbânzile 
strălucitoare nu sunt nimic, dacă sunt numai virtaţi 
omeneşti”; nar este glorie adevărată, fără 'temere 
de D-zeu. Acesta va îi subiectul cnvântării mele. 

De multă vreme - oamenii fac. din glorie idolul 
lor. Mulţi, toemâi căutând-o, o Vierd. şi cred că 

„au găsit-o când se: dau vanității lor „niște laude 
cari se cuvin nuniai virtuţii. | 

Toţi principii și toţi oamenii puternici, oricât ar 
fi de înjosiţi în deprinderile şi în -pornirile lor 
cred” (toare lesne în laudele linguşitoare. ce li se 
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aduc, speră în glorie și în nemurire, măcar că, 
“posteritatea nu va păstră nici numele lor sau,îl 

t 

va păstră, pentru amintiiea viţiilor. Lumea, care a; 
înălțat aceşti idoli de noroiu, îi va răsturnă ea, 
singură şi, în veacurile următoare, judecata, aspră, 
asupra lor o va xăsbună' de laudele pe - cari, silită, 

le-a adus fără dreptate. | | 

Ba “uneori nici n'așteaptă lumea să treacă .vea- 

curi: chiar atunci când în publice se tămâiază cei - 

puternici, în ascuns sunt ocăriţi. Laudele ce EH se 

aduc scot mai mult la iveală defectele lor, căci, 

pe când gura le spune, inima le desminte. 

Dacă gloria, omenească “poate să fie degvadată.” 

chiar de către oameni, este ea. ceva real față de 

D-zeu? In fața acestuia, numai cei cari se tem 

de el, numai aceia sunt mari. Qui autem timent 

te magni. erunt apud ie per omniă. 

Şi ca “să lămurim. aceasta pe de-antregul, băgaţi 

de seamă, fraţilor, că „gloria omenească. sa înte- 

meiat, totdeauna pe onoare şi probitate, pe distinc- 

țiunea şi mărimea taleritelor, în fine pe Strălugivea 

succeşelor. 

Fără, temerea de D-zeu, probitatea omenească e 

falsă sau nesigură; talentele cele mai mari pot 

deveni periculoase . sau pentrn cei -cari le au sau 

pentru cei cari se folosese .de” ele; în fine. suece- 

sele cele mai strălucite pot să fie întemeiate pe 

crimă sau să fie ele singure niște crime: st. ego 

glorifico -meipsum, gloria mea nihil est. 

  

s



Aşa dar zic întâiu că probitatea omenească fără 
temerea 'de D-zeu. este totdeauna falsă 'sau cel 

“puţin nesigură. _ 

Ştiu că lumea se laudă cu cinstea, și probitatea 

„independente de religiune; ea socotește că poate 
cineva să fie credincios oamenilor fără să He cre- 

dincios lui D-zeu; că poate să aibă toate „virtuțile 
„pe cari le cere societatea fără să aibă pe cele 

„cerute de Evanghelie; întro vorbă, că poate. să 

„He onest, fără să,. „fie creștin. 

Putem să-i lăsăm „această slabă mângâiere; să 

admitem că; în mijlocul dacadenței moravurilor 
publice, se mai găsește o rămășiță de onoare, că 

:se află oameni credincioși - amiciţiei, iubitori de 

“țară, şi de adevăr, sclavi ai cuvântului dat, inimiei 

ai -nedreptăţii, proteztori ai celor slabi. 
Dar toţi aceşti oameni virtuoși cu cari se'glo- 

rifică lumea, w'au în partea lor mai adesea decât 
veroarea judecății publice. Sunt. amici credincioși, 
da; dar îi leagă. gustul, Vanitatea sau interesul și, 

iubind pe amicii lor, se iubesc în realitate pe ei 
singuri. “Da, aflăm cetăţeni: buni, dar aceasta numai 
pentru gloria şi onorurile cari. îți vin când servești . 
patria. Mărturisese, sunt oameni cari iubesc ade- 
"Yărul; dar prin aceasta ei vok' să capete încredere 
-şi reputaţie. Găseşti oameni cari „îşi respectă cu- 
vântul; dar. aceasta o faă de mândrie ca să nu se 
arate fricoşi şi nestatornici. Sunt oameni dușmani 

:ai | nedreptăţii; dar O fac aceasta numai ca să arate  
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„lumii că ei nu sunt. nedrepţi.: Aflăm protectori ai 
celor slabi; dar o fac numai pentrucă doresc. a, li 
se lăndă . generozitatea, şi. din toată suferința Şi 
mizeria celor apăsaţi îi mişcă numai mulţumirile 
pe cari le aduc aceștia. Ei au toate virtuțile pentru - 
public; dar, nefiind credincioşi lui D-zeu, nau nici 
una pentru ei singuri: multi homines misericordes 
vocantur; virum autem fidelelem quis inveniet? 

Dar dacă se poate zice că nu totdeauna această 
probitate lumească este falșă, negreşit trebue să, 
mărturisim. că nu e niciodată sigură. Numai reli- 
giunea asigură virtutea, pentrucă motivele -pe cari 
ni le dă sunt totdeauna aceleași. Chiar dacă dela, 
vameni ar:căpătă rușine și dispreţ, adevărătul vir=. 
tuos far crede mai satisfăcut. Chiar dacă i-ar fi 
viaţa în primejdie, el n'ar vrea s'o păstreze, jert- 
find virtutea. EI nu poate să fie atras de viţiu 

“când îi Sar asigură secretul şi lipsa de. pedeapsă; 
pentrucă D-zeu e martor la toate faptele. lui şi 
singura pedeapsă de care se teme este mustrarea 
„conștiinței. Dacă ar fi să facă o faptă ambițioasă, 

și nedreaptă, însă aplaudată şi gloriticată de lume, 

el sar lipsi de aplauze și de glorie, dacă datoria. 

morală nu ar aproba-o. In fine schimbaţi cum veţi 
voi pe omul! cu adevărat drept: lumea se poate 

schimbă față de el, poate fi astăzi ridicat și mâine 
degradat și asvârlit, soarta lui se poate schimbă. 

oricum, virtutea lui însă rămâne statornică. | 

| Găsiţi, dacă puteţi, aceeaș siguranţă în virtuțile 

.
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omeneşti. Ele se nasc mai adesea din orgoliu și 

din iubirea de glorie: Ele se formează sub privirile 

. publicului şi de aceea se sting repede ca niște 

"i lumini trecătoare. Ele se întemeiază pe împrejurări, 

| pe. ocaziuni şi de aceea se dărâmă împreună cu 

aceste slabe temeiuri. Roade ale amorului propriu, 
ele sunt nestaţornice ca şi acesta. In fine, fiind 

operă pur omenească, sunt trecătoare ca şi omul. 

- Ia daţi aceştui virtuos un prilej sigur. ca să 

lovească “pe un dușman sau să înlăture pe un 

| "concurent şi veţi vedeâ.că, dacă poate să-și con- - 

“serve reputaţiunea, nu se va întrebă dacă o merită, 

Să aibă prilăj să-şi răsbune, va socoti că răsbu- 

narea nu. este nedemnă de virtutea lui. Daţi-i chip 

„să-şi potrivească pasiunea cu stima publică și nu 

va sta “la îndoeală de a și-o potrivi. şi cu datoria 
sa. Întrun cuvânt, dacă va reuși” să fie „considerat 

ca un om de bine, nu se va preocupă să vază + 

' dacă, şi este -în adevăr.- . - 
Nu, fraţilor, nimie nu este sigur în “virtuțile 

omeneşti, dacă nu “le susţine și nu le întărește 

virtutea dumnezecască. Poţi fi binefăcător, drept, 

generos, sincer: vei fi folositor oamenilor, vei face 

opere vrednice de laudă . față de oameni, dar nu 
vei aveă adevărata virtute. Tot e falş și gol întro 

inimă pe “care n'o umple Domnul (aşă zice chiar 

un rege); numai cunoscând . dreptatea și virtutea 

ta, o Doamne, găsim rădăcina nemuririi și izvorul 
7 
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adevă ăratei - glorii: vani autem: sunt omnes 3 Romines. 
în guibus: don subest Seienţia Dei. : 

Așă dar, degeaba se socotește că adevăr ata glorie 
stă în onoarea şi probitatea lumească,; numai cu 
inima poţi să fii mare şi inima lipsită de Domnul 
are numai înşelăciunea și înjosirile omului. -: 

Dar poate că virtuțile civile singure: sunt „prea 
mici şi poate că distineţiunea și superioritatea 
talentelor ne va da mai mare drept la glorie. 

Vai! Marile talente sunt viţii rari când ne 
folosim de ele numai pentru noi înşine: ele devin 
adesea, în mâinele noastre instrumențul nenorocirilor 

publice sau izvorul osândei sau pierderii noaştre. 

"Ce este un suveran cu mult fot, cu'strălucitoare 

puteri cari se arată chiar din tinerețe, dacă-teama 

de Dumnezeu nu-l conduce. şi. nu-l moderează? E 

ca o cometă care ar ameninţă să distrugă pământul. 

Cu cât va deveni mai puternic, cu atât va creşte 

în juru-i. *mizăfia publică ; nu se va da înapoi dela 

întreprinderile cele mai îndrăsheţe şi va crede eă 

prin strălucirea. victorilor va puteă “să şteargă ne- 

“dreptatea lor; speranţa succesului va fi singurul * 

lui conducător: tot ce-l va puteă duce la glorie 

va fi pentru dânsul legitim; liniștea înţeleaptă o 

va privi ca lene rușinoasă ; “toţi vecinii săi îi vor 

deveni inimici îndată ce se va gândi că-i. poate 

„cuceri; chiar poporul pe “care-l guvernă îi va da 

cu lacrimile şi cu sângele lui materia triumfurilor . 

sale; îşi va sărăci și-și va. răsturnă Statele sale ca, . 
3 
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să cuprinză altele nouă; va ridică împotriva lui 

popoarele și. naţiunile; va turbură pacea lumii ; și 

va deveni celebru, făcând milioane de nenorotiţi. 

je flagel pentru omenire!... Dacă o fi vr un neam 

pe pământ care să-l laude pentru acestea, apoi 

"acela ăibă parte de-un aşă stăpân. 
Gândiţi-vă “la toate talentele mari cari fac pe 

oameni iluştri; veţi vedeă că, dacă le au avut niște 

- neeredincioşi, aceasta a fost spre nenorocirea naţi- 

unii lor sau “veacului lor. Intinsele lor cunoștințe, 
_ înveninate de mândrie, au format pe acei celebri 
fabricanți de ' minciuni cars, în cursul vremii, au 

ridicat stindardul schismei şi al erorii și. au format 

chiar în sânul creștinismului şectele cari îl stâșie. 

Acele inteligenţe atât de. lăudate cari au știut 

prin talentul lor să se apropie de operele. celor 

vechi, îndată ce sufletul lor sa corupt, au lăsat 
lumii serieri primejdioase, a căror otravă, preparată 

de: mâini  dibaee, infectează. pe! fiece: îi. rhoravurile 

publice ŞI. cari pentru : veacurile . viitoare vor. fi 

nesecat izvor „de: corupțiuni și neruşinare. 

Priviţi în altă parte. Ce au făcut; acele genii 

superioare, dar muncite de ambiţiune, cari pot: șă 
mişte statele -şi să zgudue universul. întreg? Au 

făcut din: regi și din: popoare o jucărie a ambiţiei 
și a intrigilor. lor; laptele civile şi nenorocirile 

publice au slujit de teatru pe cure să, strălucească 
marile lor talente. Vai de secolul care > produce 

asemenea oameni!  
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Şi dacă unii din ei nu adue nenorocirea veacului, 
în- care, trăesc, apoi îşi fac nenorocirea lor proprie. 
Ca şi o luntre fără. cârmă, pe care vântul o împinge. 
cu iuţeală, cn cât „Sborul e mai repede, cu atât 
naufragiu e mai aproape. e 

Nimie nu e mai periculoş - pentru. sine „decât 
talentele mari pe cari nu le conduce credinţa. 
Laudele pe cari le aţrag aceste calităţi, strălucitoare 
corpp sufletul; şi cu: cât.a. avut omul mai. mari: 
calităţi, cu .atât corupţiunea este mai. profundă. 
Dumnezeu lasă în propria lor pttere pe cei mândri. 
Acești oameni “glorificaţi ispăşese adesea, prin ruşi- 

„mea unei sgomotoase căderi, nedreptatea aplauzelor 
ce au primit dela oameni; -viţiile le dezonorează; 
talentele... Precum „pietrele - preţioase pot cădeă în 
noroiu, tot 'asemenea talentele. cele mai mari cad 
adesea prada celor mai mari slăbiciuni. | | 

Dacă talentele nu dau drept la glorie, cu atât. 
mai puţin vor da drept succesele strălucitoare. și 
evenimentele mari ce: urmează după ele. . 

Știu “că lumea le prețueşte mult pe acestea şi 

că oamenii mari se socotese nu după virtuțile lor, 

ci după succesele lor. Să cucerești provincii, să 

câștigi bătălii, să duci la bun capăt traetări încurcate, 

să întărești tronuri cari se - elatină;: iată ce ţi: șe 

cere pentru ca lumea să te laude, să-ţi înalțe 

monumente cu inscripțiuni cari Îţi vor. imortaliză 
amintirea, - E . 

Nu vreau să -se înlăture aceste semne ale re- 

 



„cunoștinței publice: tot ce este folositor oamenilor . 

„este vrednic, dintrun punct. de vedere, de recunoș- 
.. II e 

„tinţa oamenilor. Fiindcă -emulaţiunea scoate . la 

"iveală pe. cei mai străluciți, trebue ca vecompensele 

să provoace 6mulaţiunea. 

Conducerea, politică nu ţine seamă de suflet, ea 
cântăreşte numai acţiunile: putem zice că în această 

-vrivinţă sunt yreșeli necesare. ordinei publice,- Tot piv 5 € Me 
ce slujește statului trebue să fie glorios și acele 

motive cari dezonorează numai persoane nu trebue 
- e A 3 . . . pie i 

să mânjească succesele. cari au onorat pătria. 

Dacă însă lumea are voie să înalțe gloria eroilor 
săi, e permis şi adevărului să vorbească” cum vor- 

beşte lumea. Numai âceia. tari “sunt departe prin 

loe şi prin timp scapă de atacurile ei ; ceilalţi sunt 

- îndată. loviți. Să nu zicem însă că lumea e. rea; 

„ci. so. credem, de vreme ce' vorbeşte chiar contra sa. 

"Eu nu vă cer să descoperiţi motivele acţiunilor 
color mai strălucite. Pe din afară tot, e strălucitor, 

| vedeți pe erou; ia mergeţi “mai departe, cercetaţi 

omul... Veţi găsi, cum. zice înțeleptul, numai cenușă 

și pământ: cims est enim cor  cjus et terra super- 

“vacua spes tllius. 

Ambiţiunea, pisma, - îndrăzheala, întâmplarea, 

adesea temerea și disperarea au dat, naştere. faptelor 

și întâmplărilor celor mai strălucite de pe pământ. 

„Adesea cele mai josnice mijloace ne îndreptează 
- către" glorie şi mai totdeauna căile pe cari mergem . 

la ea ne degradează. | N 
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Ascultaţi pe aceia, cari s'au putut apropiă de oa-. 
menii celebri; adesea ei au găsit 'mare întrînșii nu- 
mai numele lor; omul desmințiă pe erou; reputăţiunea, 
nu li se potrivia de loc cu josnicia moravurilor şi 
înclinărilor lor. Astfel gloria uimitoare pe care o 
întâlnim în istorie ascunde adesea pe oamenii cei 
mai înjosiţi, cei mai vulgari. - . . 

Nu, nu se” găsește mare în oameni decât ce vine 

dela D-zeu. Cinstea sufletească, adevărul, inocenţa 

și curăţia morâvurilor, puterea asupra patimelor: 

iată adevărata mărire, iată singura glorie reală pe 

care nimeni nu ni-o poate răpi. Numai înțeleptul 

stăpânește adevărata glorie; păcătoșul are rușine. şi 

dezonoare: gloriam sapientes possidebuni: stultorum. 

exgltatio îgnominia. 

Religiunea, pietatea către D-zeu, îndeplinirea tu- 

turor datoriilor pe care ni le impune faţă de alţii 

şi faţă de noi înşine, o conștiință curată, un suflet 

drept, iubitor de adevăr, care nu se teme de pie- 
dicile ce i-ar puteă sta în cale, — şi supus numai 

lui D-zeu: iată adevărata glorie, iată temeiul ade- 

văratei măriri a omului. Dacă sdrobiţi această temelie, 

toată clădirea să nărue, toate virtuțile pier: nu mai 

rămâne nimic, pentrucă rămânem numai noi înşine, 

Sire î), poate să fie minunată domnia voastră, 

să duceţi gloria neamului: vostru până la marginile 

1) Aci se adresează către Ludovie XV. 
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pământului, fiecare zi să fie un triumf, să adăugaţi 

coroane nouă la ceoroanele strămoşilor voştri, -uni- 

versul întreg să răsune de laudele voastre; dacă 

D-zeu nu va fi. cu voi, dacă întreprinderile „voastre 

vor fi pornite din mândrie, iar mu din dreptate şi 

„pietate, nu veţi Îi un r6ge mare; succesele voastre 

vor fi crime, triumfurile voastre vor fi nenorociri 

publice, veţi fi spaima vecinilor, dar nu veţi fi pă- 

xintele poporului vostru; pasiunile voastre vor fi 

singurele voăstre virtuţi; iar laudele pe cari vi le 

va: aduce lingușirea, această veșnică tovarășă a re- 

gilor, vor fi în ochii lui D-zeu şi poate chiar în 

ochii posterităţii, nunai niște adevărate viii. 

De aceea, o mare" Doamne, nu cerem pentru ă- 
cest august copil 1), gloria: omenească; el o are pe 

fruntea lui, ea curge cu sângele prin vinele lui... 

cerem. gloria, care vine dela tine. Gloria lumească 

esțe “moştenirea pe care a primit-o dela. părinţii 

săi; dă-i, Doamne, înţelepeiunea, care este gloria şi 

moştenirea copiilor tăi, 

“Fie sufletul lui înălțat totdeauna către “tine; aibă 

teamă de tine, Doamne, şi imimizii vor. aveă teamă 

de el, popoarele lui îl vor iubi; va fi astfel pentru 

lume 0 priveliște vrednică de, admiraţia "veacurilor 
și, fiindcă nu vom aveă, să nu ne temem 'de nimic 

pentru gloria, lui, nu vom „avea să dorim Nimic | 

pentru fericirea noastră, 

1) Invdeaţiune către D-zeu pentru Ludovic." 

   



  

PRIMUL DISCURS CONTRA LUI CATILINA 

ROSTIT DE 

CICERONE 

Notiţă introductivă. — Pe Ja anul 63 a. Chr. când republică ro- 
mână ajunsese la foarte înalt grad de mărire și de putere, luptele 

dintre partide devenise aprinse şi curentele se formau foarte uşor: 

şi uşor putea cineva, linguşind nemulţumirile şi poftele unci clase, 

să-şi. facă popularitate. In această stare de  lucruri.s'a format: o 

partidă a lui Catilina, nobil de neam, înzestrat cu mari calități -. 

intelectuale: şi corporale, dar cu o mare înclinare spre rele, spre 

viţii. Această partidă a reunit în sânul ei tot ce eră mai neruşinat 

şi mai stricat în societatea romană. După ce șeful lor a căzut de 

două ori la alegerile de consul, eră hotărît să dea foc Romei şi să puie 

astfel mâna pe putere. Catilina nu făceă nimic pe față, dar se vedeău 

mici răscoale isbucnind ici şi colo, de aceea Senatul: dete Consulilor 

puterea. să ia toate măsurile pentru siguranţa statului. În anul 63 

cra Consul toemai Cicerone. Intr'o zi. când. Catilina veni în Senat 

ca de obiceiu, Cicerone rosti discursul acesta, care se cunoaşte sub 

numele de prima Catilinară. Discursul acesta a produs aşa ce 

mare impresie încât Catilina părăsi Roma; După plecarea, lui, Ci- 

cerone rosti al doilea discurs în adunarea poporului. Mai târziu 

rosti pe al treilea Și al patrulea. 

- Conjuraţiunea;lui Catilina a fost descopentă, și capii ei pedep- 

siţi, iar lui Cicerone i s'a dat titlul de pater pairiae, 

Până când în fine vei. abuză, Catilina, de răb- 

darea noastră? Până când această furie a ta. ne 

va tot batjocori? Care va_fi sfârșitul neînfrânatei 
2
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tale îndrăsneli? Nici paza de noapte a muntelui 

Palatin, nici soldaţii împrăștiați pentru privigherea 
„orașului, nici spaima poporului, nici neadormirea 

„juturor oamenilor -de treabă, nici acest loc foarte 

întărit în care se adună senatul, nici chipul şi pri- 

virea acestora, nimic din toate acestea nu te-au 

“mişeat? Nu simți că planurile tal sunt date pe 

faţă? Nu vezi că conjuraţiunea ta este pe deplin 
cunoscută de conştiinţa tuturor acestora? Cine din 

noi socoteşti tu că nu ştie ceai făcut ieri şi alaltăieri» 

„unde ai fost, pe cine -ai adunat, ce hotăriri ai luat? 

O timpuri!. O moravuri! Senatul înţelege aces- 

tea, consulul le vede şi el totuși trăeşte. Ce zic: 

trăeşte ? Ba chiar vine și în senat, ia purte la chib- 

zuirea. publică, însemnează și ocheşte pe câte unul 

dintre noi ca șă-l omoare. Iar noi, bărbaţi îndrăz- 

neţi, socotim că facem destul pentru stat- dacă .ne 

ferim de furia şi de cuțitul acestuia. De mult tre- 

„buiă - Catilina, să fii dus la moarte din porunca 

consulului, pe tine trebuiă să te „lovească această 

peire pe care tu o pregătești de mult în contra 
noastră a tuturora. 

Dacă un bărbat aşa de meritos, Publiu Scipione, 
mare pontifice D, a omorât ca particular pe "Tiberiu 
  

% 

1) P. Scipione. eră mare pontifice, adică ;prezidentul celui mai 
însemnat colegiu de preoţi. Preoţii nu erau, consideraţi între ma- 
gistraţi, adică în mâna lor nu aveau nici o parte a puterii 'pu- 
blice. De aceea, zice Cicerone: «ca particular» q Tiberiu Grachu 
propusese o lege. după care să se împartă pământuri” celor săraci 
şi aceasta a dat naștete unor burburări în Roma. 
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Grachu, care puţin ameninţă situaţiunea, statului, 

apoi noi consulii te vom suferi pe tine, Catilina, 

care dorești să pustieşti tot pământul cu sabie și 

cu foc? Las la o parte întâmplările tele mai vechi, 

că de exemplu Caiu Serviliu Ahala a -omorit cu 

mâna sa pe Spuriu Melju, care doriă lucruri. nouă?). 

Da, a fost, a fost asemenea virtute în statul roman, 

când bărbaţi curagioși pedepsiau cu mai” grozave 

chinuri pe un cetăţean primejdios de cât pe cel 

mai îndârjit dușman. Impotriva ta avem, Caziliifa, 

o hotărâre a senatului sdrobitoare și grozavă; nu 

lipsește hotărirea statului, nu lipsește autoritatea 
acestei adunări (senatul); o spun-pe faţă, noi, noi 

consulii lipsim de la datoria noastră. 

Odinioară senatul a hotărît ca Luciu Opimiiu, 

„care eră consul, să vegheze prin toate mijloacele ca 

statul să nu dea de vre-o primejdie ; n'a trecut la. 

mijloc nici o noapte şi din pricina unor bănueli 

de răscoală, a fost ucis Caiu Grachu, fiul unui 

părinte strălucit, nepotul unui om strălucit şi fă- 

când parte dintrun neam strălucit?) De asemenea 

a, fost. omorit împreună cu copiii săi Marcu Fulviu, 

1) C. Serviliu Ahala, comandant al cavaleriei, a omorât pe Meliu, 

„care împărţise grâu la popor şi»senatul credea că prin aceasta vrea 

să-şi facă popularitate şi să devie rege. - 7 n 

% Cain Grachu, frate cu Tiberiu, propuse mai multe legi popu: 

lare de o mare importanţă, dar inimieii lui, xăspândiră asuprăi- 

calomnii şi după ce fu omorit, legile sale perdură tot; efectul. Tatăl 

“lui, Sempronm Grachu, fusese de două ori consul. Unchiul său, 

de pe mamă, eră Scipiqne Africanul, care învinsese pe Cartaginez 

în al doilea răsboiu punic.
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care fusese consul. Tot printro - asemenea hotărire 

a senatului s'a încredinţat statul în mâna, consu- 

ilor Caiu Mariu ȘI Luciu Valeriu. 

Oare moartea, pedeapsa din partea, 'statulti,-a 

“întârziat măcar cu o, zi ca să loveaşcă pe Luciu 

Saturnin, tribun al Plebei, și pe Caiu Serviliu pre- 

tor?!) Iar noi. suferim de douăzeci de zile să se 
tocească sabia autorităţii senatului! Căci avem și 

noi o hotărâre tot de acest fel, dar stă închisă în 

arhivă, ca o sabie vârită în teacă. După această 

hotârîre a Senatului, trebue ca tu, Catilina, să fii 

omorît îndată. Trăești însă și trăeşti nu ca să-ți 

părăsești, ci ca să-ți întăreşti îndrăsneala. Doresc, 

senatorilor, să fiu iertător; doresc să nu par neho-= 
;tărît în mijlocul unor așă de mari primejdii pentru - 
“Star; cu toate acestea mă cred singur vinovat „de 
șlăbiciune şi de nelucrare. 

„In Italia este o tabără, dușmană poporului roman 
așezată în strâmtorile Etruriei; pe fiecare zi crește 
numărul dușmanilor; iar pe comandantul taberei, 
pe conducătorul inimicilor îl vedeţi în oraș, ba încă 
în Senat, uneltind 'pe toată ziua câte -o primejdie 

_nouă pentru stat. Dacă voiu fi poruncit, Catilina 
"să fii arestat şi 'omorit, cred că 'va trebui să mă 
tem mai mult să nu zică toți oamenii cinstiţi că am 
făcut aceasta prea târziu decât că am făcut- -0 în- 
trun chip prea crud: Cu toate acestea eu, “pentru 

  

i 1) Aceștia voiau să aducă. din nou în “Vigoare legile“ făcute de 
.. fraţii Grachi. Mariu i-a urmărit și i-a ucis. 

3  
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noți ărâtal = i motive hotărite ), nw pot să fac ceeace a trebuit 

să se întâmple de mult. Vei fi. omorit atunci când 
„NU se va mai puteă găsi nimeni atât de necinstit, 
atât de pierdut, âtât de potrivit cu tine încât să 
nu” recunoască cum că pe drept sa făcut aceasta. 

Cât timp însă va există cineva care să îndrăs- 

nească să te apere, vei trăi, dar vei trăi aşă cum 

trăeşti acum, înconjurat de multele şi puternicele 

mele paze ca să nu faci nici o mişcare în contra, 
Statului. Cum au făcut şi până acum, ochii și ure- 

<hile multora te vor urmări şi te vor păzi, fără 

să simţi. Ă 

Ce mai poţi aşteptă, Catilina, dacă, nici noaptea. 

cu întunericul ei nu poate ascunde adunările nele=" 
- - Ă LV] . N . x A 

giuite ale voastre, dacă nici casa particulară (în 

care vă adunaţi) nu poate închide înțre păreți gla- 

surile conjuraţiunii tale, dacă toate ies la lumină şi 

izbucnesc? Schimbă-ţi gândul, crede-mă; uită omo- 

rul şi focul. Eşti ţinut strâns din toate părţile; 

planurile tale toate sunt pentru noi mai lămurite 

1) Aceste motive, pe:cari le-a spus şi îni acest discurs şi cu pri- 

lejul celorlalte discursuri contra ui Catilina, erau vii comentate 

de oamenii politici din Roma; unii îl acuzau, alţii îi dădeau dreptate. 

Cicerone explică astfel atitudinea sa: N'am până acum probe: ma- 

teriale contra lui Catilina şi cu toate că Senatul ne:a investit: pe 

noi consulii cu putere disereţionară, o lege veche spune că nici un 

cetăţean roman nu poate fi pedepsit cu moartea. de către un ma- 

gistrat, ci numai de adunarea poporului. Dacă aș omori pe Catilina, 

i-aş creă simpatii, căci mulţi — mai ales . după insinuaţiunile ami- 

cilor ce-i aveă chiar printre senatori — ar zice că poate nu e vi- 

novat. Dacă însă l-aş face să iasă din Roma, atunci va: deveni. pe 

faţă inimic al statului şi aş puieă să-l tractez cum merită.
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„ decât lumina zilei, lucru „pe care îl vei mărturisi | 

şi tu împreună cu „mine. - 

Ți-aduei aminte că la9i Octomvrie D am spus 

în Senat că înto anumită zi — și am spus că 

ziua, va fi 27 Octomvrie — Caiu Malliu, omul tău 

şi- tovarășul îndrăsnelii tale, se va arătă înarmat? 

Mam înşelat eu, Catilina, nu numai în privința 

faptului, care e aşă de mare, așă de crud şi de 

necrezut, dar, ceeace este mai de mirare, m'am în- 

şelat - măcar asupra, zilei? Am spus de asemenea 

în senat că ai hotărît moartea oamenilor de frunte 

la: 28 Octomvrie, atunci când mulţi bărbaţi în- 

„semnaţi au fugit din Roma nu atât pentru a se 
apără, cât mai mult pentru a opri îndeplinirea pla- 

nurilor tale. Vei puteă oare să negi că în ziua aceea 

n'ai putut să faci vi”o_ mişcare contra Statului, fiind 

" închis de măsurile mele şi de privigherea. mea, când 

spuneai, după plecarea celorlalţi, că te ai mulţumi 

şi cu moartea „mea, care rămăsesem în oraș? Când, 

la zi întâiu Noembrie, ai socotit să ocupi Preneste”) 
-printrun atac .de noapte, ai simţit; oare că acea co- 

x 

lgnie eră întărită din Qrdinul meu, cu ajutoarele 

ai F ni . 

*) Romanii socotiau zilele cu totul altfel decât noi. In fiecare 

lună erau trei zile fixe: Kalende (la 1); None (la 5 sau la ? în 

lunile Martie, Maiu, Iuliu şi Octombre); Ide (la 13 sau la 15, în 

lunile Martie, Maiu, Iuliu şi Octombre). Zilele cele lalte se nu- 

miau I, II, ete., înaintea Nonelor san Idelor sau Kalendelor lunii 
următoare. ! 

?) Localitate în apropiere de Roma. de unde Catilina ar fi pu- 
tut mai cu succes să-şi îndrepteze operaţiunile contra capitalei, 
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şi cu pazțle mele? Nimie nu faci, nimie nu plă- 
nueşti, nimic nu gândeşti pe care eu nu numai „să 
nu-l aud, dar să nu-l văd şi să nu-l înţeleg. deplin. 

In fine -mărturisește împreună cu mine ce sa 

întâmplat alaltăieri noaptea: înţelegi acum că eu 

veghez la scăparea statului cu mai multă agerime 

decât tu la pierderea, lui. Zic dar că alaltăieri noaptea: 
(bagă de seamă că spun lucrurile lămurit) ai venit 
în mahalaua lucrătorilor de coase, în casa lui Marcu 

Lecea, că tot acolo sau adunat mai mulţi tovarăşi 
ai aceleiaşi nebunii şi crime. Indrăsneşti să tăgă- 

duești? De ce taci? Dacă tăgăduești, îţi voiu dovedi, 

căci văd în senat câţi-va cari au fost împreună 

cu tine. „o - 

„O zei nemuritori! În ce neam suntem? Ce stat 

“avem? In ce oraș trăim? Aci, aci, senatorilor, între 

N 

noi, în adunarea aceasta cea mai sfântă şi cea mai 

onorată din toată lumea, sunt unii care cugetă la 

peirea mea, la peirea noastră a tuturor, la distru-- 

gerea, orașului şi a lumii întregi. Pe aceștia eu, 

consulul, îi văd şi vă cer părerea pentru stat; dar 

nu îndrăsnese să rănese măcar cu vorba pe cei ce 

trebuiă să fie 'omoriţi cu sabia. Da, Catilina; ai 

fost în noaptea acea la Lecca; ai distribuit păr- 

țile Italiei; ai hotărît, încotro se cade să plece 

fiecare ; ai ales pe cine să laşi la Roma, pe cine 

să duci cu tine; ai stabilit cum să se împarţă oraşul 

pentru ca. să-i dai foc; ai întărit că şi tu vei ieşi 

îndată; dar ai zis că mai acum puţină zăbavă, 
- La 

!
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fiindcă eu trăese. Sau găsit doi călări Romani cari 

să te scape .de grija aceasta şi să făgăduească cum 

că chiar în acea noapte, cu' puţin înainte de u se 

lumină, de ziuă, mă vor omori în patul meu. 

Eu am aflat toate acestea chiar în dată ce sa 

risipit ceata voastră ; mi-am aprovizionat și mi-an 

înţărit casa cu pază mai mare; am gonit pe cei 
ce-i trimeseseşi la mine dimineaţa să mă salute '), 
căci au venit tocmai aceia cari spusesem eu multor 

bărbaţi însemnați că vor veni. 

Aşă fiind lucrurile, Catilina, urmează cum ai 

început ; ieşi în-fine din Roma; porţile sunt. deschise: 

pleacă. De -mult timp te doreşte” tabăra lui Maliu 

ca pe conducătorul ei. Ia cu tine şi pe toţi ai tăi 

sau barem pe cât mai mulţi ; curăță orașul. Mă 

vei. scăpă de o mare frică pe câtă vreme va îi 

între mine și tine zidul cetăţii. Cu noi nu o poţi 
duce mai multă vreme: nu te voiu puteă suferi, 

nu voiu răbdă, nu voiu permite. Da 
Drept e să dăm mare mulţumită zeilor nemu- 

ritori şi cu deosebire lui Jupiter Stator'?), cel mai 
vechiu păzitor! al acestui oraș, fiindcă am scăpat 

„de atâtea ori de o nenorocire atât de neagră, atât 
  Pai a | . . 

') La Roma eră obiceiu ca, în fiecare dimineaţă în casa per- 

soanelor bogate sau cu înalte demnități să vie oamenii de casă și 

amicii să-i salute, să le dea bunădimineaţa, cui am zice noi (Ave, 

Domine !). Aci e zis în ironie. | 

2)J upiter, părintele zeilor, se numiă de Romani Sfator, pen- 

trucă ar fi oprit pe Romani din fugă în timpul luptei cu Sabinii 
pe vremea lui Romulus. Pe urmă a. devenit protectorul Romei. 
Menatul se “adună tocmai în templul aceștui zeua -  



  

de grozavă, atât de izbitoare pentru stat. Nu. se 
întâmplă ăşă de des ca siguranța statului să fie 
“pusă în. primejdie de un singur Qm. 

Câtă, vreme, Catilina, mi-ai întins curse Bind 

"consul designat 1), m'am apărat nu cu vre-o apărare 
publică, ci cu privigherea mea particulară. Când, 

la alegerile de consul, ai voit să: mă omori în 

câmpul lui Marte 2) pe mine şi pe concurenţii tăi, 

ana năbuşit neleginitele tale încercări numai cu 

apărarea şi cu ajutorul amicilor mei, fără să pro- 

voe în public “vre-o turburare; în fine ori de câte”, 

ori nv'al atacat, singur m'am împotrivit ţie, deşi 

vedeam că pieirea mea, este împreunată cu 0 mare 

primejdis pentru stat. : i 

Acum ataci. pe faţă statul întreg; împingi' la” 

pierdere şi la pustiire templele zeilor nemuritori, 
casele orașului, viața tuturor cetăţenilor, în fine 

Italia întreagă. De aceea, de oarece nu îndrăsnesc 

încă să întrebuinţez primul mijloc, care ar fi mai 

potrivit cu puterea ce am în mână şi cu pilda 
strămoșilor, voiu face ceea-ce e mai blând faţă de 

severitatea lor și mai folositor pentru binele comuh. 

Căci dacă aş porunci să fie omorit ar rămânea 

în stat cealaltă ceată a conjuraţilor; dacă din 

potrivă ai plecă tu, lieru la care te îndemn- de 

pr 

1) Consul designatus: se numiă cel care fusese ales consul pen- 

îru anul viitor și nu intrase încă în funcţiune. . 

* Câmpul lui Marte se numiă locul unde se intruniă, poporul 

(în comiţii). A
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mult, atunci” sar scurge din oraș această drojdie 

multă și primejdioasă, a tovarășilor tăi. " 

Ce, Catilina? Stai la îndoeală să faci, când îţi 

porunceşe eu, ceeace eră să faci de bună voie? 

Consulul poruncește ca vrășmașul să iasă din cetate. 

Mă întrebi: dar în exil să mă duc? Nu-ţi po- 

runcesc, dar, dacă mă întrebi, te 'sfătuese s'o faci. 

Şi zău, Catilina, ce te mai poate desfătă în 

oraşul acesta? Aci nu e nimeni afara de conju- 

raţiunea aceasta a dămenilor de nimic, nimeni care 

să nu se teamă de tine, nimeni care să nu te 

"urască. Oare semnul rușinii tale casnice nu ţi-a 

înfierat viaţa ? Oare neruşinarea, faptelor tale private 

nu ţi-a mânjit în deajuns reputaţiunea? Ţi-ai 

întors tu ochii dela Vre-o desfrânare, ţi-ai depărtat 

„tu mâna dela vreo crimă și corpul tău dela vreo 

ticăloșie ? Pe când erai tânăr, rămas-a vreunul, din 

cei: pe cari îi prinseseși în laţul corupţiunii tale; 

căruia să nu-i pui cuțitul. în mână pentru vreo 

faptă îndrăsneaţă sau să nu-i ajuţi pornirea pentru 

vreo poftă nerușinată ? | 2 

Ce! Când prin moartea, primei tale soții ţi-ai 

făcut casa liberă pentru -o nouă căsătorie, nai 

adăogat la această crimă o altă crimă de necrezut? 1) 
Las la oparte acest “iucru- și lesne primesc să fie: 

ascuns ca nu cumva să se vază că în cetate a 

_%) Catilinax după spusa lui Salustiu, având un fiu dela prima 

soţie, şi-a omorît; însuș copilul ca să facă pe placul Aureliei Cres- 

iilia, care din pricina acelui fiu nu voiă să-l ia de bărbat.  



    

Lo. | . A Î putut să existe o grozăvie atât de mare sau că, 
dacă a existat, a rămas nepedepsită. Las la opârte 
ruina averii tale, pe care or-vei simți în curând 
(la termenul când se. plătesc datoriile) ). şi viu la 
cele ce se raporiă nu la rușinea particulară a 
vițiilor tale nici la încurcătura ta de bani sau. la 
mișeliă ta, ci la interesul statului Şi la, viaţa ŞI 
Scăparea noastră a tuturora. 

Poţi oare să te bucuri tu, Catilina, de această 

lumină sau de aerul pe care îl respiri, când ştii 

că nu e nimeni care să nu fi aflat că în ajunul 

lui 1 Ianuarie, pe când erau consuli Lepid şi Tullu *) 
ai venit la adunare înarmat? că ţi-ai pregătit. o 

ceată cu care să omori pe consul şi pe oamenii 

de frunte ai cetăţii? că nu vreun gând mai bun 

nici frica n'a oprit furia şi mișelia ta; ci norocul 

poporului roman ? Dar las la oparte acestea, pentru . 

că sunt cunoscute și s'au întâmplat destule după 

ele. De câte ori w'ai încercat să mă omori până 

ă nu întru în funcţiune”) şi după ce am intrat 

n funcţiune? De câte atacuri ale tale, îndreptate 

n așă chip în cât se pară că nu se pot înlătură, 

nu nam ferit eu furișându-mă printre lovituri ? 

Nu poţi izbuti în nimic şi cu toate acestea, nu te 

opreşti de a voi şi de, a încercă. 
4 

we
 

>
>
 

*) "Termenul pentru plata datoriilor eră la Kalende; dacă nu 

se plătiă atunci se amână până la Ide, ca termen ultim. 

“2 Aluziune la complotul făcui de el'contra consulilor şi neiz- 

butit. | | 

% Când adică eră consul destgnatus. . | _ 

p 

ai



jă
 

288 

De câte ori pumnalul acesta PA ţi-a fost smuls 

din mână! De câte i ori n'a alunecat printro' În- 

tâmplare şi nu ţi-a căzut! Cu toate acestea, nu poţi 

să te lipsești mult timp„de «el. Nu ştiu cărei di- 

vinităţi infernale l-ai închinat ca să crezi că e nevoie 

să-l înfigi în corpul consulului !). 

Și acum te întreb: ce fel de viaţă e acdasta a 

ta? Căci vorbese cu tine nu cum ar trebui să mă 

„arăt, mișcat de ură, ci cum aș fi mișcat de milă, 

pe care nu o meriţi nici de .cum. Adineauri ai venit 

în senat. Te-a salutat cinevă din atâta lume, din 

atâţia prieteni și oameni ai tăi? Dacă, după cât 
se ţine minte, nimeni n'a păţit aceasta, apoi aștepți 

_0 insultă, în gura mâre, când-te-a lovit atât. de 

greu judecata, tăcerii? Nu e nimic că la venirea ta 

toate băncile acestea sau golit; că toţi foştii consuli 

a căror, moarte a fost adesea hotărită de tine, cum 

te-ai așezat, au lăsat goală această parte a. băncilor? 

Cum crezi că poţi suferi aceasta ? 

„Dacă sclavii mei sar teme de mine precum se.” 

tem de tine toţi concetățenii tăi, aş socoti că ire- 

bue să-mi părăsese casa. Tu. nu crezi că se cade 

să părăsești oraşul? Dacă chiar pe nedrept aş păreă 

în faţa, cetăţenilor mei: bănuit întrun chip atât de 

grav şi de insultător, aș preferi să pier din ochii 

1) Aluziune la un fapt ce se spuneă de lume şi pe care Salu- 
stiu, eare a scris despre conjuraţia lui Catilina, îl pomeneşte: Când 
Catilina s'a întovărăşit eu alţii ca să lupte contra statului, au o- 
moriît un om şi toţi pe rând au băut din: sângele lui. 

y    
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icetăţenilor de cât să fiu privit de ochii duşmănoşi 
ai tuturor. Tu, când, prin conștiința crimelor tale, 
ştii că ura tuturor ţi s6 ctivine pe drept şi de 
multă vreme, mai stai la îndoeală dacă trebue. să 
te terești de înfăţişare a. acelora ale căror simţuri le 
răneşti prin prezenţa ta? Dacă părinţii tăi sar 

teme de tine şi te-ar urt și n'ai-puteă să-i împaci 

cu nici un chip, socotesc că te-ai duce aiurea din 

faţa lor. Acum patria, mamă comună a tuturor, 

te urăște şi se teme de tine şi socoteşte că sin- 

guru-ţi cuget este numai uciderea ei. Nu te vei 

teme de antoritatea ei, nu-te vei spăimântă de 

"puterea ei? 

” Patria, Catilina, deşi tăcând, îţi vorbeşte astfel: 

«De câţiva ani încoace n'a fost crimă fără tine; 

n'a fosta nelegiuire fără tine; numai pentru tine a, 

rămas nepedepsită uciderea multor cetăţeni, pentru 
tine a fost liberă și nepedepsită jefuirea şi, apăsarea, 

aliaţilor î); tu «ai fost în stare nu numai să dis- 

preţueşti legile şi procesele, dar ai putut să le în- 

lături sau să le înfrângi. Cele. de mai nainte, deși 

nu erau de suferit, dar tot le-am suferit cum am 

putut. Acum însă când numai din pricina ta sunt 
cu totul înspăimântată, când orice sar mişcă, toţi 

“se tem de Catilina;, când în orice plan duşmănese 

împotriva-mi se vede mâna ta, acum nu mai e de 

*) Aluziune la guvernarea lui Catiliaa în Africa, unde a făcut 

cele mai grozave hoţii, dar pentru cari a izbutit .a face. să fie 

„achitat,
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suferit. De aceea plbacă şi scapămă de această 

“spaimă: dacă e adevăraţă, ca să nu fiu învinsă; 

dacă e falsă, ca-să încetez a mă teme». 

Dacă, 'precum am zis, ar vorbi acestea Patria cu 

tine, n'ar trebui să dobândească ceeace cere, chiar 

_dacă mar puteă.“'să -întrebuinţeze forţa? 

Ce!-Crezin.că însemnează cevă faptul că te-ai 
pus sub pază? că, pentru a înlătură hănueala, ai 

spus că vrei să -locueşti la Marcu Liepid? şi după 

ce nu te-a primit el, ai îndrăsnit să vii la mine 

și mai rugat să te primesc eu în casă? Când ţi-am 
răspuns că n'aş puteă nicidecum să stau sub acelaş 

acoperământ cu tin, căci aș fi în mare primejdie, 

te-ai dus la Q. Metellu, pretorul, şi când te-a gonit 

și el, atunci ai alergat la tovarășul tău, prea bunul 

bărbat 1) Marea Marcellu... Pe semne că l-ai so- 

cotit cel mai potrivit, sea să te păzească, cel mai 

iscusit ca, să te spioneze, cel' mai puternic ca să te 
pedepsească... Nu însemnează că meriţi închisoarea 

şi lanţurile, când singur ai recunoscut-o? 2. 

„Astfel fiind lucrurile, Catilina, dacă nu poţi cu 

dragă inimă să mori, barem să te duci în alte ţi- 
  

1) In ironie. : | 
*) Comentatorii Imi Cicerone nu sunt învoiţi în explicarea acestui 

pasagiu. La Roma eră obiceiu, când cineva eră bănuit de o crimă 

contra statului, să se constitue prizonier. De obiceiu aceasta, arată 

că, omul se ştie nevinovat. Dece Cicerone zice altfel ? TJnii comtn- 

tatori consideră ea neclar acest pasagiu ; alţii socotesc că el a vrut 
să înțeleagă, acest .Incru : că adică pe Catilina nu conștiința curată 

l-a făcut să se predee, ci mustrarea Zonștiinţei. De sigur. însă că 
Lă ._. . a . -. . Ed A ! : n'a tost nici una nici alta, ci o simplă manoperă ea să câștige timp. a i 

|. S , 
   



  

nuţuri şi să-ţi petreci în fugă şi în singurătate 

"această viaţă scăpătată de multe pedepse drepte şi ” 

_meritate? Ra 

Jici să cer părerea senaiului, căci așă vrei, şi 

dacă va găsi cu cale ca tu “să pleci în exil, te vei 
supune. Nu e obiceiul meu să fac asemenea lucru, 

dar îți voiu arătă ce cred aceştia despre tine. Ieşi 

din oraș, Catilina, seapă statul de frică; pleacă, 

dacă vrei să-ţi spun cuvântul, în exil. Ce mai aş- 

tepţi ? Inţelegi tăcerea, acestora? Ei tac, ei aprobă. 

Ce! Aștepţi să te lovească cu vorba, când te 

osândesc atât. de rău, fără să zică nici un cuvânt? 

Ii vezi  nemişcaţi, ei aprobă ; îi vezi că rabdă,. 

ei hotărăsc; îi vezi că tac, ei strigă... . * 

Dar ce vorbes6? "Le. poate înduplecă pe tirie 

„cineva ? 'Te poţi îndreptă vre-o dată? Poţi tu să. 

te gândeşti la fugă și la vreun exil? De ce nu-ţi 

dau zeii cugetul acesta? Deşi văd că dacă te- -ai 

hotărî să pleci în exil înspăimântat de glasul meu, 

ar apăsă asupră-mi mult necaz, dacă nu azi, când 

amintirea. crimelor tale e proaspătă, desigur în viitor. 

Dar pentru mine e mare- câştig să am eu personal 

această nenorocire şi să scape statul de primejdie. 

“Nu ţi se poate însă cere să te impresioneze viţiile 

tale, să te temi 'de pedepsele legilor, să “slujeşti ne- 

voile statului, căci 'nu ești tu omul care să roşeşti 

de o infamie, care să te sperii de o primejdie, care 

să-ţi înlături cu rațiune furia. 

De aceea, cum-am mai spus, pleacă | şi dacă vrei 

! 16
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să grămădeşți asupra mea, care-ţi sunt dușman, 
_toaiă puterea invidiei, du-te drept în exil și atunci 
eu nu voiu puteă : răbdă murmurele . oamenilor și 
puterea acestei invidii. Dacă vrei din potrivă să 
servești lauda şi gloria mea, ieşi cu ceata rău fă- 
cătoare a criminalilor, du-te la 'Malliu, adună pe 
cei netrebnici, desparte-te de cei buni, declară răs- 
boiu patriei, bucură-te de această tâlhărie nelegiuită, 
— ca să nu$se pară că ai fost gonit de mine la 
nişte oameni streini, ci că ai fost chemat de ai tăi. 

Dar de ce să te mai îndemn eu, când ştiu că 
ai trimis oameni armaţi cari să te aştepte la locul 
numit, Forum Aurelium ?. 1) că ai hotărtt cu Malliu 
0 zi anumită de întâlnire? că ai trimis înainte ac-. 
vila de argint?) care cred că va fi periculoasă și 
funestă ţie -şi tuturor alor tăi, căreia i-ai înălțat 
în casa ta un altar de crime? Vei-puteă oare să 
stai mult timp fără această acvilă. pe cari obişnuiai 
so adorezi când plecai la omoruri, dela altarul 
„căreia! ridicai mâna pentru :ca s'o întrebuinţezi la; 
crimă? . i : 

+ Te vei duce în fine unde de mult te chiamă 
pasiunea ta, oarbă şi furioasă. Aceasta Ru-ţi va pro- 

* 

2) Localitate afară din Romă, care se chiamă astăzi Monte- Alo. 
*) E vorba de "un steag, pe care în adevăr l-a și avut Catilina 

în lupta de mai târziu. Ne spune Sallustiu : <Dete comanda aripei | 
drepte lui Malliu și a celei stângi unui om din  Fiesole; iar el 

"(Catilina) înconjurat de un rup de liberţi şi de coloni, se aşeză 
lângă o aczilă, care se zice că a fost a lui Mariu în timpul răx- 
Bozulai cu Cimbrii». (Sal. Catil. LIX). 

> 
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duce nici o suferință; ba din potrivă, o mare bu- 
curie. Esţi născut pentru aceasta, aşă te-ai deprins, 

așă ţi-a fost soarta. N'ai dorit niciodată pacea, n'ai 

„dorit nici răsboiul dacă n'a fost criminal. Te-ai 

întoyărăşit cu o mână de netrebnici cari au pierdut 

tot, până şi sperinţa. i o 

Ce mulţumire pe tine!... Cum vei tresăltă de bu- 

curie! Cum te vei îmbătă de plăcere când nu vei - 
vedeă, nu vei auzi de vre-un om de treabă între 

toţi ai tăi!.. Vei aveă ocaziunea să-ţi pui la în- 

cercare puterea ta de a văbdă. foamea,- frigul ŞI lipsa, 

pe cari nevrând le vei suferi, A 

Când te-am depărtat de consulat !), te-am silit 

să loveşti statul ca, exilat, iar nu ca consul și mi- 

zerabila ta întreprindere să nu fie un seo ci 

-o tâlhărie. 

Acuma, Senatorilor, ea să “înlătur şi să opresc 

dreapta plângere a Patriei, ascultați, vă rog, cu luare 

aminte cele ce voiu spune şi păstraţi-le adânc în 

inimile şi în cugetele voastre. = 

_Să zicem. că -ar vorbi astfel cu mine Patria, care 

mi-este mai scumpă decât; viața mea, că ar vorbi 

Italia şi statul întreg: | 

<Marce 'Lullie, ce faci? Oare pe omul pe. care 

l-ai descoperit a fi vrăjmaş, pe care-l vezi că va 

fi conduzătorul răsboiului, pe care-l simţi că este 

așteptat ca general în tabăra duşmanilor, pe au- 

torul crimei, pe capul conjuraţiunii, pe cel. care a 
. 

„_4) Catilina fusese. concurentul lui, Cicerone la consulat.
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adunat sclavii și pleava cetăţenilor, — pe acesta îl 
vei lăsă să iasă, ca şi cum n'ar fi fost gonit din 
oraș, ci Sar fi repezit el asupra orașului? Nu vei. 
porunci oare să fie pus în lanţuri, să fie târât la 
moarte, să fie sfâşiat în cel mai mare chin ? Ce 
te oprește? Obiceiul strămoşilor? Dar chiar parti- 
cularii adesea au. pedepsit cu moarte pe cetăţenii 
primejdioşi 1). Ori legile pentru pedepsele cetăţe- 
nilor ) Dar niciodată acei ce sau despărțit de Stat 
nu sau folosit de drepturile „cetățenești. Ori te 

„temi de ura posterităţii? Atunci, zău, frumos mul- 
țumeşti poporului roman, care dintr'un om necu- 
noscut, fără sprijin al familiei, te-a” ridicat prin 
toate gradele foarte "de timpuriu — latpoziţiunea 
cea mai înaltă, — dacă din pricina urii sau de 
frica vre unui alt pericol laşi fără pază siguranța 

- concetățănilor tăi. Dar dacă ţi-e teamă de ură, 
oare. e mai de temut ura provocată de severitate, 
şi de tărie decât cea produsă de inacţiune şi de- 
nepricepere? Când Italia va fi pustiită prin răs- 

1... boiu, când orașele vor fi prădate, când casele vor 
âuide, gândește-te cum vei fi "ars şi tu de focul urii». 

Acestui prea sfânt glas al Statului şi cugetelor 
acelor oameni cari - judecă tot astfel, le voiu răs- 
punde puţine cuvinte. 

Eu; senatorilor, dacă. aş fi socotit „că lucrul cl 

*)' Aluzie la Publiu Scipione, Vezi nota (1) pag. Me 
*) Legea fusese făcută de .consulul P. Valeriu, vcînoită de P. 

Poreiu Lecca şi de C, Semproniă Grachu. Vezi nota (2) pag...  
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mai bun de făcut este să pedepsesc.cui moarte. pe 

Catilina, nu i-aș fi dat acestui gladiator nici un 

minut de viaţă. Căci dacă bărbaţi mari şi strălu- 

ciţi nu au fost mânjiţi de”sângele lui Șaturnin, 
al Grachilor şi al lui Flaccus şi al celorlalţi de 
mai înainte, ba încă au fost onoraţi, de sigur nu 

 mi-eră teamă mie că, omorînd pe acest ucigaș al 

cetățenilor, ar fi căzut asupră-mi ura posterităţii. 

Şi chiar dacă aş fi avut so sufer, eu am socotit: 

totdeauna că ura produsă de virtute e'o adevă- 

rată glorie. 

Dealimintrelea sunt în ordinea senatorească unii 

cari nu văd ceeace. ne ameninţă pe noi sau se 

prefac a nu vedea ceeace văd; cari au nutrit, 'spe- 

ranţa lui Catilina prin .hotăriri pline de „slăbiciune 

şi au împuternicit prin. a lor îndoeală conjuraţiunea 

care se nășteă. Muţi, nu numai oameni răi, dar 

şi chiar: neexperimentați, au urmat autoritatea ace- 

stora şi ar fi zis că am procedat în mod crud şi 

tiranic, dacă mi-aş fi îndreptat lovitura contră, lui. 

Acum din contră, când acesta se va, fi dus în la- 

gărul lui Malliu, nu vă fi nimeni atât de nebun 

încât să nu vază că s'a făcut conjuraţiune şi atât 

de necinstit încât să nu mărturisească. Fiind omorît 

singur acesta, eu văd că sar împiedică numai 

pentru câtva timp nenorâcirea statului, dar nu Sar 

stinge pentru totdeauna. Dacă din potrivă va fi el 

aruncat afară şi va luă cu sine pe ai săi şi pe 

naufragiaţii adunaţi din toate părţile, 'nu numai
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se va stinge şi se va distruge răui ajuns atât d 

primejdios pentru stat, dar se. va distruge și, rădă- 

cina și sămânţa tuturor relelor.. 

De mult timp, senatorilor, trăim în primejdiile 

şi între. cursele conjurațiunii, - dar, nu știu cum, 

deplina desvoltare' a tuturor crimelor şi a furiei 

şi. îndrăsnelii celei. vechi a izbucnit în. timpul con- 

sulatului nostru. Dacă din această ceată de hoţi 

ar pieri numai acesta singur, „poate că am fi pentru 

câtva timp scutiți de. grijă şi de fiică; însă pri- 
„“mejdia va rămânea şi va, fi închisă în vinele şi 

în. măruntaiele statului. După cum. adesea oamenii 
- bolnavi de vre-o boală grea, când sunt chinuiţi 

de căldură şi friguri, dacă beau apă rece mai în- 
tâiu se pare că se însdrăvenese, însă sufer mai 
rău și mai cu putere, tot astfel aceaștă boală a 
statului, care sar mai potoli prin pedeapsa acestuia, 
ax. izbucni mai cu putere dacă ceilalți ar trăi, 

De aceea, senatorilor, cei răi să plece; să se 
despartă de cei buni; să se adune întrun singur 
loc; să, fie, cum._apa zis, între ei şi noi un zid; 
să înceteze a întinde curse consulului chiar în casa 
lui, a stă împrejurul tribunalului pretorului urban !), 

- “a veni în senat cu săbii, a se pregăti să atace 
orașul cu torţe și cu materii inflamabile 2); în fine 

  

*) Pretorul urban judecă, procesele dintre debitori Şi creditori. 
2) N'am aflat termen spre a traduce latinescul 7a/leollus. Eră 

o bucată de lemn ca o săgeată; care la un capăt aveă legate întrun 
pachet materii inflamabile și rășină şi «se „aruncă spre a aprinde 
Obiectul peste care cădea. - t - 
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să stea scrisă pe fruntea fiecăruia adevărata sim- 

țire. pentu stat. Vă făgăduese, senatorilor, . că-și. 

vor da consulii atâta silinţă, că: atât, de mare va. 

fi autoritatea voastră, atât de mare virtutea călă- i 
iilor romani, atât de deplină învoirea tuturor oa- 

menilor cum se cade, în cât, după plecarea lui 

“Catilina, toate le veţi vedeă descoperite, date pe 

faţă, stăpânite, pedepsite. , 

Cu asemenea prevestiri, Catilina, spre scăparea, 

desăvârşită a statului, spre "nenorocirea și pieirea, 

ta și a tuturor celor ce sau unit cu tine pentru 

crimă şi pentru paricidiu, — pleacă la un răsboiu 

criminal şi nelegiuit. - 

Iar tu, Jupiter 1), care eşti întemeiat „odată cu” 

această cetate, pe care te. numim pr otectorul acestui 

oraş şi al statului, vei depăriă, — rugămu-te,, — 

pe acesta, şi pe tovarășii lui de altarele tale şi de 

celelalte temple, de acoperișurile şi. de zidurile ora- 

şului, de viaţa şi de averea tuturor cetăţenilor. și 

vei pedepsi cu . veşnice chinuri în viaţă şi după 

moarte pe acești vrăjmași ai celor buni, pe ini- 

micii patriei, pe tâlharii Italiei, pe cei ce vâu unit 

între ei prin alianţa, eri imelor şi a nelegiuirilor. 

Ț 4 

  

1) Zeul protector al orașului. |
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DISCURSUL LUI MIHATU LA CĂLUGĂRENI 
. 

DE 

NICOLAE BALCESCU 

N i   

Notiţă introductivă. — Autorul nu este Mihaiu, ci Bălcescu, 
dar acest discurs este un exemplu strălucit de elocuenţă militară. 
„ată împrejurările în cari ar fi rostit Mihaiu Viteazul aceste 

cuvinte. 

Urcându-se'pe tron, în urma lui Alexandru-Vodă (1593), Mihaiu 
își propuse a.scăpă țara de jugul Turcilor. După ce ucise Turcii 
aflaţi în capitală și alte orașe, atacă cetăţile “turceşti din Muntenia 
și trecă chiar în Turcia răspândind "groaza peste tot locul. Mai 
multe oştiri fiind învinse, sultanul Mahomet trimise o armată mare 
„comandată de un general cu renume, de Sinan-Paşa. . 

Mihaiu aşteptă pe adversari la Călugăreni, în județul Vlașca, 
într'o poziţiune foarte favorabilă pentru el, căci prin strâmtoarea 
în care stă nu puteau trece mai mult. ca zece, doisprezece oameni 

 înta”un rând. . E Ii ! . 
În. ziua de 13 August 1595 se dete' acea faimoasă bătălie, despre 

care Bălcescu zice: «In sfâișii soarele veni să lumineze acea si 
de Mercuri. 1%, August, menită a fi dribhantul cel mai strălueit 
al coroanei gloriei roinânești». Inainte de începerea luptei, Mihaiu 
rosti un diseurs, pe care Bălcescu l-a alcătuit de “minune potrivit 
și cu împrejurările și cu firea eroului (Istoria Românilor sub Mi- 
haiu, pag. 124 ed. 1887). | 

„ Aduceţi-vă aminte de vechia, noastră vitejie, căci 
ocazia de acum este frumoasă şi, de o vam pierde, 
anevoie o vom mai căpătă. Turcii sunt umiliți de 

” - | | | 4    
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atâtea, pierderi, cetăţile lor de toate părţile sunt 
cuprinse; din câţi capi au avut armatele lor, numai 

unul a rămas care mai îndrăsnește a ținea frunte 

creştinilor; cu el avem a ne luptă şi gloria de a-l 

birui va fi foarte mare. Mulțimea vrăjmaşilor nu 

trebue să vă sperie, de vreme ce Sinan a lăsat 

cele mai bune oști: ale sale în garnizoane prin 

cetăți și a adus cu sine numai oameni cari vor 

face mai mult sgomot decât vătămare. Pe lângă 

aceasta, locul de bătaie nu poate fi mai bine ales; 

aci mulţimea lor este nefolositoare 1). Aduceţi-vă 

aminte de cruzimea vrăjmaşului care nu iartă nici 

odată pe cei biruiţi, cu atât mai puţin pe cei ce 

Sau revoltat! Nu esie: destul că am scuturat jugul 
robiei, că am reînoit vechile legături cu împăratul 

x = 

  

  

1) Tată descripțiunea Călugărenilor făcută de Bălcescu (0p. cit. 

p. 118): «Drumul care: merge dela Giurgiu spre Bucureşti trece 

print'o câmpie șasă. și deschisă, afară numai  dintr'un loc, două 

poșştii depaite de această capitală, unde el se află strâns şi închis 

între nişte dealuri păduroase. Intre aceste dealuri este o vale, largă : 

numai de un pătrat de milă, acoperită de -crâng, pe care gârla 

Neajloyului o înneacă şi pâraele ce se scurg din dealuri o preiae 

într'o baltă plină de nomol și mocirlă. Drumul acolo trece în 

lungul acelei văi, parte pe o şosea de pământ, parte pe un pod. 

de lemn, “cari amândouă sunt aşă de strâmte încât d'abiă poate 

cuprinde un'car lărgimea lor. Această strâmtoare, pe care locuitorii 

o numesc Vadul Călugărenilor, fu aleasă de Mihaiu-Vodă spre a 

sluji de Termopile Românilor. Astăzi această vale se află întoemai 

cum o descriu analiștii acelor timpuri. Nici un monument nu ne 

arată că acolo îu lupta cea crâncenă pentru libertate ! Atât suntem 

de nesimţitori la gloria naţională! . _ 

«Românul trece acum cu nepăsare prin aceste loeuri sfinte fără 

ca nimic să-i aducă aminte că pământul ce calcă e frământat eu 

sângele părinţilor săi şi acoperă oasele vitejilor». 

4 
4
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și de-am pus sub o putere ardeleană, dacă prin o 
faptă strălucită nu vom. căută să întemeiem această 
vrednică hotărire. A venit vremea 'să ne luptăm 
puternic pentru libert tate, iar maiscu seamă pentru 
cinstea legii, ca să dovedimi Turcilor că. de ne au 

“călcat ei mai înainte patria, a fost numai din 
-cauza neunirii noastre. Dar acum când toate pu- 
“terile - vecine stau în bună înţelegere împreună, 
trebue să dobândim prin unire ceeace am pierdut 
prin zZavistie şi împerechere și să gonim pe acești 

„cruzi Yirani dincolo de strâmtoarea, lor, de Darda- 
„ nele. Toţi vecinii şi-au făcut datoria, când bătându-i, 
„când gonindu-i din cele mai bune cetăţi ale lor, 
„astfel încât ei prăpădiră cea mai bună parte din 
„armata, ce Sinan-Pașa dusese în Ungaria. Acum 
“pot şi Românii dobândi o aseinenea, glorie, căci 
“toate dovedesc că vom aveâ aceeaș norocire. 

Ss 
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DISCURS CU OCAZIUNEA MEDALIEI 
DE 

ANASTASIE PANU 

  

” Notiţii biografică. — Născut la 1810, mort la 1867, Anastasie 

Panu a fost magistrat, apoi a intrat în cariera politică pe la, 1847 

In timpul Jui Gr. Ghica a fost director de minister şi apoi mi- 
nistru. Deputat în divanul ad-hoc, el a ajuns caimacam la 1857. 

După accea a fost în timpul lui Cuza deputat şi prezident al 

Camerei. . 7 

Notiţă introductivă. — După ce sa promulgat Convenţiunea 

din 1858 s'au numit în fiecare principat trei caimacami. In Mol- 

dova s'au numit Ştefan Catargiu, Anastasie Pânu şi Vasile Sturdza. 

Catargiu a fost un mare duşman al unirii, pe când ceilalţi au 

luptat din răsputeri ca să triumfe candidatul partidului naţional, 

care reprezentă ideia aceasta. Indată după alegerea lui Cuza, Adu- 

narea, Electivă a Moldovei, în şedinţa dela 20 Ianuarie 1859, după 

propunerea lui M, Kogălniceanu, votează următoarea încheere: 

<]. Adunarea Electivă, preţuind patriotismul şi curagiul cu care 

dumnealor Vasile Sturdza si Anastasie Panu, foştii caimacâmi, 

au apărat autonomia și demnitatea naţiei în contra lovirilor şi 

înrâuririlor din lăuntru şi din afară, declară că: au bine meritat, 

dela Patrie. - - ” ” 

“II. O medalie va fi făcută, pe .conta Statului, pe care va îi 

înscrisă închâerea Adunării, precum şi data când au ocârmuit 

d-lor V. Sturdza şi A. Panu ca Caimacami». [ 

Cu această ocazie rostește Anastasie Panu discursul următor: 

A . . 
+ 

In uimirea simţirilor în care mă aflu, cer iertare, . 

Domnilor, dacă slabele mele cuvinte nu vor puteă 

rosti toată recunoştinţa de care mă simt pătruns 

.
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pentru votul ce aţi binevoit a ne acordă. Bărbaţii” 

cei mai mari ai lumii au simțit inima lor tresă- 

vind de mândrie, când O Adunare Naţională le zicea 

„că bine au meritat dela Patria lor. 

Inima mea se desface și se îneacă acum în re- 

„cunoștință, văzând atâta bună- -voinţă din partea 

Adunării pentru micile servicii ce am făcut: Căei 

“în adevăr, Domnilor, lăsaţi-ne meritul de a zice că 

„am făcut; foarte puţin în greaua misie ce adn avut, 

şi ce poate vâslaşul neexperimentat când întâm- 
plarea îl aduce la cârma unui vas, care se învălue 

.de pretuţindenea ? EI sperează atunci numai la Dum- 

nezeu; noi“ însă am sperat la Dumnezeu şi la 

“Țara, noastră, şi speranţele noastre sau realizat, căci 

“iată Adunarea acea Naţională, suspinată de părinţii 

noștri, iată că sa întrunit în "Domniile-voaştre. 

Fiţi fericiţi, Domnilor, că purtaţi caracterul acel 

“mai scump la toate naţiile cari voese şi aspiră la un 

viitor ; fiţi fericiţi că, întruniţi astăzi speranţele atâtor 

milioane de Români; cât pentru noi, vom purtă până la 

mormânt și lăsă urmaşilor noştri fala că ne-a învred- 

nicit Dumnezeu să zicem: Adunarea Naţională este 

„deschisă, lucraţi înta”însa, aleşii ţării ; lucraţi de acum 

spre .binele şi fericirea Patriei, spre apărayea drep- 

“turilor şi autonomiei ei. Tratatul şi convenţia din 

„Paris au gatantat existența noastră; să trăim dar 

“de acum ca un popor care se simte ce este, să ne 
„apărăm cu toate puterile drepturile şi autonomia. 

“țării ce strămoşii noştri le-au apărat până şi cu  
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viaţa, să facem şi noi orice jertfă va cere trebuinţa, 
"pentru apărarea acestei sacre moșteniri. ş 
Eu propun acum, Domnilor, ca în tabloul ce voiţi 
a face să nu vă opriţi la numele a doi oameni; 
căci ce sunt donă nume în fața măreţelor principii 
cari dau viață şi duc la mântuire o nație întreagă ? 
Au doară individele noastre puteau să se puie în 
preajma geniului Naţiei, care venise să răstoarne 
piatra mormântului, unde România gemuse atâţia 
setoli? Nu! Nu! Doi oameni. n'au făcut nimica!!! 
Dumnezeu ţineă în mâinile sale soarta României, 
și la ora însemnată a zis ca să se împlineascăă.. 
Atunci generaţiile cari au trecut, au tresărit în_mor= 
mintele lor, istoria cu toate tradiţiile ei sa întăţi- 
şat înaintea, “noastră -şi ne-a arătat să mergem pe 

calea, datoriei. Un nuştiu ce, ne împinge înainte. 

A trebuit să mergem înainte, căci nu puteam ră- 

mâncă înapoi. _ 
„__ Înserieţi dară pe bronzul ce propuneţi, pe Ro- 

| mânia, care se renaşte la viaţă și asupra degetul 

lui- Dumnezeu, care-i. însemnează să, meargă înainte; 

dar să meargă” înainte,. căci România are: o mișie 
de împlinit. Eu iau act, Domnilor, despre votul de 
faţă și viua mă uni cu toţii pentau împlinirea da- 
toriei ce avem. Acum nu-i mai mult vorbă de partid, 

no) avem de pus temtliile edificiului nostru naţio- 

nal, avem a, ne creă o existenţă, un viitor, avem 

a ne așterne calea către mântuire; toate ambiţiu- 
nile, toate rivalităţile trebue dar lăsate, ca să con-



  

lucrăm: împreună la sfânta noastră cauză. Cât pentru 
mine, ori unde va bate o inimă de Român, eu voiu 
fi pururea alăturea, peritru ca să mergem înainte 

la, locul, unde gloria strămoşească și garanţiile pre- 

zentului chiâmă naţia noastră.
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TRECUTUL ȘI VIITORUL ROMÂNIEI 
-DE 

C. NEGRI 
  

Notiţă introductivă. In ziua de 27 Decembrie 1848 o sumă de 
tineri Români, cei mai mulţi goniţi din ţară în urma revoluţiei 
din vara acelui an, şi cari se aflau la Paris, comemorară printr'o 
serbare amintirea marelui Domnitor Ștefan. Cu acea, ocaziune -Cos- 
tache „Negri rosti la banchet cuvântarea (foast) ce urmează : 

Fraţilor Români, | 

Depirtaţi de darnicul sân al maicei Patrii, dulce 
ne este astăzi a înnoi neperitoarea amintire a ma- 
relui Ştefan, Domnul răsboinic, zidul creștinătății 
către care s'au sfârmat, în trecerile lor, nenumăra- 

tele ordii ale păgânătăţii, zidul neclintit, care în 

timp de patruzeci și șase de ani a oprit. învinge- 

rile sălbatecilor cohorte musulmane, care aveau de 

țintă cotropirea Europei. 

Și însă care a fost răsplata noastră pentru atâtea 
lupte crâncene? — Numai prestigiul istoric, — căci 

sângele vârsat pentru Europa este acoperit cu o 

neagră, uitare! Adâncă pildă că, pe nădejdea și pe 

. 
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ajutorul altora să nu cate în zadar a se răzimă, 

suferitoarea, omenire! | 

Câţi alţi domni pământeni au luat parte la acea 

îndelungă luptă pentrn Sfânta Cruce!.... Nume stră- 
lucite, cari vor rămâneă veșnic neșterse din inimile 

fiilor României, pe cât timp va mai bate în lume 

o-inimă de Român. i 

„Mircea, mare în pace, mare în răsboaie. 

Mihaiu Viteazul, frunte. între viteji, biruitor a 
sute de mii de duşmani cu o mână de fruntași ca 

şi el, nepăsători de moazte!.... 

Novac Hatmanul, mâna dreaptă a lui ' Mihaiu, 

el care strigă înaintea unei crunte lovituri: « Agerii 

mei frați, decât o aţă cu rușine, mai bine zece 

morţi cu cinste!. | | 
Și însă inima-mi se unpovară de mâhnire, când 

gândesc că acel Mihaiu de care în vremea lui po-. 

porul . cântă: Ci _ 

< Viteazul Mihaiu 
Sare pe şapte cai 

“Și strigă Stambulul.... vai», 

acel Mihaiu, purtă foc şi sabie în Moldova!.. Ase- 

menea Ştefan, însuși marele Ştefan, purtă sabie şi 
toc în ţara Muntenească, — ţară de frăţie!.. Cruntă 

neunire; dintru care isvori în urmă slăbirea şi ro-” 
bia amânduror ţărilor, — căci cine. le-ar fi călcat 
la un loc fiind ele, când în parte fiecare împrăştiă 
grozava spaimă !... 

m
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Mateiu Basarab al Valahiei şi Vasile Lupu al > 
Moldovei, vrednici de străbaterea veacurilor, înfiin- 
ţează, şcoli spre luminârea neamului, şcoli prin care 
mult mai temeinic se ridică un popor, “decât prin 
erudele mijloace de sânge. şi de stârpire |... 

Ei înzestrară şcolile cu averi de moșii,— astăzi 
prada unor călugări greci de prin munţii lumii... 
Dar bun este Dumnăzeul părinţilor noștri! Veni-va, 
odată, ziua dreptăţii, unde fiecare să rămâie cu ale 
sale!... | 7 Aa 

Fraţilor, astăzi e ziua Sfântului Ştefan, azi e 
sărbătoarea Domnului Ştefan cel Mare, âcest fiu 
al unei mume române, care, înăbușind glasul inimii, 

ziceă după zidurile cetăţii Neamţului: Mergi, fiule, 

de te bate cu dușmanii ţării noastre şi să nu mi | 

te întorci decât mort învins sau viu învingător! 

Azi- e ziua să serbăm sfântă. aducere aminte a 

atâtor bărbaţi de slavă, care ne-au păstrat o patrie 

dulce și frumoasă. 
- Aşezaţi, precum suntem, în. mijlocul îndoitului 

despotism al Europei şi al Asiei, să ne dăm îm- 
preună frățeasca ajutătoare mână de Unire şi să 

zicem cu toții: 
Trăească Moldova ! Trăească Valahia ! dar în- 

vrednicească-ne D-zeu să putem strigă într'o zi: 
Trăească România Unită ! 

Atunci, ivaţilor, soarele luminii va pătrunde şi 

va împrăştiă adâncul întunerec în. care zăcenr;
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atunci numai vom fi ceeace trebue să fim, adică: 

fiii unei singure şi puternice MOŞII. N 

In visurile mele înflorit se arată viitorul Ro- 

mâniei. Suntem milioane de Români răsleţiți! Ce 

ne lipseşte ca să ajungem un neam tare? Unirea, 

numai Umrea!-.. să: răcească dar unirea Ro- - 

mânilor! 
. 

Urarea şi închinarea mea este ca această stră- 

lucită zi, în care ne-am adunat ca să serbăm falnica 

umbră a lui Ştefan, _Patronui faptelor măreţe — 

această zi să fie şi pornirea unei. strâns încleștate 

legări între noi de a lucră - cu toţii la ridicărea . 

din ţărână a României și de a ne “trezi îp sfârşit 

la :glasul eroicului” său trecut, strigând cu toții: 

T dească, Unita Româme ! 

(După: G. Missail, Biografia lui C. Negri) 

   



  

PUTEREA: DE VIAȚĂ A NAȚIUNII ROMÂNE 
be -: 

_T- CIPARIU 
  

„a 
- 

Notiţă introductivă. — — "Timoteiu Cipariu (1805—16887) este unul 

dintre cei mai însemnați scriitori ai Românjlor de peste munţi. 
A fos. profesor şi neobosit luptător pentru cultura poporului ș . 

a fost membru fondator al Academiei Române. şi a lăsat multe 

„serieri istorice şi mai ales filologice. . 

Cuvântarea ce urmează este rostită in ziua de. 23 Octombrie 

1861 cu ocaziunea înaugurării și constitiirii <Asociaţiunii tran- 

silvane pentru literatura română și cultura poporului român». 

Şedinţa aceea solemnă fu deschisă de către Episcopul Andreiu 

„ Saguna printr” un discurs, căruia răspunse” Cipariu, 

- Bcelenţă 1), domni si fraţi! - 

! Când ne uităm înapoi la istoria poporului nostru 

- Și mai ales la a naţiunii, noastre din astă patrie 

dulce, care e întâiul "leagăn al vieţii “romane pe 

aceste locuri nordice-orientăle, mai că nu aflăm 

în șirul atâtor mari secoli, dela începutul | celui al 

- doilea al erei. creștine până acum, peste mijlocul 

a » se adresează mitropolitului Şaguna. 

of 
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“celiui de ul XIX seco], decât numai zile de lacrime,. 

- de dureri și de suferinţe de toată forma; iar zilele 

"de bucurie: „pentru poporul român şi pentru națiunea 

= „noastră transilvană, în specie au fast; mai puţine 

şi mai rare, decât-pana, de. corb alb. Cultura 'ro- 

„mană, ce au aduş cu sine în Dacia, din alte părţi 

ale lumii mai fericite şi mai desfătate, şi au trans- 

plantat-o în acest pământ, rece şi îngheţat, cultură 

de care mărturisesc toate ruinele şi toate unghiu- 

“mile patriei noastre, — acele 40 de cetăţi ce le 

numără -Ptolomeu !) în geografia sa cu numele, 

abiă cu 50 ani după strămutarea noastră în acest 

Babilon, —“toată, mai toată căză prada gintelor 

„barbare, care înainte de a prădă, Grecia şi Italia, 

Atena și Roma, se -pără că din prada patriei 

noastre şi din ruina. culturii romane de pe acest 

«pământ âu prins gustul de a se încruntă în rui- 

nele şi ale celorlalte provincii din imperiul roman. 

Din această ruină totală a naţiunii numai D-zeu 

stie cum am scăpat, numai ca prin minune, și 

numai cu pieleă şi cu viaţa, căci acele incursiuni 

şi prădări nu ne-au răpit numai averea și cultura 

ce am avut-o, dar. ne-au răpit Şi. mii de mii de 

șuflete de ale fraţilor şi părinţilor noștri, și dacă 

ar fi fost moartea or numai. corporală, mai puţină 

5 Claudiu Pioloimeu, celebru astronom şi geograf grec, a trăit 

în secolul II-lea după Hristos. A lăsat un mare număr de geriefi 

| cari au -fost pentru multe “secole lucrări clasice, cari au pus fun- 

damentul câtorva flin ramurile astronomiei şi ale geografiei. 
p
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"le-ar fi fost amărăciunea, ; însă decât moartea na- 
turală mai 'este moartea, şi. mai: cumplită pentru 
om, sclavia, despărţirea de ai săi şi, mai: pre sus 
de toate, simțul unei ruine năţionale; căci nici o. 
durere nn poate să. se asemene cu acea durere 
când vede omul nu nurdai pieirea sa, ci vede de 
odată şi pieirea unei patrii, a unei naţiuni întregi, 
mai fără nici o speranță de ridicare din -acea 
pierire. | | 

Insă din toate aceste ruine, 'provedinţa, 1 ne-a con- 
servat încă în aceste dureri "cumplite un tezaur 
nepreţuit, pe care nu ni l-au putut răpi nici sabia 

învingătorului, nici “cruzimea tiranului ce. domniă 

pe corpurile nbastre, nici puterea fizică, nici politica . 

infernală, — un tezaur născut cu noi dela ţâţele 

maicei noastre, dulce ca sărutările măicuţelor, când 

ne aplecau la sânul. lor; tezaur mai. scump decât 
„viaţa, tezaur, - care de l-am fi pierdut, de. l-am. 

pierde, de vom suferi vreodată, ca cineva cu pu- 

terea, sau cu înșelăciunea sau cu momele să ni-l 

atunci! mai bine 

7 

  

          răpească! "din „mâinile 

să” ne înghiţă pământul de - vii... Cel puţin' să ne 

adunăm la părinţii noștri cu acea mângâiere că 

nu am trădat ceâ mai seumpă ereditate, “fără de 

care nu am fi demni de a n6 mai numi fii lor: 

limba românească. a ea 

"Noi sperăm. în provedinţa divină, sperăm în vir- 

tutea neînfrântă a naţiunii, care întru aţâţi secoli 

nici în. cea mai apusă soartă a ei nu au hădat-o; 
| _



   

spertim în marii bărbaţi “și însufleţiții fii ai na-- 

funii caii mai ales în aceste timpuri eritice, în 

cari se tratează cestiunea de a fi sau a nu fi, cu 

toată bărbăţia demnă de un roman vechiu, cu toată 

rezoluţiunea “nefăţărită, şi .cu pana, și cu cuvântul 

şi cu fapta au sprijinit și sprijinese cauza naţio- 

nală, cauza culţurii, în biserică, ' în școală, în po- 

litică ; cari şi-au întors toată influența, şi poziţiunea 

şi nau cruțat nici osteneli, nici spese, numai Și 

numai Ga să sprijirkească această. naţiune, cu al 

cărei nume se laudă şi a eăreia limbă o vorbese, 

Chiar, şi astă zi solemnă, "ce ne-a adunat din 

toate părţile patriei, e o dovadă a vieţii româneşti 

“și o protestare măi solemnă decât jurământul că 

națiunea română nu vrea și nu va suferi niciodată 

să apună din rândul naţiunilor ca română, că ea 

nu “vrea şi nu va “suferi niciodată acea batjocură că 

să “se lupede. de al săi “nume şi de a sa. limbă în 

favoarea nici celei. mai culte naţiuni şi limbi din - 

lame, cu. atât mai păţin în favoarea oricărei alte, 

care eri, alaltăeri eră încă necultă, barbară şi care 

până şi astăzi încă nu și-a scuturat rugina ce o 

ode până la inimă încă înainte, de 20—30 de 

ani, sau: înainte ca. de o sută de ani D, | ” 

Această. adunare atât de numeroasă, atât de 

strălucită, de atâţă. bărbaţi bravi ŞI demni, “cati cu, 

atâta "bucurie nu-și, pregetară, nici „osteneala, nici 

-3) Aluzie la - lunba maghiară şi la încercările Ungiurilor de 2 

împiedică dezvoltarea limbii române; 7 
x 

s 
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spesele ca să alerge aici în depărtare şi să ia parte 
la această sărbătoare naţională, e o dovadă neîn- 
frântă că se simt măreţi a fi fii ai naţiunii române . 
şi a se numi cu numele strănroşese. Naţiunile, cari 
visează și trăese în acel vis deşert că oarecând - 
tot vor să aducă pe Român ca să-și dispreţueaseă 
limba și să adoreze pe alta străină, cari nu se 
pot desbără de iluziunile lor că Românul va mai 
voi a se împăună cu penele străine şi va înavuți 
sărăcia acestor n naţiuni îngâmfate și pretensive, — 

 depună-și odată pentru totdeauna toate ambiţiunile 

rău calculate, _deştepte- -se din visul lor şi nu se 

mai nutreastă cu iluziuni seci și amăgitoare. 

Că amin, amin le zicem că mai:curând va trece | 
lor cerul şi pământul, decât să se prefacă Românul 

în cutare sau cutare naţiune. De Român ca naţiune 

zic, nu de Român ca individ;, că dacă au fost 

împrejurări, icând câte un biet Român, sau de 

foame sau de golitate, sau de oarecare ambiţiune, 

sau de vr'un alt calcul s'a depărtat de tulpina 
națiunii sale și sa altoit ca un oliv domestic în 

oliv sălbatic, asta s'a putut întâmplă; poate că se 
va mai întâmplă şi poate că chiar în zilele noastre 

să vedem. cu ochii asemeni întâmplări ; | 

însă în numele lui D-zeu, să-și caute fericirea și 

repâusul inimii, unde le place şi unde sperează 
să le afle; — căci Românul, ca: naţiune, pe carele 

1% secoli l-au apăsat la, pământ în adevăr, dar 

nu l-au rupt, nici l-au smuls din rădăcină şi deci - 

să-i lăsăm” 

Dă 

= .
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înainte să mai treacă şi de 17 ori câte 17 secoli, 
“tot Român va rămâneă, de sar duce şi cu miile 

înstrăinându-se. Asta ne. e credința neclintită, și 

sperăm că “toţi cei ce nutrese aşemenea credință, 

nu se vor rușină ; căci mai măduoasă e tulpina ei 

decât să se usuce, dacă se şi usucă multe și oricât 

de multe ramuri din corpul-ei; ca un ogor fruc- 
tuos, carele este în stare nu numai a nutri grâul 

din destul, ci şi 'pălămida, căci pălămida se va arde, 

iar grâul se va adună şi iarăși se va semănă, ca 

sămânța să nu-i lipsească în toată eternitatea. 

Nu voese a mă întinde mai departe, măcâr că 

multe sar mai puteă zice și aduce din viaţă na- 

unii, ce dovedesc învederat că deşerte sunt toate 

sperările, iluziunile, visele; în deșert toate sofis- 

mele şi mașinaţiunile tuturor cari mai trag speranță, 

că doar "doar din' Român vor pute face alt popor 

nordic sau asiatic. 

-, Un razem al naţionalităţi române se sădește 

astăzi și noi sperăm că asemeni razeme se vor 
sădi și de aci înainte şi mai multe și mai puternice, 

Să urăm dar acestei tinere plante 1), ce astăzi 

se plantează în a doua a noastră patrie, 'să-i urăm 
binecuvântare dela Cel ce susţine şi sprijinete 

toate, ca cu ajutorul Celui prea înalt şi cu zelul 
învăpăiat al naţiunii, nutrită și crescută, să ajungă 

cât mai curând la statura normală, în- care să 
înverzească, să înfrunzească şi fructe înmiite să 

.1) E vorba de «Asociaţiune».



    

“aducă de bun și dulce gust tuturor . Românilor, 
fructe” de cultură și propășşire în toate vamile 
științei, artei şi civilizăţiunii. 

Si urăm, domini și fraţi, şi acelui mare bătbat. 
al naţiunii, carele dela început cu căldură a cuprins 
la sânu-și și fără preget a condus până în mMo-. 
mentul de acum ideia acestei asociaţiurii, care astăzi 
din idee trece în realitate, să-i urăm din inimă 
călduroasă, cu sinceritate și cu răsunet străbătător, 
ca Cel ce l-a înălțat la această mare treaptă, să-i 

insufle purtarea de grijă părintească pentru națiunea; 

română, nu numai în cele sfinte și Dumnezeeşti,. 

ci şi în cele. ce se ţin de bună starea unui popor 

den de o stare -mai bună 1). De buna stare nu 

numai materială, ci şi mai vârtos de “acea stare 
eminentă ce distinge pe o naţiune cultă de către 

un popor, precum cuvântul distinge pe om de alte 

vieţuitoare pe acest pământ. | 

Să-i urăm ca să-şi vază împlinite intenţiunile 

mărinimoase, ce le nutrește: către națiunea română, 

să-și vază națiunea fericită, mai fericită de cum. o 

aflase-la începutul păstoriei “sale; să-şi vază mân- 

gâierea cu ochii, repausul și” mulţumirea sufletului 

încă - Şi în viaţa aceasta. : 

Să-i urăm zile fericite, în mijlocul naţiunii ajunse 
la fericire, zile multe şi împreunate cu neîncetata, 

"E vorba de Mitropolitul. (atunci Episcop) Andreiu Saguna, 

unul din cei însemnați bărbaţi ai Românilor transcarpantini (1809— 

1873); a întemeiat Mitropolia Românilor neuniţi din Transilvania, 

a organizat scoli, a lăsat multe scrieri. - 
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“ mulțumită din partea acestei naţiuni bune şi tânăr- 

simţitoare ; cerând şi rugându- -ne ca şi de ac înainte 

să binevoească a cuprinde Şi a adăposti, a ajută 

şi sprijini această tânără societate, pe care a iubit-o 

și a ocrotit-o dela leagăn până în momentul de față. 

Să „trăiţi Excelenţa Voastră ! | 

(După Actele privitoare la ur xirea As0- 

ciaţiunii Transilvane. Sibiu 1862)



  

“VIAȚA LORDULUI MACAULAY 5 

Notiţă introductivă. — Maâcaulay a fost unul din cei mai în- 
semnaţi oratori, istorici şi oameni. politici ai Angliei. A fost în mai 

multe rânduri deputat, a ocupat înalte funcțiuni administrâtive, a 
fost ministru de răsboiu; a ţinut un mare număr de discursuri 

în cele mai variate chestiuni. A publicat în tinereţe poeme, apoi. 

critici literare şi sociale, în fine lucrări de istorie naţională cari 
i-au făcut reputaţia de nare istoric. 

In: bucata care urmează, sunt povestite câteva momente ale copi- 

lăriei; după care urmează o caracterizare generală a oratoriei sale. 

- Thomas Babington Mazaulay sa născut la 25 

Octomvrie 1800 în -Rothley-Temple, aproape de 
Leicester. "Tatăl său, Zacharia Macaulay, este unul 

din acei filahtropi cari au lucrat pentru desfiin= 

țarea, robiăi. Negrilor, şi acesţe nobile stăruinţe i-au 

meritat înmormântarea în „Abbaţia de Westminster ” 

  

- Se citeşte: Aă-co- „le; “ 
*) Biserica abbaţială de Westminster (West-minster = im ântăstăre 

occidentală) este unul din” cele mai însemnate monuniente arhi- 

tectonice ale Londrei. A. fost pentru primă dată Zidită în anul 980; 
dărâmată, a fost reconstiuită și treptat mărită în secolele urmă- 
ioare. În această biserică se încoronează Regii Angliei. Tot. aci 

. 
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una din cele mai înalte onori pentru uh Englez. 

Micul "Thomas da dovăzi de o precocitate TATĂ. 

„Abiă eră de patru ani, când, într”o mână cu o 

bucată de pâine acoperită cu unt și în cealaltă cu 

"o carte cât el de mare, citiă povești şi istorioare, 

“pe cari apoi le povestiă servitoarelor din casă, 

într”o limbă așă, de corectă, încât acestea ziceau că 

«vorbeşte ca o carte». Sub îngrijirile afectuoase 

ale mamei sale: o femee distinsă, el învăţă în casa 

părintească până la vâssta de treisprezece ani. Chiar 

de atunci el prevestiă ce-aveă să fie mai în urmă: 

un cititor -pasionat, o. inteligenţă. vie, | un scriitor 

eminent, o memorie uimitoate. 

„Deşi timbrul vocii sale nu eră destul de vinil 

şi deşi acţiunea, lui nu aveă perfecta, măestrie a 

lui Burke 1) sau Sheridan *), totuși Macaulay eră 
considerat ca cel dintâiu orator al timpului său. 
ANII | o 
sunt monumentele oamenilor mari ai ţării : generali, miniştri scrii- 
tori, artişti, ete. In «Colţul poeţilor» gdihnese :. Spânser (poet, sec. 

XVI), Gray (poet, see. XVIII), Dryden (poet, sec. XVII), Mac- 

pherson. (scriitor scoţian, sec. XVIII), Goldsmith, (scriitor, sec. 

XVIII), Sheridan (orator, sec. X VIII) $. Johnson (scriitor, sec. XV 111); 

Addison (om de Stat şi seriitor, sec. XVII), Macaulay,. (de care 

e vorba aci), Gărrick (actor, see. XVIII), Thackeray (romanțier, 

— see. XIX), Dickens (romantțier, sec. XIX), Gay (fabulist, see. XVII), 

“Thomson (poet scoţian, sec. XVIII), Southey (poet, see. XVIII— 

XIX). 

*) Edmund Burke (1730—1 799), celebru orator englez Și om 

politic, adeersar al Revoluţiei franceze ; a seris multe opere politice 

și sociale, a aţâţat opinia publică la răsboiul etiropean contra Frau- 

cezilor ; a fost mai multe ori membru al Parlamentului şi ministru. 

2) Richard Brinsley. Sheridan. (1'1751—1816), celebru orator Și 

autor dramatice englez ; a fost membru al Parlamentului şi ministru; 

a lăsat multe piese, cari au avut mare succes în vremea or. 
 



  

Și moriiă acest rang; pentrucă el nu: se “ridică u 
niciodată” să vorbească fără să arunce “valuri do 

lumină puternică şi nouă asupra obiectului. desbătut, 

Şi fără să mânuească materialul ideilor săle cu o 

dexteritate extraordinară, punând în relief toate 

punotele” fâvorabile temei sale cu o graţie de  ex- 

punere, cu o adâncime. şi o abundenţii de, ştiinţă, 

pe care nici unul din rivalii” săi nu 0 posedă. 

Drept vorbind, discursurile lui sunt adevărate studii 

politice, pe care cineva, le poate citi cu folos chiar 

acum când interesele și pasiunile ce le au provocat 

au fost îndestulute sau stinse. Aşă de mâre eră 

plăcerea ce ele produceau asupra 'auditorului, încât 

de îndată ce se xăspândiă sgomotul că Macaulay 

va vorbi, aceustă ştire produceă asupră “ Camerei 

Comunelot efectul unui talisman. Toţi acei repre- 

zentanţi cari nu luau 0 parte activă la, ' desbateri 

și aşteptau momentul votului prin” sălile laterale, 

prin bibliotecă, bufet sau culoarele parlamentului, 

se apropiau de sala şedinţelor şi pândiau cu o | 

nerăbdare vădită, momentul când se sculă el ca să . 

vorbească; abiă simţiau că a început, şi toată sala 

se umpleă, de lume ca prin fammee. Numai acest 

faţt, întrun parlament ca cel din Londra, ne dă 

măsura talentului său. Toate “succesele” şi promo- 

'ţiunile sale politice el le a datorit nu naşterii, nu 

favorii regale, nu întrigelor sau înrolăzii sale ne- 

condiţionate întrun partid, ci. superiorității talen- 

telor şi întinderii cunoştinţelor s sale. Numai elocuenţa
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şi strălucitele. „lui calităţi ca bărbat de stat l-au 

ridicat: până la treptele cele mai înalte ale scării 

politice. a - . 

Cetace înălță așă de mult pe Macaulay în ochii 

politicilor timpului său, “nu eră numai măeastra 

alcătuire a discursurilor sale, ci și înţelepciunea 

„sa de bărbat de Stat, care îl conduce, cu 0 sigu- 

ranță perfectă în primejdioașele. cărări ale tendin- 

ţelor sale democratice, “mai-mai radicale: Mintea 

lui “fusese exercitată în vechile fore; însă el, î 

loe de a cristaliză în ele, făceă dint'însele pie- 
destalul inovaţiilor "celor mai. îndrăzneţe. Cu chipul 

acesta, el insuflă celor sfiicioși mai multă, încredere 

decât cel mai îndărătnie aderent: al statului quo. 

Macaulay :nu despreţuiă poveţel& ce i se dau în 

numele trecutului, nici nu se îngroziă de prezicerile 

adversarilor săi, cari pretindeau că. măsurile sus- 

ţinute de dânsul vor pune statul în primejdie. El 

se luptă cu toate atirmările și primiă lupta pe 

propriul lor tărâm. O. părere contrarie, pe care ina- 
micii săi politici i-o opuneau, el ştiă sau săo 
înlăture printo argumentaţie viguroasă, sau să 0 

încoiporeze cu .0. dibăcie rară în sistemul său, pe 
care îl măriă, îl lărgiă necontenit, îl întăriă fără 
să-l lase a șovăi înta”un singur punct, EL nu artincă 
un dispreţ. nerod asupra trecutului, ci ştiă să facă 
dintrînsul  făclia prezentului, dându-i un sens şi 
o interpretare pe atât de originală pe. cât de înţe- 
leaptă; „ştiă să facă din trecut nu 0 piedică pentru 
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inovaţiuni, ci un ajutor şi agent propulsiv pentru 

reforme viitoare. Orcât de îndrăsneţe ar fi fost 
reformele “ce -reclamă, el știă să le scoaţă din în- 

vățămintele şi spiritul timpurilor trecute, dând in0=- 

vațiunii sfinţenia şi purerea tradiţiunii. Este o- 

plăcere să vază cineva cu ce. logică fină el dă. 

_ interpretări noni unor legi şi forme vechi, şi îm- 

pacă cu o artă superioară anticul cu noul, înţe- 

lepeiunea bătrânilor cu nevoile mai înalte ale timpului 

său. Cu toată strălucirea imaginaţiei sale, el este 

şi rămâne unul din bărbaţii de stat cei mai prac- 

“tici ai Engliterei. EL îşi împodobește subiectul cur 

toate podoabele ce-i procură frumosul său geniu, 

dar nu-și pune credinţa: numai întrînsele. Ferme- 

cătoarele lui flori se sprijinese pe o tulpină ce 

poate înfruntă vijelia. Instinctul lui sigur îi spune 

unde trecutul. vine în ajutorul părerilor lui; prin 

acest instinct, vechiul absoarbe în sine noul, şi 

noul suflă viaţă asupra anticului. 

Când el vine cu un sistem de reforme cari vor 

dărâmă vechile forme şi vechile tradiţiuni; el ştie 

să probeze că nu innovează ci anticuizează, că cel 

ce atacă este: mai bătrân decât cel atacat, în scurt; 

că pretinsa revoluţie este în faptă o simplă restau- 

raţie. Cu această artă, în- adevă: superioară a putut 

Macaulay” să facă a trece multe din reformele 

sprijinite de “el înaintea unei adunări. aşa de con- 

servatoare ca parlamentul englez de. atunci. EI are 

tpată îndrăzneala şi originalitatea ideilor .demoera-
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tice, fără, să aibă aparenţa de a pretinde egalitatea 

şi a face din. toţi o apă, ceeace ar naște mânia 

şi indignaţia trufașei aristocrații” engleze. In fine, 

în. discursurile lui domneşte o simetrie așă de 

perfectă, 0 ştiinţă de o calitate așă de superioară, 

o simţire așă. de caldă şi așă de adevărată, o logică 

âșă de strânsă, o ironie aşa de incisivă, încât im- 

presia finală a fiecăruia din ele este o convingere 

adâncă şi o-plăcere încomparabilă. Ii . 

Pe când: eră în viaţă, Macaulay vizită cu plă- 

cere. Colţul Poeţilor din Abbaţia Westminster, -şi 

exprimase speranța 'că și el va aveă. odată gloria: 

de a fi înmormântat cu cei mai iluştri bărbaţi ai 

ţării. sale; „Această speranţă şi dorință îi sa îm- 

plinit: la 9 Ianuarie 1860. rămășițele lui pămân- 

tești fură depuse chiar în acel Colț al Poeţilor, 

care-i plăceă așă de mult, la picioarele lui Addison !) 
„şi nu departe de Milton 2), două genii pe cari le 
admiră deopotrivă; pe cel dintâiu pentru curăţenia 

Di Iosef Addison (1672— 1719) celebru scriitor şi om de stat; en- 
plez, deşi făcuse studii ca să ajungă pastor ca şi tatăl său, sa 
dedat literelor. A fost; subsecretar de stat, membru al Parlamentului, 
secretar al. guvernatorului Irlandei, secretar de stat; a condus și 
a. colabotat la "diferite ziare; a întemeiat ziarul literar (care â 
wăscut revista literară); a publicat multe scrieri de „Literatură, de 
critică socială sau literară, traduceri din poeţii latini, g-a. 

2) Dan (John) Malton (1608—1674), celebru poet englez. A făcut 
studii strălucite ; a scris în latineşte şi englezeşte mults opere. 
Cele mai cunoscute 'sunt cele două poeme: «Paradisul pierdut» şi 
«Paradisul redobândit» — prima, a fost. tradusă, în mai toate limbile 
europene, Anii din urmă ai vieţii i-au fost amărâţi prin boală şi 
mai ales prin faptul că orbise. *
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stilului, pe cel d'al doilea pentru sublimitatea cu- 
getărilor şi demnitatea caracterului. 

Macaulay eră un om cu desăvârșire lipsit de. 

“viţii. Caracterul său eră simplu, sincer şi generos. 

Mulţi oameni mari pierd a fi cunâscuţi de aproape. 

Macaulay. nu ave de ce să se ferească a fi cu- 
ngscut de aproape. Intriga și astuţia nu găsiau loc 
în caracterul lui franc şi deschis, precum. se poate 

citi cu înlesnire pe trăsurile chipului său. Capul 
său eră masiv, de o frumuseţe virilă, un ochiu” 

viu, o gură bine tăiată. Aveă pasiuni, dar ele nu-l — 

stăpâniau niciodată, și acelea cari predominau erau 

pasiunile. nobile. Cunoşteă valoarea banului, dar 

acesta, nu-l opriă de a fi darnic cu amicii şi ge- » 

nevos :cu cei nenorociţi. Nu-i plăceau animalele, şi 

în deosebi nu putea suferi câinii; dar iubiă pe copii 

„cu o adevărată pasiune, şi una din “plăcerile lui: 

eră â se jucă cu dânșii. Deşi manierele lui erau 

de -0 simplicitate aproape rustică, totuș spiritul, 

talentul. lui pentru convotbire, întinderea, şi varie- 

tatea cunoștințelor * lui, siguranţa miraculoasei lui 

memorii, făceau adesea dintrînsul podoaba cercu- 

rilor culte și chiar a saloanelor din Lioiiărâ. Con- 

vorbirea lui așa, de bine frazatiă, înviorată cu tr ăsuri 

de spirit și presărată cu citaţii bine alese, exercită. = 

un adevărat farmec - asupra acelora cari-l auziau 

convorbind.” ” 

ş (pă: Biografia lui 
ă or acestui). 

ca prefaţă la Traducerea diseursuriloi 

— N - - + - 18 - 

  

Macaedai 7 “de Angel Demetrescu
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“PREDICA DESPRE PĂCATUL LĂCOMIEI 

| Crede, că toate se pot celui ce 
, us crede. 

MARCU IX, 23. 

Domnul Hristos, ca un Dumnezeese izvor al 

„tuturor bunătăţilor, “ca să-și arate puterea sa cea 

dumnezeească, multe semne şi minuni a lucrat 

între oameni: a vindecat pe cei vorbi din naştere, 
a prefăcut apa, în vin, a înviat pe. cei morţi, şi 
alte -mai multe a tăcut” nu pentru ca să credem 
că Dumnezeu, pentru măcar ce tipsă a noastră și 
pottă e gata a schimbă curgerea legilor firești și 

"a lucră lucruri peste fire sau ininuni, ci mai vârtos 
ca, să cunoaștem că.: "Cel ce 'cu toate întru înțelep- 

ciune le-a făcut, spre adeverirea credinţei cei ade- 
vărate a întrebuințat mijloace peste fire pentru ca 
văzând oamenii lucrari de mirare ce a făcut Dum- 
nezeu să crează întru el. 

Spre întărirea credinţei omului care — după în- 
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țelesul Sfintei Evanghelii de astăzi —, îşi aduse pe 

fiul său îndrăeit la Domnul Hristos ea să-l vin- 
dece, acesta însănătoşă pe acel fiu, zicând: «Crede, 

că toate se pot celui ce crede». Prin aceste cuvinte 
să ne întărim și noi în cr edinţă că Dumnezeu: iartă 

pe toți cari cu adevărată inimă înfrântă și curată 

se întore dela fără de legi. Va iertă Dumnezeu 

- deci şi pe cei ce: se întore dela păcatul: lăcomiei. 

In aceasth se cuprinde şi se înțelege mai ales ne- 

cumpătarea în băutură sau beţia, pentrucă .dinti7o 

mie de păcătoşi, cari sunt. dedaţi spre păcatul 
beţiei abiă se poate vreunul află care să se fi 
îndreptat adevărat, căci de se întâmplă să se-con- 

tenească, cîteva zile, după aceea urmează obiceiul 

de mai înainte. 

Să ne învăţăm dară din cuvântarea de astăzi. 

despre al cincilea păcat -de căpetenie care este 

lăeomia, a-i. cunoaşte toate groaznicele urmări ŞI, 

cunoscându-le, a ne feri din inimă de acest păcat. 

Toată potta nesăţioasă sau necumpătată în mân- 

care şi în băutură e “păcat, pentru că se împotri- - 

vește” legii lui Dumnezeu. Acesta așă ne- -a întoemit 

viaţa ca prin. hrană să ne-o putem: țineă, iar “spre 

agonisirea, hranei he-a dăruit nenumărate mijloace 

ca să putem avea cele priineioase spre traiul vieţii 

și de acestea să ne folosim cu. cumpătare, Însă, 

cu întristare, sunt mulţi între creștini, cari : pără-. 

sind „măsura cumpătării pe. care mintea o arată 

7 - , ă . i 
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fiecăruia, întrebuinţează mijloacele dn cite de Dum- 
nezeu nu spre ţinerea, ci spre stricarea stinătăţii 
Xpacomul dară „Și mai vârtos beţivul, trăind în ne- 
„cumpătare, își istrică viaţa şi sănătatea, lucrând î în 
potriva legii sau a v6ii lui Dumnezeu și pentru 
aceeu, își trage cu dreptate asupră-şi pedeapsa lui 
Dumnezeu și blestemul oamenilor : lipsa, şi sărăcia, 
căci unde e încuibată neînfrânata poftă. în mân- 
care. și băutură, acolo și cele mai mari averi ago- 
nisite în scurt se mistuese. 

Ca să putem “cunoaște urâciunea şi stricarea 
păcatului lăcomiei, trebue să șiim ce este întrâ- _ 
narea creştinească în mâncare și „băntură, „adică 
acea, cumpătare prin care pofta nesăţioasă de. a 

„mâncă şi a beă preste îndestulare se înfrânează, . 
Omul care se. îndestulează cu atâta mâncare Și 
“băutură câtă îi este de lipsă spre ţinerea sănătăţii 
se. numeşte om cu cumpătare, cu întrânare ereș- 
tinească ; iar. dimpotrivă cel ce în _mâncare și 
băutură, nici o cumpătare nu ține se numește lacom. 

Se. împotriveşte mai întâiu lăcomia legii lui 
| Dumnezeu, care a dat omului cele. mai alese Și 
mai. frumoase însușiri, voie liberă, minte şi înţe- 
lepciune prin care să-și cunoască chemarea, şi da- 
toria de a cinsti . pe făcătorul prin, împlinirea 
datoriilor creştinești: 
| Implinirea. acestor. datorii îi păzeşte vrednicia 
ce o are după chipul şi asemănarea făcătorului său. 
Mâncarea și băutura, fără cumpătare nu numai că 

+



  

e
 

  

aia DR 
Esi 

schiinonoseşte trupul, dar. cu mult mai tare str ică 

sufletului, căci întunecă mintea de nu se “cunoaşte 

toate simțirile. din inima omului. Cel dedat lăco- 

miei cu. mâncare şi băutură — precum, serie Sf. 

Pavel Apostolul — pântecele și l-a făcut idol căruia, 
singur slujeşte şi-i jertfeşte tot ce are; „avuţia, 

cinștea, omenia şi însăș sănătatea și "viața. sa. 

Insăş firii. omeneşti | se  împotriveşte lăcomia, 

„căci legea firii ne: spune că numai cu atâta mân- 

care 'şi băutură să trăim. „câtă, e. de lipsă spre 

ţinerea sănătăţii ; mâncarea şi băutura sunt lăsate 

spre ținerea, sănătăţii, spre înnoirea puterilor. 

. Nu voiu a înșiră toate. relele urmări ce răsar 

din veninul „păcatului. lăcomiei şi mai vârtos al 

beţiei, căci acelea sunt atât de mari şi de cum- 

“plite încât nimeni cu simţire omehească nu poate 

să nu se înfioreze. De ce atâţia oameni zac în 

ticăloşie și sărăcie? Pentru necumpătarea traiului. 

Dela cine se aud sudălmile cele mai spureate, 

blestemurile cele mai nesuferite, oare nu le varsă, 

limba; beţivului ? 'Ce pricinuește mai mare stricare , 

între căsătoriţi şi face nefericită starea vieţii până 

și la nepoți și strănepoţi, dacă nu nesăţioasa poftă, 

a băuturii De aceea zice Sf. Petri Apostolul : 

«Depărtaţi-vă de acelea, căci păgânii le fac, umblând 

-în beţii, în: mâncare fără cumpătare, în lăcomie 

şi în tot felul de fără de legi». (Cartea Î, cap. IV 

St. TIT). Iar Domnul Hristos aduce aminte uce- 

  

“ omul pe sine, nu cunoaşte pe Dumnezeu și omoară - . 
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“micilor săi să fie cumpătaţi zicându-le: <Nu „Cumva 
“să se îngreueze inimile voastre de beţie». (Luca 
cap. IL St. 94). | i PRR 
„Dacă dară, iubiţilor, întru atâta urăşte Dumnezeu 
beţia sau lăcomia, încât pedepseşte pe cei ce sunt 
dedaţi cu acest păcat eu cele mai grele. pedepse 
încă întru această viață, ce poate mai mult amăgi 
nebăgarea de seamă a celora cari nu vreau să-și 
„cunoască ticăloşia în care i-a cufundat stricătoarea 
boală a lăcomiei şi nu vreau să: se îndrepte? 
„Fie ca glasul prin care Sfânta Biserică ne în- 

-deamnă spre îndeplinirea datoriilor ereştinești să ne 
“facă a ne curăţi de toată răutatea păcatului, precum 
zice prorocul Isaiia: <Spălaţi-vă, vă, curățiți, ştergeţi 
zăutățile, «lin sufletele voastre, părăsiţi vicleșugurile 
voastre; numai aşă postul și sărbătorile și prazni- 
<ile voastre vor, fi plăcute lui Dumnezeu». 

(După Teodor Aaron, Cuvântări bisericeşti. 
Buda, 1947). 

pr „7?
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DISCURS LA INMORMÂNTABREA 
LUI ION GHICA . 

D. A. STURDZA 
  

"Notiţă. introductivă. — Biografia lui Ion: Ghica este dată îr 

acest manual. Aci urmează discursul fanebru rostit Iâ. înmormân- 

tarea lui de către Dimitrie Sturdza. Şi biografia acestuia se gă< 
seşte într'o notă la o bucată de citire precedenta. 
v. 

Ducem la mormânt pe cel din urmă dintre frun- 
tașii marii generaţiuni, care a aşezat rostul temeinic 

d neamului și statului românese: 
Din tinereţe, Ion Ghica a dovedit ce eră să fie 

în toată viaţa: bărbatul muncii şi al știnţii, bărbatul 

datoriei neschimbate şi al voinţii nestrămutate, băr- _ 

batul concepţiunilor patriotice şi al deciziunilor mari. 

A. trece şcoala de mine în Franţa'este chiar azi 

“una din cele mai înalte aspiraţiuni: pentru orice 

tânăr capabil şi diligent. De ce însușiri superioare 
a Di A pYă . e A trebuiă să dispună, de ce râvnă extraordinară trebuiă: 

să fie însufleţit Ion Ghica la 1336, înainte de șase- 

s
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zeci ani, ca din colegiul Sf, Sava, să intre în şcoala 

de mine din Franţa şi să fie prenumărat acolo între 

elevii cei mai distinși ! | 

“ Eşit dintr'una din cele dintâiu familii, Lon Ghica, 

reintrat în ţară înzestrat cu cunoştinţi ca foarte 

puţini dintre contimporanii săi, în loe să nieargă 

pe calea ambiţioşilor, el întră în ceata muncitorilor 

pentru luminarea poporului și. liberarea, patriei. El 

se face profesor de liceu, nu în Bucureşti, unde se 
născuse, ci în laşi 1). i o 

Eră atunci în focul tineraţilor, de douăzeci şi 
cinci de ani. Cu. încetul, el, discipolul lui Ioan Câm- 
pineanu, 2) devine însăş inima şi sufletul mişcării 
revoluţionare din: 1848 atât de hotărâtoare pentru 

«desvoltarea viitorului nostru. 
„ Revoluţiunea. din Iunie încredinţă lui Ton Ghica 
cea mai grea și cea mai delicată misiune: de a res- 
abil relaţiunile Principatului Valahiei cu Poarta 

Otomană pe băza vechilor capitulațiuni de mult 
uitate şi aproape cu totul înlăturate, — de -a atrage 
atenţiunea Puterilor celor mari spre ţările române, — 
de a convinge Europa că ea are un. mare interes 
a le asigură o desvoltare Liberă. Acolo la Constan- 

) E vorba de Academia Mihăileană, unde a tinut Yecţiuni în 
1843 împreună cu M. Kogălniceanu și alţii. 

» 5) Ion Câmpineanai (1798-1863); unul dintre luptătorii de frunte 
pentru regenerarea României. A fost colonel în armata română în- 
ființată prin Regulamentul Organic; a întemeiat societatea, filar- 
monică cu Heliade; a călătorit în Europa ca să facă cunosentă si- 
ttuaţia principatelor române; a fost închis mai mulţi ani pentru 
adeile sale patriotice. - 

! — 
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tinopol, în ţară străină, el puse în vedere şi în 
relief vrednicia românească, şi isbuti să organizeze 

“acțiunea diplomatică, care, după răsboiul Crimeei, 

a dat rezultate atât de însemnate pentru Princi- 

patele româneşti 1. o _ 
Reintrat din exil, bărbat matur, lon Ghica — 

ca ministrn, ca meinbru al Academiei, ca membru: 

al comitetului teatral, ca director al Creditului fun- 

ciar rural — devine centrul mişcării naţionale 5 

culturale în Bucureşti. 

Un decret contrasemnat de dânsul. introduce, în: 

câtevă luni, uzut literelor străbune în limba româ- 

nească şi ne aduce în contact mai intim cu popoa- 

rele apusene ?). Munca sa neobosită întemeiază Aca- 

demia română şi-i dă viaţă ?). EL împinge spre un 

noi avânt Teatrul Naţional, care lânceziă dela Ion 

Câmpineanu încoace î). EL se face, prin o lucrare 

uriaşe, adevăratul fundator al Creditului funciar 

) Ton Ghica se duse la Constantinopol încă dela 17 Maiu 1848; 

a stat acolo multă vreme. În 1854 a fost Bumit beiu al insulek- 

Samos și a rămas până în 1858. ă 

2 In 1869 Ion (Shica, fiind președintele Consiliului de miniștri! 

în Valahia, a prezentat Domnului un decret pentru introducerea. 

în şcoli a alfabetului latin în locul celui cirilie: o dată însemnată - 

în istoria culturii române, 

5) Ghica a fost ales membru al Academiei în 1874. Discursul de: 

recepțiune a tractat; despre «Ion Câmpineanu», A fost ales „de 9 

ori preşedinte; a făcut donaţiuni importante de cărţi şi manuscris. 

a scris memorii, ș. a. _ 

*) Ton “Ghica a fost director general al Teatyelor. După propu- 

nerea lui, s'a întemeiat societatea dramatică şi s'a făcut legea Tea-— 

trelor din. 30 Martie 1877, care e în vigoare şi. azi. 

=



wural 1). El descrie cu pană măeastră starea socială 
a României şi iniţiază pe poporul român în mersul 

«economie al naţiunilor 2). El a rămas tipul Minis- 

“rului constituţional. | 

Momentul, însă, - în are Ion Ghica a stat la o 

înălțime, pe care 0 ating numai bărbaţii cei. mai 

însemnați ai naţiunilor, a fost în anul 1866, când 

Sau îndeplinit dorinţele Divanurilor ad-hoc și sa 

„așezat cheia edificiului statului român. Având în 

“guvernul Locotenenţei Domnești 3) puterea . covâr- 

şitoare, având în străinătate relaţiunile cele mai 

întinse şi increderea deplină a. multor bărbaţi de 
tat influenţi, având în ţară poziţiunea ce-i reveniă- 

prin. munca sa: Ion (ihica nu sa gândit atunci un 

moment, la sine-şi, ci numai la patria sa, la ne- 

cesitatea de a-i da, însfârşit,- așezământul ei defi- 

nitiv. El lucră eu credinţă dimpreună cu cei, ere- 

dincioși ai ţării, cărora le fu hărăzit de Cer „să 

încheie în 1866, ceeace începuse în 1848, cu. opt- 

sprezece ani înainte. > | 

In acele momente supreme, Ion Ghica s'a arătat 

ceeace eră în adevăr: bărbatul desinteresat, sipeer 

*) Oreditul funciar rnrâl s'a întemeiat în anul 1873, după multe 
“studii și cercetări făcute de diferiţi bărbaţi de Stat şi economiști 
ai noștri. Ion Ghica eră senator atunci $i -a susţinut prâieetul de 
lege, a figurat ca membru în cel dintâiu consiliu de administraţie 
în 1873. - 

:) Aluziune la vestita jui scriere «Convorbiri econoimice» în 2 
“volume (1878), apărute întâiu în broşuri. 

*) Locotenenţa domnească după abdicarea lui Cuza eră formată 
„din: N. Golescu, General Haralambie şi Lascar Catargi. Ministerul 
numit de această locotenenţă eră prezidat de Ion Ghica. 
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în simţimânte patriotice, neclintit dela datorie, în- 
ţelegător de nevoile ţării şi de căile și mijloacele: 
de a le îndeplini. 

Spirit pătrunzător şi liber de prejudezăţi şi de 

invidie, lucrător neobosit şi patriot înfocat, cugetător- 

profund Și cercetiitor harnie—cu inimă curată, daldă: 

ŞI prietenoasă, cu acţiune curagioasă şi devotată, ade-. 

vărului, binelui, dreptăţii, libertăţii, naţiunii şi. pa- 

triei, — astfel străluciă Ion Ghica. 

Patru bărbaţi au stat însă anai aproape de Ion - 
Ghica, cari i-au încălzit inima lui și cărora el a. 

mărit pe a lor: Alecsandhi, marele poet al neamului; * 

nostru, şi Bălcescu, primul istorie al Românilor, Ale-- 

xandrescu şi Negri 1). Numele acestor patru bărbaţi -se: 

vor rosti totdeauna alături cu numele lui Ion Ghieca.. 

EL aveâ mulţi amici, între cei. mai vrednici fii. 

ai pati iei. Ea 

Inimicii lui îi aflăm numai în ceata celor! cari. 

caltivau neadevărul şi imoralitatea, nedreptateă şi 

axbitrariul, numai- în ceata, acelor cari nu aveau. 

încredere în: vitalitatea naţiunii române. 

"Mare luptă a luptat Ton. Ghica în viaţă, care: 

trece mult peste măsura omenească obișnuită; dar” 

a luptat o luptă vitejească și spornică. 

In „tinerețe, el a apucat o ţâră necunoscută de: 

1) E vorba de Grigore Alexandrescu, cu care a făcut o călătorie” 

pe la mănăstirile de peste Olt. Asupra vietii acestuia 'a,-ciţit Ghica: 

şi .0 interesantă comuvicare în Academie cu_date biografice necu- 

se vorbeste: în alte bucăţi din. cartea de fată 
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Jume ŞI “căleată, în picioare de cei puternici. Ajuns 

în vârsta, bărbăţiei, el, cu cei mai aleși ai neamului, 

cu mâni: vânjoasă a rupt lânţurile cari ţine:u na- 

-“iunea încătuşată şi, cu înţelepciune şi pricepere, a 

lucrat să redeă Românilor o patrie, care multora 

se păreă pierdută, La; adânci bătrâneţe el a, “putut 

- zice: — <acum slobozeşte pe robul tău -în pace, 

căci am văzut mântuirea “patriei mele». 

Ion Ghica a înapoiat taleatul, ce i l-a dat zi- 

ditorul lui, înzecit. generațiunilor celor tinere; cari-i 

Ă “urmează, Acel talant este depus în faptele sale, cari 
“vor rămâne monument nepieritor al neamului său. 

Cei ce-am rămas în urma lui să-i cinstim munca 

cea mare a vieţii prin faptele. ngastre, apropiate de 

ale lui. În cugetări, în: simțiri, în realizare, | 
Cai cari sunteni legaţi mai de aproape de el— 

soţie, copii, rude. şi prieteni — să-şi afle mângâiere 
în viaţa lui, bogată în năzuinți nobile și înalte, i în 

“tapte frumoase şi patriotice, | 
Cu toţii să zicem şi astăzi şi mâine: veșnica lui 

„pomenire! — căci atunci vom merge și noi pe calea 
«cea 4, dreaptă, însemnată de -poruntiile lui Dumnezeu. 

., 

 



  

          

- IE DISCURS . 

LA ÎN MORMÂNTAREA LUI V. A LECSANDRI 

DE 

« ALEXANDRU LAHOVARI 

. 

Notiţă biografică, — Alexandru Lahovari (1841 — 1897), doetor 
în drept dela Paris, a fost magisttat, deputat, ministru în mai! 

“multe rânduri: sub prezidența lui M. C. Epureanu (1870), a lui 

Tascar Catargi (81 şi 1891), a lui "Teodor Rosetti (1888; este 
socotit între cei măi de frunte oratori politici : ai noştri. , 

Trista împrejurare care ne întrunește astăzi, deși 

așteptată și pregătită printr'o lungă şi dureroasă 

boală, a lovit jara cu un doliu neaşteptat. “Este greu 

"să ne obişnuim cu ideia morţii lui Vasile Alecsan- 

di. De patruzeci şi mai bine de ani numele lui 

eră podoaba literaturii şi fala țării. Poet, seriitor 

dramatic, repiezentant al ţării, ministiu Și mai pre- 

sus de toate, român și patriot în toată puterea cu- 

» vântului, personalitatea lui se leagă cu toate eve 

nimentele cari au făcut să bată inima, acestei ţări 

ȘI glasul lui se ridică pentru a cântă, izbândele 

noastre; la, cari luase însuşi o părte însemnată. 

Ne obişnuisem a-l crede nemuritor. Vai! nemu- 

ritor este numai geniul lui, dar trupul care l-a in- 

suflat. trebuiă, întro' zi să fie supuis legilor. neîm- 
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păcate ale naturii, şi să părăsească soţie, rude, amici 

“şi acest pământ al L țării, pb care. la iubit și l-a 

ilustrat.. 

“Încă o rază care.se stinge 

Din. cerul. nostru întunecat, - * ” 

a zis “chiar dânsul. 

Astăzi putem. să repetăm aceste două versuri, pe 

cari. le-a adresat :eu duioşie unui prieten : mort în 

exil. Însă nu. este numai 0 rază care apune, apune 

chiar soarele - strălucitor al geniului românesc, care 

ne-a luminat, şi- ne-a încălzit atâta timp. | 
Vasile Alecsandri este născut la Bacău în -anul 

321 (21 Iulie)'). Se cade să restabilim,. în: contra 

unor” erori, şi dată exactă a nașterii lui și Oraşul 

în care a. văzut lumina, Familia lui însă este ori- 
-ginară din judeţul Iași. Va sti zică el aparţine ace- 

“lei viguroase şi nobile generaţiuni, aăreia se dato- 

reşte renașterea politică şi intelectuală -a României, 

acelei generaţiuni care, ajunsă la „âustă de qm între 

18410—1850, a prog sărit prin scrierile, prin, “Tueră- 
vile ei, prin graiu şi prin condeiu venașterea Bo- 
mâniei după secole de uitare şi de nenorocire, 

„Această mișcare începută, după, cum an 75, pe 

la 1840, de o pleiadă de oameni “din ambele prin- 
| cipate, ale căror. nume istoria le va; “păstră cu ze- 
cunoştinţă, se manifestă în * Valahia prin vevolţia 

') Alecsandri înstși a dat. odată anul. 1819, altădată 1821. ca ah 
al naşterii sale. Probabil. că primul e mai exact, căci se. găsește în 
actul prin care s'a înscris ca student Îa Paris, :
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isbulită dela 1848, în Moldova prin generoase în- 
cârcări rămase fără rezultat. - 

In urmă ca un „torent care reintră în matca hai 

“dar pentru a-urma cu mai multă tărie: cursul său 

binefăcător, acea inișcare se regulează şi. prin ac- 

tel& Divanurilor ad-hoc, prin convenţia dela Paris, 

prin alegerea dela 24 Ianuarie, prin Unirea Prin- 

ciputelor săvârșită mai târziu, îndeplinind întrun 

deceniu aproape dorinţele seculare -ale României. 
Mai târziu alte evenimente glorioase cărora sun- 

tem contimporani, au venit să încunune opera ale 

cărei temelii nestrămutate au fost însă aşezate între 

anii 1842 şi 1862. e 
La toată această mişcare Vasile Alecsandri a 

“avut privilegiul nu numai rar, dar unic, de a luă 

o îndoită parte ca om politic, ca ales al ţării; în 

toate aceste memorabile adunări cari săvâr şiră atâtea, 

acte neperitoare, el fu unul din cei mai nobili, ŞI 

mai desinteresaţi actori. Dar a avut și alt rol, şi . 

acela este numai al lui. Poet în toată puterea cu- 

vântului, el a cântat în versuri, cari vor trăi. cât 

limba românească, faptele de întărire şi de propă- 

șire ale naţiunii lui iubite. 

Am zis poet; dar poet născut, poet adevărat, mai 

“mult din natură decât din voinţă. 

Quidquid tentabam dicere, versus erat, Aceste 

cuvinte 'ale lui Ovid!), pe care l-a cântat?), 'caraete- 

vizează talentul lui. 

1) Ovidiu poet latin, exilat la 'Tontis (azi Constanţa). 

2) Aluziune la piesa lui Alecsandri «Ovidiu».



   

Per soane mai competinte decât mine vă, vor spune 
meritele lui literare. Eu mă voiu mărgini a zice că 
alţii poate au avut cugetări mai adânci, limbă mai 
pretențioasă, prozodie - mai prelucrată. Dar ceeace 
nimenea n'a avut şi nu va aveă, este acea frază 

poetică, limpede şi curgătoare. ca un izvor dintro 
stâncă a, Carpaţilor, mlădioasă, nechinuită, şi ferită 

mai eu -seamă de orice cuvinte şi forme străine ge- 
niului curat al limbii românești. Şi pentru ce aceasta? . 

„Afară de darul naturii, el a avut..un minunat 

învăţător; acel învăţător. este chiak poporul român, 
ale cărui Cântece, ale cărui doine le-a cules. Aceste 
cântece isvorâte' fără cugetare şi fără pregătire din 
sufletul poetic al popotului nostru, acea poezie ne- 

voită, pe căre n'o poate întrece nicio combinare a 

unei prozodii savante, este izvorul. curat la care să 

adlăpat sufletul lui: Alecsandri, și de aci prin toată 

opera lui trece o suflare păcoritoare. | 
Putem să zicem că în Alecsandri găsim întrupa- 

rea poporului nostru în secolul acesta. Cu destinele . 
„țării se ridică și glasul poetului „maţionăl . cu cân- 

tecele poporului, cu legendele lui, cu «Mioriţa», en 
< Marioara Florioara», el leagănă ca să zic așa co- 
pilăria noastră; cu « Doinele» și « Lăcrămioarele» 
el cântă cântecul tinereții: Dar “tânărul a pierit; 
omul matur "l-a înlocuit, au venit grijile vieţii și 
riobilele preocupări ale patriotismului. ” 

Atunci Alecsandri ridică glasul la înălţimea noilor 
noastre destinuri: 

= =
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Nemuritorul cântec humit < Deşteptarea, Româ- 
niei», care deschide seria, poeziilor. «< Mărgăritărele», 
și care poartă data de 1848. a rămas în minţile 
și inimile tuturor. Cine din noi în acele ceasuri 
binecuvântate ale entuziasmului tineresc. na strigat 
cu dânsul: : o e a 

4 | | | 

Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemișeare, | 

N auziţi prin somnul vostru acel glas triumtător, 

„Ce se ?aalţă până la ceruri din a lumii deşteptare 

Ca o lungă salutare . 
Cătrun falnic viitor. o 

Chiar dacă asemenea, momente au fost urmate 

de crude deziluziuni, nimenea, zic, nu' le-a, regretat, 

căci un moment graţie poetului, au plutiţ mai pre- 
sus de mizeriile vieţii în lumea pestârșită a spe-. 

ranţelor. , ă 

In «Sentinela Romană», poetul dela, această dată, 
cu a doua vedere a geniului (poeta vates), însem- 

nează cu putere rolul politic, misiunea istorică a, 

coloniilor lui - 'Traian la gurile Dunării, ale acestei 

sentinele a civilizațiunii apusene, așezată la porţile 

"ăsăritului aproape 800 ani, şi care ar ămas cre- 

dincioasă menirii sale: 

Maica Roma cea bătrână, 

Mi-a pus arma asta în mână, 

” Căci Român sunt în putere, 

Şi Românu ?n veci nu piere. 

| | 19



  

  

, . 7 , , , , Ă 7 2 E 

EI a cântat desrobirea ţiganilor; el a cântat <Uni- 
vea» şi dela un capăt al ţării până la celălt: sau 
- | , . . 4 

repetat aceste versuri: 

Ai la Milcov cu grăbire 

Să-l secăm dintro sorbire 

Şi să treacă drumul mare 

Peste-a noastre vechi hotare. 

i 

ŞI în sfârşit. în zilele noastre când, după veacuri . 

de amorţire, la pasul unui căpitan glorios, Româ- 

nul se botează iarăş. în ' sângele câmpiilor, de zăs-, 

boiu, . când victoria ne zâmbi încăodată, al cui las. 

împinse la luptă și la. triumf legiunile cari scobo- 

rau drumurile bătute de Mihaiu şi de Ştefan? "Țara 

datorește. această mândră epopee tot vechiului său - 

bard, care întinerise cu națiunea spre a slăvi iz 

bândele ei. - - 

Dânsul în opera, sa, ntitulată «Peneș Curcanul», 

"Care a schimbat lângă -Baleani 

Porecla în renume, 

"dă dreptatea cei se cuvine viteazului şi modestului 

dorobanţ; acel ţăran care lăsă paşnica-i plugărie 

pentru câmpiile arate cu glonţuri şi cu bombe şi, 
avuncat fără veste înt”una, din cele mai sângeroase 
bătălii: ale “secolului, purtă cu fală și drapelul cei 
s'a” încredinţat şi numele glorios ce i-au lăsat stră- 
moșii lui..



   
Dar strălucirea poetică a lui Vasile Alecsandri 

nu trebue să lase în umbră celelalte merite ale lui. 

A fost patriot 'nu nymai cu cuvântul şi conde= 

iul, dar cu jnima şi cu faptul. Amestecat în miș- 

carea dela 18-18,el plăti cu exilul aceste avânturi 

„generoase. | _ p 

  

* Rătăcind în ţări străine, 

De căminu-mi depărtat, 

cum zice un alt poet român î), pe la Paris, pe la 

Constantinopol, pe la 'Turin, el puse în serviciul 

țării lui toate cunoştinţele, toată inteligenţa Jui. Ame- 

nitatea formelor lui, amabilitatea nespusă a; unui 

caracter totdeauna binevoitor, spiritul lui ager și 

! plăcut îi înlesnit această misiune, astfel încât izbuti 

a face ca aspiraţiunile şi dorinţele- României Să fie 

Ţ din ce în ce mai cunoscute şi -mai primite în s0-: 

cietatea cultă şi în cercurile politice din străinătate. 

Cine nu ştie mișcarea ce se producea, atunci în fa- 

voarea noastră în 'opinia publică din strtinătate și - - 

-: 

mai cu: seamă în generoasa Franţă? 

“In anii 1855—1856 lucrează, la Constantinopol. 

la "Turin, la Paris 'mai cu seamă, pentru -a inte- 

vesă la soarta noastră pe acei cari. dispuneau atunci 

de soarta Europei. Se ştie succesul acestor silinţe 

a: patrioţilor Români, printre cari Alecsandri ţineă, 

î 

un rang așa de eminent, e 

') Gheon ge Creţeanu (1829-—1887) în poezia sa intitulată: <Câna - | 

tecul străinătăţii». | 
h . = 7 

N  
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La 1857 întors în ţară el. fu unul din cei mai 
arzători factori ai unirii ţărilor surori, unire pe care 
irebuiă so cânte: în versuri, ce în puţine zile se 
aflară pe toate buzele Şi în toate inimile. : -*: 

La 1858 cu Căimăcămia de trei, el fu Ministru 

al afacerilor străine al Moldovei și pentru prima 

oară după mult timp, se auzi un limbagiu patriotic 

şi o apărare energică a drepturilor Şi a întereselor 

țării. 2 - 

La anul 1859 el a fost întâiul Ministru al afa- 
cerilor străine al Principelui Cuza. Amic intim al 

domnitorului care a făcut unirea şi a pus temelia 
edificiului care s'a ridicat așă de sus, el fu omul 

lui cel mai de încredere. In nenumărate rânduri 

trată cu Napoleon al III-lea despre diferitele ces- 
_tiuni în care ţara românească recurgeă la, sprijinul 
împăratului, pe atunci cel mai puternic din Eu- 
ropa. (Graţie acestor protecţiuni, dar graţie şi cere- 

„ ditului de care un trimes ea Alecsandri se bucuri, 
multe cestiuni grele fură hotărâte 'în sensul aspi- 

-zaţiunilor noastre naţionale. Alecsandri fu.dar cel 
cel dintâiu Român, care, chiar fără caracter - oficial, 
izbuti să ne dobândească o bunăvoință atât de pu- 
ternică şi de folositoare. 

După 1866, a luat parte ca deputat, ca senator, 
ca ministru al ţării, în străinătate la mişcarea po- 
litică din ce în ce mai propășitoare a naţiunii 

noastre. Sparta a voit ca la sfârşitul vieţii să se 

întoarcă ca reprezentant “al țării pe acel pământ
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“al Franţei, în acea ţară unde chiar exilul este 

înduleit, unde a trăit ca tânăr, unde a învăţat, 

unde a cugetat, unde a luptat pentru ţara. lui şi 

unde a biruit. Deşi interesele cu care a binevoit 

să se însărcineze nu mai aveau importanţa inte 

veselor cari se agitau pentru noi la 1857 şi 1858, 

totuşi trecutul lui ilustru, afabilitatea .nespusă a 

manierelor lui, îi asigură pe lângă guvernul francez 

o situaţie excepţională. ” | 

„Reprezentantul Franţei, care ne facă onoarea a 

asistă la uceastă. tristă, „ceremonie, pentru care îi 

mulţumesc în numele guvernului, prin .aeest act de 

curtenie ne dă proba stimei și iubirei de care 

Alecsandri se bucură pe lângă toţi în ţara unde 

a reprezentat, atâta, timp regatul român. 

Lovit de o 'crudă boală, ale cărei suiferinţi le-a, 

purtat cu răbdarea şi energia unuj român și uhui 

creştin, a venit să-și dea ultima suflare pe pă- 

mântul iubit al Moldovei, pe acel -plaiu dela Mir- 

cești, a cărui luncă a cântat-o 1) şi care de sigur 

în primăvară numără mai puţine flori decât flo- 

vile nepieritoare ale geniului lui. EI a murit, dar 

geniul lui trăeşte şi va teii. Astăzi România în- 

treagă trebue să îngenuchie înaintea acestui sicriu: 

femeile române, ale căror graţie și frumuseţe le-a 

"cântat; ostaşii, a căror vitejie a lăudat-o ; însfârșit 

acest popor. român, cu al cărui suflet el a îmbinat, 

  

5) In podiile sale= «Serile la' Mircești», — «Luca din Mir- 

cești», — ete. , . - 

4
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sufletul lui și. care n'a avut iubire, ară, duere Sau 

feticire care să nu răsune în veisul lui nepieritor, 

El a murit, dară lasă ţării o mândră, o trainică 

moștenire. Este suvenirea vieţii -.lui oneste și pa- 

tniotice, este înfine glorioasa lui operă literară, 

care va dăinui cât va sună limba română pe mu- 

lurile. Dunării şi prin desișurile bătrânilor Carpaţi. 

Aceasta să fie mângâierea acelor de aproape 

cari l-au pierdut, căci doliul lor este doliul întregii 

suflări românești. ” 

* 

Lă



  

O CĂLĂTORIE INAINTE DE 1848 
7 DE 

Pe ION GHICA 

4 

Netiţă biografică. — Jon Ghica a (1816-1897) a învăţat la: Sfântu 

Sava apoi la Paris, unde urmă la: facultatea de ştiinţe şi școala 

de mine. ÎIntotcându-se în ţară, după câteva vreme fu:silit să se, 

ducă la Iaşi, unde fu printre profesorii cei noi dela Academia 

Mihăileană, cari luptase pentru ridicarea spiritului publice. 

Fu unul din organizatorii revoluţiunii dela 1848. 

Intre 1854 şi 1858 ocupă funcțiunea de prinţ al insulei Samos. 

Venind în ţară, fu ministru în Moldova şi în Munteriia. 

In timpul domniei lui Carol I, a fost în mai multe rânduri 

ministru şi prezident de consiliu ; apoi a reprezentat ţara la Londra 

în curs de vre-o nouă ani, dar, din cauza boalei şi bătrâneţii, Sa 

retrăs şi a murit apoi la moşia sa în 1897. | 

A lăsat multe scrieri, din cari vom cită: «Convorbiri economice» ; 

«Scrisori către V. Alecsandri», o serie de articole în formă episio- 

lară, însemnate memorii asupra evenimentelor petrecute în timpul 

său sau studii asupra unor cestiuni importante. "Dintre acestea, face 

parte şi bucata următoare. - 

Azi te pui în tren la 9 seara, după ce ai 

prânzit bine la Hugues sau la Broft, arăţi tichetul 

conductorului care vine SĂ, „ţi-l timbrează cu cleştele,



  

fumezi o țigară două până la Ploieşti; acolo îţi 

bei ceaiul în tihnă, te întorci în vagon,-apoi te 

întășuri în tartan, îţi pui paltonul eăpătâiu, te lun- 

gești pe canapeaua de catifea roşie sau în vagonul 

pat, dormi ca acasă vre-o nouă ceasuri, și la opt 

dimineaţa te deştepţi la Roman. Aici “Cafea; cu | 

lapie, cu un kipfel două, şi 17 ceasuri, minut cu 
minut, după ce ai plecat din București, te găsești 

“transportat pe malul îmbălsămat al Bahluiului, în 

fosta capitală a fostului: principat al Moldovei, 

unde ajungi dormit, mâncat și odihnit. Călătoria, 

mâncare, cu bacșiş-cu tot, te-a costat 80 de franci, 

Ei, vezi, acum 40 de ani nu.eră așă ?). | 

Imi “aduc aminte că odată plecam din Bucureşti 

spre Moldova. 
După- mai multe. vizite pe la Vornici, la Postel- 

hicie, la Agie 7), la casa poștei, alergături cari au 

dăinuit vre-o zece zile, înti”o Vineri, în sfârșit, pe 

la orele 3 d. a., trose, plose, întră în curte opt 

cai cu doi surugii, precedaţi de un ciauş călare.! 

„Cât te ştergi la ochi, înșirase caii, câte doi doi la 

trăsură, un fel de brișcă uşoară, s*o duci cu un 

cal; într”o clipă eram la capul podului târgului 

de-afară, bariera “moşilor de astăzi; chiuiau și 

plesniau strugiii pe ulițele Bucureștiului de ridicau. 

1) Seriscarea are data de 20 Iunie 1881. Azi, negreşit, pretul 
drumului de fier din Bucureşti până la Iaşi este şi mai eftin si 

timpul întrebuințat este mult mâi scurt. . 

„?) Vornieia corespunde cu. Ministerul de Interne; Postelnicir 
cu Ministerul de Externe; Agia eu Prefectura Poliţiei.
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lumea în picioare, bărbaţi şi femei alergau la uși 

"şi la ferestre ca să vadă cine trece. 

La, streajă, un fel de logofăt în scurteică lungă; 
de pambriu verde se arată înaintea cailor. 

— Ho, ho! şi opreşte trenul, î) cine sunteţi 
domnia-voastră? mă întreabă, apropiindu-se cu sapca 

în mână de ușa trăsurii. . 

— Sunt cutare, îi răspund eu, declinânduri nu- 

mele şi pronumele. 

Căpitanul de barieră scoase un petic de hârtie 

din buzunar şi însemnă cu creionul zisele mele, 

muind vârful creionului de plumb pe limbă la . 

fiecare literă. 

— Şi unde mergeţi domnia-voaetră? 

— La laşi. a 

— Să nu fie peste graniţă? 

— In Moldova. - a 

"— Dar paşaport aveţi? | | 

Scot pașaportul şi i-l arăt; căpitanul mi-l ia . 

din mână, se uită la dânsul, îl mai întoarce; şop- 

teşte ceva cu secretarul său, apoi intră amândoi 

în: cancelarie, de unde ies după o jumătate de ceas 

cu pana după ureche și îndoind pașaportul pe cute 

mi-l înapoiază cu cuvintele: 

— Să umbli sănătos, coconaşule. 

La, barieră se isprăvişe caldarâmul și o luam ă 

pe şleau cu roatele, în noroiu până la „buceă,, caii 

ÎN II 
2) Trenul: “franţuzism.: ie de trăsuri sau și o singură îrăsură 

care a pornit la un drum lung. ” 
-



7 

a că-i știu păpara. 
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“la pas, şi surugii croindu-le cu bicele la dungi 
beșicate pe spinare. 

„După patru ore de răcnete şi înjurături, cruci 
şi reseriici, sfinți şi evanghelii, pe la opt. seara 
intram= în curtea poștei dela Şindrilita 1); picioarele 
cailor pocniau de câte ori eșau din noroiul gros, 
cleios şi adâne. Făcusem 16) chilometri. 

Acolo, după ce m'am, rugat şi ui 'am certat vre-o 
două ceasuri cu căpitanul de poștă, cu căpitiineasa 
și cu ciaușul, mi s'a dat de hatâr “un surugiu cu 
şase cai în loc de opt scriși în podorojnă ”); şi 
pe când se ridică luceafărul de ziuă eram la Mo- 
viliţa”), altă poştă. Aici, refuz complet de a mă porni . 
înainte; argumentul căpitanului eră. convingător. 

— Cum să-ţi dau cai, domnule, păcatele mele, 
că aştept din ceas în ceas să pice. curierul rusesc . 
dela, Țarigrad; şi cu omul împărătesc nu e glumă; 

a 

 Tată-mă dar oprit în drum, Domnul ştie "cât. 
„ Căpitanul, om politicos, m'a “poftit în odaia de 

mosafiri să mă încălzesc şi să mă odihnese pân or 
sosi cai din sus sau div: jos. ; 
„Pe un: pat sofa "dela sobă până la fereastră, 
dormiă de-alungul căpităneasa cu un copil la sân, 

  

» a 3 

*) Șindrilita, sat Qin comuna Moara Domnească, plasa Dâmbo 
viţa, jud. Ilfov. N 

2) Podorojnă : porunca stăpânirii prin. care se acordă unui pa- 
ticular voia de a călători cu cai de poştă. 

*) Movilița, probabil satăl din jud. Ilfov, plasa Mostiştea, care 
face azi parte din comuna Dridu Sărindarele. 

/



  

alături cu culcuşul căpitanului, care la strigătul 
de tenor al surugiului meu, sărise din plapomă.. 

numai în papuci şi în cămaşă de borangic ; „picioare 

la picioare cu căpităneasa dormiau sforăind doi - 

bieţi călători, cari, ca şi mine, aşteptau sosirea de 

cai. O căldură amestecată cu. duhoarea de .oameni * 

adormiţi de nu-ţi puteai trage sufletul! 
Sâmbătă seara ajungem în Urziceni, capitala 

judeţului Talomiţa 1), oraş înnecat în mocirlă din- 

un capăt la altul. + a o 
Peste- zi începuse un vânt rece şi noroiul se 

nvârtoşă, strângându-se de frig, încât încet încet, 

se făcuse tare ca fierul, formând o cale sdrunci- 

nată; roatele săriau din îhop în hop, aruncându-mă, 

la fiecare pas al cailor dintrun colţ întraltul: al. 

trăsurii. Până “la jumătatea - poştei ] Mărgineni *) am 

mers cum am mers, dar acolo, dând întrun văgaș 

adânc îngheţat, nam pomenit cu trăsura întrun 

peș: se rupsese osia și rămăsesem. în trei: roate. 

Surugiii descălecară, se uitară, deteră fiecare trei 

flueve de mirare, ceeace însemnă că eră cazul grav; - 

unul dehamă şănaşul: şi porni pe fugă, spre poştă 

să caute ajutor. . 

Din ce în ce mai mult crivățul se întei ŞI 

  

2) Urziceni, capitala județului Ialomiţa ?. de sigur il înşela. nie- + 

„moria pe Ion. Ghica, fiindcă în Geografia lui Genilie din/1835 

“se vedea că judeţul aveă de capitală Călărași. Probabil că schim- 

barea s'a făcuț în 1832; . 

3. Mărgineni, probabil un sat din jud. Buzău, făcând azi paite 

din “comuna Mihăilești.
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frigul îmă pătrundeă; m'am strâns cât m'am strâns, 
dar dacă am văzut şam văzut, mapa dat jos, imi- 
tând pe surugiul care rămăsese cu mine, m'am 
adăpostit la spatele trăsurii, dând, din mâini și 
din picioare; dar și aşă n'a trecut mult și n'am 
mai putut jucă, simţiam că amorţiam, mă apucase 
un fel de piroteală; atunci m'am hotărît să deham 
şi eu pe celălalt șăuaș, şi am luat-o la fugă spre: 
poștă în voia lupilor cari începuse a urlă. Pe la 
jumătatea drâmului veniă rotarul poştei călare, adu- 

“când un drug de lemn la spinare, și despre ziuă 
intră și trăsura mea în poştă. Am petrecut. ziuă 
de. Duminecă în fabricarea, osiei şi seara porniam 
spre Focşani, oraş a două Principate, capitală a 
două judeţe, a Slam-Râmnicului 1) pentru Mun- 
tenia și a Putnei pentru Moldova. 

Luni pe la amiazi, pe când eram în uliţa mare 
în mijlocul târgului, îmi iese înainte un impiegat 

. cu: guler roşu și cu spangă, face semn surugiilor 
să oprească,-se apropie de mine cu un aer maiestos 

- şi începe cu:, | 
— De unde vii? unde te duci? cum te chiamă? 

ce ești? 

Îi răspund: “ 
— Viu dela Bucureşti şi mă duc la Iași. 
— Unde ţi-e pașaportul? 
Il caut și i-l dau. 
Impiegatul autorităţii moldovene - îl întoarce, îl 

—— u 

  

*) Slam-Râmnie : vecheă numire a judeţului Râmnicul-Sărat.
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observă, uitându-se când la mine, când la carac- 

teristicele” însemnate” întwînsul, comparându-le din 

ochi. Se sfătueşte câtva cu colegul său de pe 

ţărmul muntenese şi mă întreabă unde trag, ca. 

să-mi aducă pașaporţul la gazdă. In zadar pro- 
testez, cerâpd să „mi-l dea îndată ca să-mi pot 

urmă drumul, mi se răspunde că nu se .poate 

până ce nu l-o viză ispravnicul, şi fără mai multă 

vorbă, adresându-se către surugiul dinainte îi zice: 

— Du-l, mă, la han la Petrea-Bacalu. 

Petrea-Bacalu ef pe atunci numele de modă al 

otelurilor din Moldova, cum am zice astăzi Grand 

hotel, fie cât-de mic. Acest nume fusese ilustrat | 

de bogatul “Petre-Bacalu din Iași, un văr al vesti= 

tului Hagi-Peteu . Pristanda. 

De abia scăpasem de întrebările păzitorului gra- 

niţei, când trei pași mai înainte cad în investiga- 

țiunile unui alt fancţionar; acesta eră omul oteup- 

ciului (vămii), care -după ce mă întreabă dacă an: 

ceva niarfă sau ceva haine nouă, începe a-mi scotoci 

prin trăsură şi prin geamantan. Exă considerat ca. 

mare pagubă pentru fericirea Moldovei sau pentru 

a Munteniei dacă o bucată de caşcaval, de postav 

sau vre-o sticlă de rachiu” ar fi trecut nevămuită.' 

dint»”o parte într "alta, peste sanţul care despărţiă, 

Principatele. 

Peste şase ciasuri isprăvisem, se: împlinise toate 

forinalităţile prescrise de legi şi regulamente, ur 

„slujitor îmi adusese pașaportul cu iscălitura isprav-



  

micului și iată-mă iar pe drum trăsnind și plesnind, 
„Caii vestitului Priyilegiu' 1) aveau privilegiul dea 

se hrăni cu răbdări' prăjite, cum ziceă surugiul, 
mâncare care-i făceă seci la pântece şi “uşori la 
carne; te duceau într? goană dela 0 poștă la alta; 
alergau cât puteau bietele dobitoace, “negreșit cu 

“speranţa totdeauna înșelată, că dincolo vor căpătă 
câteva dramuri de ovăz, M'au dus dela Hocşani la . A 3 4 . _ ? ... - Iași ca vântul. Zăpada acoperise grunzii ; pusesâm 
trăsura pe tălpi de sanie și alunecam ca năluca pe 
şeșul alb. | N 

A cincea -zi după plecarea mea din București 
priviam. dela Răpedea încântătorul tablou ce se des- 
vălue dinaintea ochilor la apărarea Iașului. Și mă 
coboram la otelul da Petersburg, în casele lui Beiz- 
dadea Petrache Mavrogheni din uliță.: Suflam în 
nişte lemne ude ca. să aprind niţel. foc în sobă. 

Călătoria dela. Bucureşti la Iaşi mă costase 800 
de lei vechi,: aproape 300 de franci, atfară_de cele 
5 zile de osteneală, de suferințe şi de. necazuri. 

. . . = 

  

ij 

aa : , a - N 1) Privilegio eră numele celuia ce ţineă în. arendă poşta, 
. 4 : . .  



  

BIOGRAFIA LUI PLUTARE 

| - C. ARISTIA a 
  

2 

! 
Nu sa putut însemnă cu pr eciziune anul nașterii 

lui Plutarh. Anticii ce au vorbit de dânsul, nau 

fixat data şi nu „Spun mai mult decât epoca în care 

a figurat glorios; se face cunoscut însă din : diver- 

sele lor mărturii, e că Plutarh începă a fi cunoscut * 

din tâmptil lui Neron şi că a, trăit cel puţin până , 

“la "Traian. 1). e 

_ Familia sa una din cele mai oneste din Cheronea *),. 

eră distinsă prin anticitatea sa,. prin bogăţiile sale 

şi prin sarcinile ce exer citase în funcțiuni... ” 

” Plutarh în primii săi-ani a trăit în Cheronea 

cu fraţii săi: şi acolo a căpătat.o creştere distinsă; 

Mulțimea . și - diversitatea, subiectelor . ce a tratat, 
„ 

  

1) Neron a domnit dela '54 până, la 68 după Hristos, iar. “Traian - 

dela 98 până la 117. 

“2 Oheronea, oraş în Grecia, provincia Beoţia.



  

"304 

  

= arată întinderea și varietatea, cunoștințelor sale, Înși 
mica urbe Cheronea. nu-i oferiă îndestulătoare re 

„Surse pentru spiritul său foarte setos de învățături 
și de cultura de care aveă nevoie. Atena eră de 
mulți ani maica științelor şi a artelor; acolo se 
adunau din toate părţile Greciei oameni zeloși de 
a nutii spiritul lor cu totce: aveă, literatura elenică 
mai interesant şi mai instructiv în toată filozofia. 
„În acea faimoasă cetate sa dus Plutarh să pe- 
treacă ultimii timpi ai juniei sale, pentru a, se per- 

+ fecționă în relaţiunea cu învățații şi în școalele 
“Blozofilor. Sa instruit cu profunzime. în principiile 
diferitelor secte; a adoptat însă, cu deosebire, secta 
Academiei, şi -a îmbrățișat dogțuele şi morala celui 
mai celebru discipol al lui Socraţ, pb care neîn- 
cetat îl numește «divinul» Platon. Dar această ale- 

- gere nu fu de tot exclusivă întru a nu adoptă În 
“ oarecare puncte şi. opiniile celorlalte şcoale. 

Meritul lui Plutarh. fa recunoseut la Cheronea 
de timpuriu. Acest merit l-a făcut în junia sa. să 

„ie ales al doilea trimis cu solie către proconsul. 
Colegul său fiind rămas în cale, Plutarh a continuat 
“singur drumul său şi și-a împlinit singur misiunea. 
La .înturnarea să, dispunându-se a da socoteală 
despre solia sa, părintele său l-a -înștiinţat a nu-și 
atribui totul sie-și; să nu zică: eu m'am dus, eu: 

am vorbit; ci totdeauna să adaoge și pe colegul 
său la povestirea ce ar fi. făcut despre deputăţia 

„sa. In urma împlinirii acesti misiuni, el a căpătat 
Pa 

- - ” . /



4 | 
lin nou și alte probe de încrederea concetăţenilor | 

săi, cazi îl numiră arhonte eponim. Aşă se chiamă 

„la Atena şi în celelalte cetăţi din Grecia, primul 
: arhonte sau magistrat, pentrăcă anul. purtă data 

| dela numele arhontelui... i : | 

Petiecerea lui Plutarh la Atena oferiă, unui osia 

de litere multe mulţumiri proprii a-l pironi acolo; 

şloria de care se mai bucură această cetate. fai- 

moasă, în vecinătatea Eleusinti, consacrată prin. cele 
mai mari mistere din Grecia, obiect foarte atingător - 

pentru o înimă religioasă; prundurile destătătoare 

ale râului Ilissos, pe care Platon le descrie cu multă. 
plăcere şi mai vârtos legămintele sale intime cu 

iluștrii învăţaţi, al căror centru de reunire eră urbea 

aceasta; totul pare-se că-l îndatoră a se fixă acolo.. 

Dar pe de altă parte, reputaţia Romei, mărirea ei, 

magnificenţa ei, titlul de capitală a lumii, «și nai 

mult“ decât totul, fără îndoeală, dorința de a cu- 

noaşte prin sine istoria și moravurile” renumiților 

Romani, pe cari îi compară cu. oamenii: cei mâri 

ai Greciei, -- îl determinară să meargă acolo să 

  

A petreacă oarecare timp... | 

Nu se ştie dacă Plutarh a trăit mulţi ani la 

Roma. Unul din autorii cari au scris viaţa lui; crede |. 

lcă el a trăit acolo patruzeci de ani, şi în acel spaţiu. - 

„de timp a căpătat marea cunostință de : istoria și 

"de. obiceiurilă Romanilor, consemnată în Vieţile 

oamenilor mari, în Chestiunile romane şi în alte” 

7
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opere ale sale; însă . paye-se imposibil . să i trăit 

aşa mult timp în Roma." 
N'avem pentru anul. în care a murit Plutarh, 

mai multă adeverire ca pentru anul- în /care a 

măseut. Anticii tae “despre aceasta, şi opiniile celor |. 

moderni sunt împărţite: unii zic că el a. murit în 

primii ani ai împărăției lui Adrian, pe la anul 120 

după, Hristos; alţii zic că a murit pe la sfârșitul 

“împărăției lui Adrian, pe la anul 134 după FHristos, 
Unii zic că a trăit numai șeaptezeci și cinci de 

ani; însă toți au luat drept temeiu numai niște 

| probabilităţi şi conjecturi foarte nesigure, pe care. 

este uişor a, le distruge; “dară nu este ușor a le în- 

locui! prin altele mai bune. Aceste dispute n'au de 
sigur nici un interes pentru cititor. Numărul pro- 

digios al -operelor compuse de Plutarh, și ca istorie 

și ca filozof, ne. face să credem că a „trăit destul 

de mult. Cu toate că a scris cuwo facilitate care a 

adus stricăciune perfecțiunii operelor șale; este însă 

un mare număr din ele cari au cerut cercetări în-, 

delungate și penibile și cari. n'au putut fi decât un 

fruct produs foarte târziu şi de mulţi ani muncit. 

, 

(După traducerea « Vieţilor paralele», tip. 1951).



AUTLO-BIOGRAFIA LUI GH ASACHI 3) 
! (Scursă La 1867) 

  

Gheorghe Asachi este născut la “Herţ ţa, târguşor 

în Moldova de sus, la; anul 1788 Martie 1, ziua 

sfintei Dochii, omonimă cu Dachia sau Dacia, pe 

care el a ilustrat-o prin balada: Dochia şi Traian. | 

Părințele lui, (Gheorghe, care după moartea, soției 

sale a intrat în tagma călugărească” cu nume de 

Leon, bărbat învăţat, aprețuind o educaţie 7elasică 

pentru creşterea, fiilor, s'a: mutat cu familia sa la 

Leopol în Galiţia. Din etatea de nouă ani, Gheorghe 
a urmat acolo cursul studiilor, în. limbile polonă, 

latină și germană, și la 804 le-au încheiat la Uni- 

vârsitate, căpătând gradul de Doctor în filosofie. 
Dar totodată el sau aplicat la specialitatea ingi- 

neriei civile, şi în etate de 17 ani a căpătat diploma . 

de inginer și axhiteet. In astă însușime a ridicat 
7 

) Asachi a tipărit această noțiţăi biogralică la finele volumului 

siiu «Nuvele istote». “ 
. 
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planuri geodezice şi a construit în Teopol o casă 
mare în suburgul *) Halisth. Inturnându-se le Iași, 

el sa aplicat în lucrările artei sale, și depre al 

său plan s'au constrvit casele D-nei principese Elena 

Sturza-Pastrovano. . 

O grea pătimire, urmată după friguri îndelungate, 
l-a: îndatorit, dupre consultul doctorului Veitei, a 

„schimbă clima. Drept care, în luna „August 1805, 
a călătorit la Viena, unde a urmat studiul înaltelor 

matematice sub direcţia celebrului Astronom Burg, 

carele fu de Napoleon I distingat ?) "pentru calculul 
tablelor lunare, atât de folositoare navigaţiunii. 

Dar aceste studii fură întrerupte de invazia Fran- 
cezilor și bătălia dela Austerlitz, zisă a trei Impărați, 

" între Napoleon I şi Imperatorul Rusiei și al Austriei. 

După x6statornicirea păcii, Asachi a urmat la Viena 

studiile matematice și pictura până în anul 1809. 

Im acea epohă 5 Moldova eră ocupată de armia 

Rusiană *), şi admiralul Ciceagof, supra-comandan-. 

tele ei, prin intervenţia părintelui lui Asachi, a fost 

propus acestuia, în corpul inginerilor, post cu gradul 

de Locotenent; dar el preferind învăţătura clasică, 
în loc de a se înturnă în ţara sa a purces la. Roma, 

unde sa aplicat la studiul! arheologiei şi al limbei 

italiene, în care a publicăt mai multe compuneri, 

între care şi Sonetul înserat în jurnalul oficial: J? 

1) Suburg : suburbiu, mabală. 
2 Distingat: distins. 

*) Epohă: epocă. | - 

4) Rusiană: rusească, !
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Kampodoglio No. 15, după care societatea literarie. 
de Roma l-a admis de membru extraordinar. 

La anul 1812, când Napoleon I a întreprins a, 
„să mare expediţie în Rusia, Generalul Miollis, co- - 
mandantul garnizoanei Franceze 'din Roma, a în-. 
demnat pe Asachi a se înturnă în: Moldova, unde, 
după zicerea sa, armia franceză aveă din Rusia să 
treacă spre a restatornici Imperiul antic al Daciei. 
"Astă idee a electrizat pe Asachi; dar cu întur- 

narea sa la Iaşi, a auzit despie memorabila catas- 
trofă în Rusia, și în.loc de Francezi.a aflat pe 

principele Scarlat IKalimaki, cungiurat de o ceată 

de fanarioți, cari în mândria lor" dispreţuiau tot 

sentimentul de naţionalitate română, și Asachi se 

vază străin în patria sa. Toate dregătoriile eruu 

cuprinse de acești greci. Pe una numai nu puteau 

puna mâna, adecă: pe acea de hotapnici de moșii 

împresurate, şi care cereau nu numai cunoştinţa 

limbei române, ci încă și descifrarea vechilor do- 

cumente. 

Asachi 'se folosi de astă încungiurare 2 spre a 

'espune nevoia ca hotarnicii, chiar pentru a lor 'pro- 

priu interes, se aibă cunoştinţe geodezice. O ase- 

mene propunere sa adoptat, şi Asachi fu numit la, 

1813 profesor ştiinţei teoretico-practice a artei de 

inginer. Spre acest scop; cu toată greutatea termi- 

nelor tehnice, el a compus cea întâia dată în limba - 

română un curs de Matematică, şi anume: Arit- 

*) Inconjarare i împrejurare.
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ametica,: Algebra și Geometria, cari mai în vină 
fură și tipărite. Treizeci Și trei. elevi, fii de boieii, 
între -care. și fiul * Domnitorului, Principele Alexan- 
dru Îalimak, ce 'este azi şi Ambasador Otoman i ia 
Viena, au urmat acel Curs, până în anul 1819, 
când un examen public-și o expoziţie de. planuri 
peodezice şi arhitectonice civile şi militare, a me- 
ritat aprobarea generală, și acel rezultat sta consi- 
„derat că un eveniment care a însemnat Începerea, 
periodului de cultură. Uo mare număr” dintre acei 
elevi a exercitat astă artă şi d. Gheţu Fotaki, Și 
astăzi inginer de stat, este încă o probă vie. 

In cursul doniniei Prinţilor fanarioți, boierii Mol- 
doveni cari nu erau libeii a călători în străinătate, 
«el. întâiu boier care a trecut peste. marginile țării 
a fost Gheorghe Bogdan. Ca. dușman declarat a fa- 
narioţilor, -a refuzat a scoate șlicul înaintea -Dom- 
nitorului, carele i-a trimes răspuns că şlicul i va, 
scoate împreună cu “capul. Nevoind. a se supune 

„unei asemenea: operaţii, Bogdan a fugit la Pazis, și 
apoi sa așezat la Roma unde a murit, Măiginiţi . 
a petrece în ţară, boierii nu- aveau nici o idee de 
scena dramatică, şi sub ist nume considerau. pri- 
xeliştile, care dan trupele de pelevenie î) umblătoare 
din loc în loc,- Lia 1817 Asaghi: a organizat. pe a 
sa cheltueală, un teatru de societate în salonul Hat-. 
manului Costake Ghica. EI a angajat pe asa chel- 
tueală un pictor de decoraţii și un mașinist; :casa 

1) Pelevenie : pehlevenie, delă pebhlivan, saltimbane. 
' e € . 

  
.
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lui se prefăcă în adevărată fabrică. Cortina prin- 

cipală s'a, picturat dupre un model adus dela Roma; 

ea înfăţoșă pre Apolon cu' muzele care tindeă mânu 
Moldovei spre a o ridică. Copiii boierilor Ghica și. . 

Sturza au reprezentat mai multe piese în limba ro- 
mână și franceză. Doamnele Şubina, născută Ghica, 

Agripina Sturza, d. Tacovachi Leon și d. A. Ca- 

chez, au mai rămas vii martori. « 

Revoluţia grecească din 1821, care s'a fost născut; 

în Moldova, se făcti leagănul libertăţii eline, unde 

se formase combatanți, cari se răspândiseră _peste 

toată 'Pureia, şi eruziile făptuite de cetele Giecilor ” 

numiţi Eteyişti, a ocazionat' emigrarea, acelei mai 

mari părţi din locuitori. Asachi cu ă sa familie de 

asemenea, a urmat istui puvoiu şi: s'a refugiat în 

Basarabia. 

După ce Turzii, prin congresul dela, Laibach, s'a 

autorizat a înfrână, răscoala grecească aicea produsă, 

în cât astă ţară a fost leagănul renașterei eline, 

Poarta, a numit de Domnitor pe Ioan Sandu Sturza, 

carele chemă pe Asachi şi-l rândui agent diploma- 

tie al Moldovei la curtea de Viena. In curs de 

cinci ani a petrecerei sale în acea capitală, el avi 

norocire a descoperi în mai multe politii!) a Ga- 

liţiei hrisoave a Domnilor Moldovei, pe care mi- 

tropolitul Dosofteiu în anul 1687, le-a fost luat 

cu sine în Polonia unde se refugi în cursul resbe-. 

lului Regelui Polon loan Sobieski. Aceste docu- o 

1) Politii = oraşe. * . , 

a 
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mente, după moartea Mitropolitului Dosofteiu, se 
făcură proprietatea persoanelor particulare, La, astă 

ocazie Asachi a avut noroc a cumpără documente 

- originale, care adeveriau că călugării Greci a Ni- 
„năstirei Trei-Terarhi, șa fost apropiat de una sută 

cincizeci ani,, veniturile unor trei moşii care Prinţul 

Vasile-Lupu a fost dăruit Academiei de el fondată 
în cuprinsul acelei mănăstiri de asemenea de el fă- 

cută. Asachi în a sa însuşime de Referendar sau 

Director a şeoalelor, a deschis un proces călugări- 

lor Greci în a cărui curs acei călugări întrebuin- 

“4au protecţia. Consulatului Rusian 1) Și pre lângă 

Asachi toate mijloacele de „corumpere. Spre a În- 
lătură cazul „de paragrafie, el a regulat ca la fie- 

care dare de seamă a cheltuelilor și a, venitului 

casei școalelor, la rubrica de venit să se adaoce 

frasa: <afară de venitul a trei moşii». 

In fine, cu toate, intrigile opozanților a binelui 

„public, Inalta Curte (Divanul Domnesc), după o 
ivecere. de optsprezece ani, a fost nevoită a procedă 

la revizia, istui proces. i 
Asachi, a pronunţat în 10 Iulie 1839, acea În- 

tâiu oraţie forensa (pledoerul) 2) astei cauze celebre 
înaintea Curţei complete, și a unui numeros public. 

+ Dar prin uneltirea călugărilor greci, sentinţa. a eșit 

defavorabilă pentru şcoale, însă ed nu a căpătat în- 
N 

7 

') Rusian : arhaism == rusesc. 
*) Oraţie forensă = pledare (termen impropriu)
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tărirea Domnească, pentruăă Prezidentul Curţii, 

“loialul Constantin Balş, a fost de altă. socotinţă. 

Spre a paraliză uneltirlle acestor călugări, Asachi 

a redigiat un memuar cu anexe de documente care 

în mii de exemplare sa” împărțit: în public şi care 

de-a dreptul l-a expus generalei Adunări. Ist corp, 

convins de dreapta reclamare şi neputând a, se 0 

pune opiniei publice, a. îmbrăţoşat cu energie astă 

cauză, și prin un «raport către. Domnitorul a. ce- 

rut. revizia procesului. 

Intrun Consiliu de Stat extraordinar, preşedat; 

de Domnitorul și compus din două Divanuri şi toţi 

Miniştrii, către carii sa adaos și "Asachi, astă mare 

cauză, atât, de însemnătoare pentru propăşirea şcoale- 

lor, după un curs de optsprezece ani; și susţinută ” 

fără, nici un ajutor numai de Asachi, sa decidat 

în 27 Martie 1846, încât după acel îndelungat pe- 

riod şcoalele -au reintrat în proprietatea “acelor mo- 

: Tomașenii, Agiudenii și Răchitenii, situate în 

districtul Roman, a edificiilor dănnite de Prinţul 

Vasile Lupu, şi care călugării Greci şi-au fost în-" 

suşit. Către care moşii, prin îngriţirea Şi stăruința; 

“lui Asachi se adaose și Vălenii, care tus- -patru moşii 

sunt unica proprietate a şeoalelor. publice.' - 

Asachi, în a sa însuşime de Referendar sau Li- 

rector a şeoalelor, a secuesirat 0 parte din casele 

Mănăstirei, unde îndată a deschis o şcoală primară. 

In cuprinsul acestei mănăstiri sa statornicit Şi
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" <olegiul în “care d-l Gheorghe Săulescu”) predii-în- 
tâia dată gramatica şi filologia română de el com- 

„pusă, d-l Fabian ?), Matematica și Geografia, şi dl 
G. Filipescu, Geodezia. In curgerea anilor 1899-— 
1831 Asachi Sa ocupat“ la Bucureşti și la Peters- 
burg, ca secretar a comitetului ad-hoc, de redac- 
ţia Constituţiei politice a Moldovei, cunoscută sub 
nume de < Regulamentul Organic», care a reintro- 
dus în ţară guveznul reprezentativ şi care în mare 
parte a servit de bază la facerea ' Convenţiei: din 

“7 (19) August 1858. Ie i, 
La 1831, el fu numit Arhivist de Stat și se 

ocupă cu culegerea documentelor vechi, privitoare 
“la drepturile ţării. | : | 

La. 1829, pe când Presa era în fașă, găăsiadu-se 
numai la Mitropolie un tease pentru cărți biseri- 
cești, și pe când locuitorii: țării nu aveau alt mij- 
loe de a află ce se petrece în afară, dar chiar și 
în. lăuntru, decât veştile din -gură, în gură, el a fost 
carele cel dintâiu a avut inspiraţia. şi curagiul dintre 
toţi a luă inițiativa și a pune mâna pe stindar- 
-dul Presei; fondând acea, întâiu foaie periodică in- 
titulată « Albina Română<, urmată de « Patria», 
care a eontinuat .33 ani, și < Buletinul Oficial» al 
:guvernului. - E 

4 
pe 

1) George Săulescu a. făcut studii în fară și în streinătate; a ;“fost profesor în Iaşi și inspector al Școalelor; a lăsat mai multe “scrieri de gramatică, ş, a. - 
2) Vasile Fabian zis şi Bob a fost profesor la seminariul «Ve- 

niamin>, adus de Asachi din Transilvania, la 1820. 
, 

    

- 
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La 1839 el a instituat Conservatorul filarmo- 
nic, a cărui elevi au putut cu succes reprezentă. 
opera Norma. Inte multe alte piese teatrale, d 

el prelucrate, care fură reprezentate pe teatrul de 

societate și cel public, el mai adaose a sale ori- i 

ginale compuneri precum: dramele naţionale <Petru- * - 

Rareş»,. «Elena. Dragoş> şi «Turnul Butului», co- 

mediile <Pedagogul» și «Ţiganii» la ocazia, elibe- 

rării 'Jor de sclavie, efe. 

EI a dat la lumină din istoria Patriei, mai. multe 

broşuri ilustrate de tablone”) litografice, și foaia pe- 

riodică «Icoana Luunii» însoţită eu stampe, un Af- 

las geografic, un tablou istorie, lucrări 'cari au con- 

tribuit la deşteptarea spiritului naţional şi la răs- 

pândiiea cunoştinţelor folositoare, dintre cari nau 

lipsit și acele pentin tragerea neamului român, şi:: 

prin fondarea, unei întâie fabrici de hârtie pe a sa. 

„mică proprietate, antica Petrodava, a deșteptai, in— 

“dustria naţională, însă şi dărâmarea stărei. sale fi- 

nanciare. 

Pentru a da „la străini o idee despre istoria. ţării, 

el a tradus și a publicat în limba franceză, Nu- 

velele istorice'a României, o culegere a Poeziilor: 

sale, compusă după regulele Prozodiei, care le-a. 

adaptat la caracterul limbii, şi mai multe Fragmente - 

  + 

1) Pe vremea lui Asachi limba; noastră literară nu eră încă fixată: 

în unele puncte, De aceea „scriitorii întrebuințau forme variate pen-- 

tru nealogismele cari azi s'au statornicit.. El zice fabloi (pluzal ta 

blone) pentru tablou (plur, tablouri). N a 

. . 
7
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4 originale în. Jioba Italiană, Franceză şi Germani, 

Imperatorii Rusiei, Austriei şi a Turciei l-au onoraţ 

cu alor ordine respective. 

EI este membru Academiei de Roma, a Societăţii 

Scandinave, a artelor frumoâse de Austria şi al 

" Sogietăţii de Agricultură: Română. 

Către aceste se cuvine a adăogi că pre lângă 

cunoștința limbii. mume, Asachi cunoaște acea po- 
lonă, rusiană, latină, germană; italiană, franceză Şi 

engleză. | -



  
ÎNSEMNĂTATEA ISTORIEI PATRIEI 

ARON FLORIAN 

7 
Notiţă biografică. — Aron Florian (1305-1888) a învăţat în * " 

. 

Ardeal; a fost adus în ţară de familia Goleştilor pe la 1827 ca . 

* dascăl la școala primară din satul Goleșiii ; mai târziu a fost numit 

profesor de istorie la Sf. Sava în București. La. izbucnirea revo- 

luţiei din 1848 în Transilvania se duse acolo. In 1857 se întoarse - 
în România şi fu numit profesor la Sf. Sava, apoi la facultatea 

de litere. Tot atunci fu numit și membru în consiliul permanent 

de instrucţie. A lăsat mai multe sctieri istorice și literare. 
N 

* 

Niwmie nu poate fi la o nație mâi scump decât! 
s- Pa 

începutul său, numele ce-l poartă, păniântul pe care 

locueşte, starda întru care se află acum şi grija de 

ceea ce poate să fie în vremea viitoare. La niște - 
„_fii”'adevăraţi ai- naţiei pe care i-a ajutat natura, şi 

au primit o creştere bună, încă. nimic nu poate fi- 

de mai mare înteres, decât cunoştinţele de acele. 

lucruri scumpe cari fac fiinţa naţiei și pe a lor 

înșiși. Oricare dintrînşii fie slujbaş obştesc, fie 

particular, din curiozitate sau trebuință, de multe 
,



. 
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ori este adus la astfel de împrejurări, că se. întrece | 
să cerceteze şi să caute cu tot dinadinsul după 
izvorul: din care poate află acele lucruri ee sunt 
de cea mai mare importanţă, atât pentru întreaga 

ţara sa, cât: de. nulteori și pentru sine singur. 
In neastâmpărarea, aceea grea în care se află 
„oricare iubitor de adevăr fiu al naţiei, se “întăţi- 

șează ideia, istoriei payriei, oglinda actea "magică a 
veacurilor, trecute, icoana cea adevărată a vremii 

de: acum, si cheia cea de mare preţ, cu eare se 

descuie oarecum și ascunsurile viitopului. Aceasta 

odihneşte, mulțumește și mângâie curiozitatea, sau 

trebuinţa tuturor celor ce se interesează” a cunoaște 

"Iueruxile acele nepreţuite ale naţiei. Întwînsa, ea 

întrun hrisov sigur, sunt scrise cu slove de aur 

drepturile unei naţii, pentru începutul, numele și 
pământul său: întrînsa se află - deosebitele. acele 

întâmplări şi împrejurări, cari au adus naţia la 

starea aceea de cultură sau de barbarie, de lumină 

sau de întunerec, de fericire sau de nefericire întru . 

cae se află; și tot printi'însa, poate cineva să în- 

drăznească a pătrunde oarecum şi în întunerecul 

viitorului, şi să se apropie cu ideia de soarta ce aș- 

„teaptă pe acea nație. + 2. 

Trebuinţa de o astfel de istorie este atât de . 

pipăită şi atât de netăgăduită, în cât :naţia fără 

“istoria patriei este ca pierdută între" celelalte naţii, 

streină, chiar în pământul său, necunoscătoare de 

drumul pe care a umblat mai înainte și .rătăcită 
+



+ 
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în calea pe care a apucat: acum. Oricare altă nație 

poate să-i zică cu despreţuire : «Inceputul ce ai 

«este “necunoscut, numele ce porţi nu este al tău, 

«nici pământul pe care-l locueşti ; soarta tă așă a. 
cfost ca: să fii tot după cum ești: leapădă-te de 

<începutul! tău, schimbă-ţi numele sau primește pe 

«acesta ce ţi-l dau eu, ridică-te și du-te din pă- 

<mântul pe care-l locuești, că nu este al tău şi 

<nu te may munci: în zadar, căci tu nu poţi fi 

mai bine de-cum eşti». Aceste vorbe pline de 

ruşine, de descurajare . şi de desnădejduire că un 

trăsnet ar cădeă asupra acelei naţii, i-ar fărâmă 

toafe legăturile, ar nimici-o cu totul, şi atât înce- 

„putul, numele şi pământul, cât și toată ființa ei 

Sar. aruncă în adâncul unei uitări veşnice. Intris- 

tarea, durerile, lacrimile nimic nu ar folosi-o ; 

simpâtia, mila, ajutorul, toate ar fi pentru dânsa 

închise. Plecând în lumea cea largă, ducând cu sine 

durerea, sa, hula lumii şi suvenirul de nişte lucruri 

pierdute, naţia aceea numai cu lacrămile desnădăj- 

duirii sar mângâiă;= dar acestea, niciodată mar fi 

“în stare să-i întoarcă niște lucruri pierduțe, ce 

"niciodată nu poate zice “au fost ale sale, dacă cu 

nimic nu se poate dovedi, atât e. de mare teebuința 

şi importanţa istoriei patriei. 

Adevărul acesta se simți de toate maţiile, atât 

de. acelea pe care le-a cunoscut bătrâna” vechime şi 

au pierit de mult de pe fața pământului, cât şi de 

acele care tiăese în lumea aceasta nouă de acum. 

N
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Deodată cu! statornicirea lor înti'un loc, cu intra= . 
vea lor la viaţă în stat, cu începutul înaintării lor, 
cu cunoştinţa” meșteşugului de a scrie, începură. a 
însemnă începutul, numele lor și pământul pe care: 
Sau așezat; se siliră a strânge fapte și întâmplări 
clasificate după vreme, loc Și persoane, din care să 
se înţeleagă soarta, lor din orice vreme, şi în astfel 
de chip se întrarmară cu documente netăgăduite: 
pentru acele lucruri scumpe la fiecare 'naţie. 

Românii ca nişte strănepoţi ai Romanilor, dela 
care. moştenese întipăriri neșterse, aduşi fiind în lo-- 
curile acestea la anul 105 după Hristos, rămaseră. 
aici neelintinţi în vreme de 1730 de ani, până în 
ziua de astăzi. In câtă vreme fură umbriți sub â- 
vipele vulturilor 'romani, se împărtășiră „de orice 
aveau acei. biruitori ai lumii, și istoria acelora eră 
și istoria Românilor. După ce twecără acelea de: 
slava Ramei, și în locul luminii de civilizaţia ve- 
che se aşeză întunericul barbariei, ce” ţină Europa 
copleșită mai multe veacuri, precum pentru toate: 
naţiile, așă şi pentru Români începură nişte -vreini 

de durere. Roiuri de .naţii aziatice sfâşiară colosul 
„Romei, se aşezară și în Dacia, pământul de MOŞ- 
tenire al Românilor ŞI. "osândiră pe Români vea= 
curi întregi a geme sub un jug îndoit de stăpânire 

streină și de barbarie, care nu şterse numai urmele 

de cultură, 'ce găsiră la Români, ci, după ce îi lip- 

siră de istoria patriei lor și dupăce: în veacurile 

acelea de întunerec şi de gemăt înghesuit, le sor-
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hiră şi le înghiţiră până şi tradiţiile, puseră. și sta- 
vilă Românilor, ca mai multe veacuri să. nu se, 

"poată desmetici din. ameţeala în care au căzut. 

„Dar în sfârşit naționalitatea, Românilor din țara, 

românească triumfă printre toate nefericirile ce au 

căzut peste acest pământ. - 

1Din Prefaţa cărţii Istoria Principatului Ttirţi “Românești, 2 
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— 0 ÎNCHINAREA. E 
MĂN ĂSTIRILOR ROMÂNEŞTI LĂ one 

GRECEȘTI. 
DE , 

i. BREZOIANU 

Notită introduetivă, - — La finele anului 1963 “ Adiiniarea legiui- 
toare a Românici _a votat, legea; secularizării azerilor mănăstirești, 
adică a hotiirât ca averile. pe cari le posedau în țară diferitele mă- 
năstiri” eazi erau închinate locurilox sfinte din Orient să treacă în. . depliră “proprietate a statului. Chestiunea aceasta se discutase 
mulţă vreme înainte. Insăş! proclamația; - -revoluţiei din :1848 pine „- între punctele constituţionale și secularizarea. Eră dar natural să se publice multe serieri relative: “la această chestiune. Intre serie- 
zile acestea este: şi Tina a “lui Ton Brezoianu: <Mănăstirile zise în- ehipate şi călugării străini» (Bac. 1861). Această esete. “coprinde o |, „serie de 'memorii privitoare lav fiecare mănăstire închinată din Ro- | - anâuia, ap6i altă serie de memorii, mici monografii asupra diferite.” ă 

“lor perioade istorice în .care s'a desfăşurat. această hestinne: Re- „producem aci pfima' monografie. E E Sa îi 

Fatrigile, călugărilor ș greci în: principate “ip: vălul 
religios încep după .căderea Constantinopolei sul 
Mahomed al „doilea, Atunci şi: Romei ) şi călugări 
se împrăștie - în! toate: părțile, bat la toate ușile, 
caută. azil în toate țările creştine, dar, nicăeri „Ospi- 

1) Romei = Greci,   ai - >  



  

talitatea n'a, fost plătită cu o ingratitudine mai 
„amară ca în principatele române. 

Scopul lor sa simţit chiar de atunci, căci la 
izgonirea Patriarhului Nifon din ţară 1), Radul al 
V-lea?) prenumit cel mare, rostește aceste vorbe 
memorabile: < Părinte, pasă, de eşi din ţara noastră, 
că viaţa și traiul şi învăţăturile tale noi nu le 
"putem răbaă, că strici obiceiurile noastre». O asc- . 
„menea simţire se vede a fi avut loc și în Mol- 
davia, căci Bogdan Voevod, fiul lui' Ştefan cel 
Mare trimite: de ştire lui Ioachim, Patrizrhul Con- 

stantinopolei, să nu-i calce piciorul pe pământul 
Moldaviei. Acest Ioachim ucisese prin înveninare 

pe predecesorul său, ca săi ia locul. 
Cu toate acestea, patriarhi, arhierei, călugări 'de 

toată mâna veniau mereu în principate, spre pre- 
dicârea cuvântului lui Dumnezeu într'o limbă ne- - 
cunoscută Românilor. Istoria a păstrat numele și 

epoca venirii unora dintre cei dintâiu. Aceasta mai 

"spune încă că unii dintracești părinţi ai bisericii, 

vânzând indulgenţe (cărţi de iertare de păcate) pe 
la creştinii din principate, au produs cel mai mare 

scandal în inimile oilor încredințate. lor, spre a 

hrăni şi revărsă asupră-le darul lui Dumnezeu, 

care nu se vinde pe bani, căci —-zice Şincai: «Ce 

vreau arhiereii aceştia? Să te înveţe să iţi prindă 

  

') Radu V numit de istoricii noi al LV a domnit între 1495 şi 

1508, - 

2) Patriarhul Nifon a fost zonit în anul 1507. 

% Bogdan a domnit în Moldova între 1504—1517, 
>



  

parte pe „lumea aceasta sau să te ducă la Ceruri? 
Nu ciede, o Române, pentru că numâi punga ta 

o voese ei, ca să-și untple pungile lor». 

“Stweinii lucraseră atât de mult în. secolul acesta 

al XVI prin puternicele arme. ale religiei, spre 

“uzurparea drepturilor şi averilor ţării, încât, în se- 

eolul următor se urmează necontenit lupte, spre 

gonirea lor afară din ţară In adevăr luptele încep 
deodată cu arătarea acestor streini în principate, 
nemulțumirea devine. obştească împotriva lor și 

Radu_ Voevod, fiul Mihnei Voevod, spite în- 

tâmpinarea. turburărilor ce sta gata să izbuenească ” 
în potrivă-le se văză nevoit a ucidă opt dintre 

boierii căpeteniile acelei mişcări. 
"Unul din cele mai vechi acte publice ce 'am 

întâmpinat - despre. cercările streinilor” de a pune 

“mâna pe bogatele mânăstiri “domneşti. ale ţării, dhpă 

cum au pus „mai târziu şi pe guvernământ, este” 

un hrisov al lui Alexandru Iliaș?) cu data 1618. 

Acest document spune că, venind- Părintele Ar 

hiereu Chir Partenie, împreună cu mai mulţi că 
lugăii. din sfântul munte Aton?), dela mănăstirea 

Pantocrator şi rugându-se lui Alexandru Iliaș a 

închină, mănăstirea” Snagov-să fie metoh celei dela 

Pantoerator,. acest Domn, temându-se de protesta- . 

9) Radu, fiul lui Mihnea, a domnit, eu întreruperi intre. 1601-1616, 
*) Alex. Iliaș a domnit între 1616-—1618. 

3) Muntele A/on sau Atos din peninsula caleidică, unde sunt 
multe mănăstiri. . . . _



  

ţiile boierilor, a supus chibzairii goborului țării 
rugăciunea acelor călugări. : - p | 

Acesta a hotărît ca această, mănăstire domnească 
să nu se închine nicăiri, ci să rămâie la a ei de 
sine stăpânire, după cum a rânduit-o fondatorul ei, 
pentrucă — zice acel. „sobor - —— destulă nedreptate 
Sa făcut cu punerea Gâtorva, din mănăstirile ţării 
sub protecţie streină din “îndrăsneala altor domni 
de mai înainte și numai cu a lor singură voie, 
deşi ele au tost de alţii întemeiate şi înzestrate. 
Cu toate acestea de vreme ce — zice hrisovul — — 
Părintele Partenie, e om. cuvios ŞI cu “ ctmoştinţe 

de ale mănăstirilor, soborul găseşte cu cale să i se. 
dea egumenia mănăstirii Snagovu pe viaţă, să o ţie 

cât va trăi, afară dacă el însuș Sar lepădă. 

“Cu toată legalitatea, păzită de Alexandru Iliaş, 

prin convocarea soborului spre rezolvarea : chestiei 

-de înstreinare a mănăstirii, Românii au căutat, să 

lovească deodată şi pe protector şi pe' protejaţi. 

Astfel ei începură a se mișcă, Iliaș Vodă prinse 

de veste și ucise numai pe vornicul Christea, căci 

toţi ceilalți cari strigau «să iasă grecii afară din 

țară>, sub povaţa. pabarnicului Lupu dela Vlădaia 

au trecut muntele ca să se întoareă cu oştire, spre 

alungarea, streinului. | - 

In adevăr, paharnicul Lupu cu cetașii lui vine 

cu oști asupra Târgoviștei și curăţă ţara de acei 

venetici, iar Alexandru lIljaș scapă cu fuga la 

Rusciuc şi de acolo la Constantinopole. - 
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| 
Incetând pauza răzvră ătirii, a încetat s Şi răzvrătirea 

ae şi lucrurile sau liniștit. Misionarii străini însă în- 
cepură iar ă veni a face încercări de uzurpare în 
cât Leon "Tomşa Voevod!), speriat de păţirea lui 
Alexandru Iliaș Voevod, luând în considerare ho- 
tărîrea soborului țării, gonește afară pe toți Grecii a 
intriganți şi uzurpători ai averilor ţării. 

Doe SCI o 

*) Leon Tomșa Voevod a domnit între 1629—1633, | N



    

  

DOI 1821.- 

ai DE -u ME | | 

4. HELIADE RADULESCU A | 

“Xotiţă biografică. — on Felicntă “uleueu (1802—1872) 4 în- 
Yăţat întâiu cu .un dascăl grec, apoi cu Gh. Lazăr; mai mult sia, 
cultivat “studiind singur. A fost” profesoţ în locul. lui Lazăr şi a. 

„seris cărţi de şcoală necesare. elevilor săi. A fundat cel dintâiu: ziar 
în "Țara Românească YOurierul românese 1929) şi cea dintâiu r&- 
vistă literară (Carter. de ambeseze - -1836), A întemeiat la 1834 «So- 

, cietatea filarmonică» sub” auspiciile. căreia . s'a organizat “primul 
teatru românesc în» Bucureşti., A fost unul din condugătorii: Tevo- 

„uţiei - din 1848 şi membru în guvernul Provizoriu și mai tiaziu 
membru fondator al Academiei Române. 

A publicat. foarte: multe scrieri, „originale Şi: traduceri, în “toate 
genurile literare. : - i 

Notiţă introduetivă, — - Această scurtă şi curioasă "paralelă este - 
luată dintro scriefe a lui: Heliade întitulată < Echilibru “între an: 
titeze, o colecţiune de articole dintre anii 1859 şi 1869. 

Doi 1921 fură: unul veniă de unde și-a -tost: E 
înțăreat Dracul Fânarioţii, în_ capul căreia era Ipsi- 

lante; şi altul de unde-se mai află încă, dacă nu 

„vână, și sânge, oase încai și tot base de: Român 

ce mai” pot înviă „ta însuşi: oasele peste cari pro= 

» feţiză Iesechiel. , -_- - a - 

„De peste Qlt x veniă 1821 cel romnesc, dela apus 
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de unde vin. uraganele ce curăţă aerul de morburi!) 

sau de ciume şi răstoarnă şi casele ce nu stau pe 

temeie bune. Oltenii veniau cu acel 1821 şi în 

capul lor eră Tudor VIadiniirescu. 

Cu un 21 veniă Ipsilante cu o adunătură de 

„străini de toate culorile, și după cari, ca toţi junii 

„creduli și generoşi se luară amăgiţi o multitudine 

de elevi greci, plini de ardoarea celor ce ştiură a 

muri la "Termopile. 

_-Cu cel românese 21 veniă 'Vludimirescu cu 15 

mii panduri, toţi Români, toți Oltenaşi. 

Un 94 veniă din Motdova şi încă mai de de- 

Parte și Btete la Colentina pe unde tree Muscalii 
"când vin şi se duc, și se puse grecește în casele 

Ghicilor. - 

_ Cel adevărat 24: veniă -de peste -Olt, gi ste la 
Mama Capitalei, la Mitropolie voiu să szie, şi se 

puse vomâneşte în casele Brâncovenilor. Unul la 

Colentina şi altul la “Mitropolie steteră, şi Spre d 

se cunoaşte se măsurară unul pe altul de sus până 

jos. Se.cunoscură şi -după poziţia ce luară, şi după 

gesturi şi fapte, și după cugete, și după stăpâni. 

Unul venişe a, servi Românilor şi altul Streinilor. 

„Unul aduse „prade, despueri, ucideri, intediuri de 

case, spargeri de biserici, măcelul celor fără putere, 

" desonorări de - familii, devastaţia . ţării dintrun cap 

până în altul şi nici un principiu: 

Altul, cel adevărat românesc, semănă cu mâni .- 
  

3) orb (atinism) : boală.
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pline. seinințele naţionalităţii și strigă: jos Fana- 
iioţii; jos Ciocoii!" să strivim capul şerpilor. 

Unul, cel Fanariotic, cântă: o 

_ Aideţi, fraţi să trăia bine; 
- Să trăim tot pentru not, 

| : Căci iată vremea ne vine : 

: Cea ?ncăreată de nevoi. 

Altul, cel românesc, cântă, ca to eroii moderni . 

ai tuturor naţiunilor în servitute, cântecul Jienilor: 

“Poate plugurile umblă! - . - 
„Numai pluguleţul meu - =». 

L-a "'nţelenit Dumnezeu; - 
Dar a dat şi. Dumnezeu ” 

umble și. plugul meu 

trag brăzda Dracului 
"uşa spureatului, ete. 

- Capitala atunci sta între doi. 21: între al lui 
”- Xpsilante ce rezidă, la Colentina şi între al lui 'Tudor . 

ce_rezidă, în casele “Basarabilor. Boierii atunci, câți 

mai erau boieri, “trecură la Tudor, şi ciocoii făcu- | 

seră înai dinaințe cauză comună ci Ipsilante. 

, - Havalâmbii, Isvorenii, Poenarii, ete. erau deja în 

" vangurile. lui "Tudor, căpitani ai Pandurilor, ajutanți, 

secretari; Grădigteni, Ilarioni, Gianii, ete. i ge ofe- 

riră spre serviciu. | 

Ipsilante venise proclamând. prada şi - inceridiul. 

: Ciocoii dimpreună eu toată adunătura de streini îl 
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vecunoscură de cap, și începură. prada ş şi violarea, 
Tudor proclamă drepturile Patriei . şi. "Domnia 

„română, şi ciocoii nu-l iertară. Tudor fu tiădat la, 
"Goleşti de doi Iuzi “venetici şi ucis prin ordinul. 
lui Ipsilante Ja Târgovişte în aplaudul trântorilor 

și lipitorilor, „vampirilor României. 
Cei cari au trădat şi ucis pe 'Ludor fură totdeauna 

bine văzuţi de Custea numită «protectoare», înscriși 
îu Cartea de aur şi urmaşii lor împinși înainte și 
foarte |] » larg recompensaţi. Cei cari âu urmat lui "Tudor 
tură, înserişi în cartea neagră, de an fost oameni 
maturi ; priveghiaţi- de aproape de au fost jani, ș 

fură alungaţi, batjocoriţi, şi vor mai fi încă, până 
“laa şeaptea generaţie. 

Dela un 1821, dela al lui Ipsilante, avem su- 
venirea de tot ce este mai nenaţional, mai batJo-, 
coritor, mai oribil; — iar dela; 1821. al lui “Tudor - 
începe regenerarea Românului. e 

Unul, cel de peste Prut, „aducea dist irueţia: ș și 0 
" adevărată Stâpdnire. Cel de peste Olt aduse o creaţie 
nouă, Domnitor român, reforme, şeoale naţionale, ete. 

..
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- CAPIPULAȚIUNEA DELA ROȘOANI" 

GRIGORE URECHE 
n îNRI N 

r , = 

Notiţă biogr: afică. — Gri 2gorie Lreche (1590? — 1646 ?) este unul 

din cei mai însemnați cronicari: ai Moldovei. El a seris cronica, 

Moldovei dela întemeiere până la 1594, care ne-a rămas. sub titlul : 

«Domnii ţării Moldovei și viaţa lor». DĂ această cronică este bhu- 

cata ce urmează. ! 

Notiţă introductivă. — oa Vodă. Armeanul, cunoscut mai ales 

"sub sumele de Jon Vodă cel Cumplit, a domnit în Moldova dela 

întze anii 1572—1574, în urma lui Bogdan “al IV-lea, fiului Ale- 

xandru Lăpuşneanu. Tarcii, obișnuiți să sfoarcă cât mai mulţi bani 

dela Domnitorii principatelor, îi cerură să mărească tributul ce da - 

Moldova Porții, Ion Vodă nu se învoi. Atunci Turcii deteră domnia, 

- Moldovei lui Petre Șchiopul şi-l. îrimiseră en oşti ca să jă trovul. 

Ion Vodă se împotrivi, îşi organiză 6 bună armată şi cu ajutorul 

Cazacilor respinse de mai multe ori armata cu mult niai mare a 

Turcilor. . - 

Trădat îisă de cet - mai “credincios boiez al său, Teremia Golia, 

are luă dela Turci o sumă mare de bani, “u- pută profită de pri-. 

mele lui izbânzi, fu nevoit a se retrage în satul Roșcani şi acolo - 

-se îhvoi să capituleze. Aceste întâmplări sunt povestite în pasagiul 

din Ureche car6 se reproduce aici. a 

Tuseii nu se ţinură de cuvânt, ci îl uciseră, îi îi tătară capul, ia 

trupul îl legară de cozile a două cămile şi al despicat, 

A 

“Inpărătul “Turcesc, auzind: de semeţia 'Iuj Ion 

-  "Arodă si câtă pagubă i-au făcut, au socotit ca să strop    



+ 
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şească 1) ţara, Moldovei ci cu totul, şi: p6 hainul stu 
pe Ion Vodă, să-l prindă. Și îndată trimise în toate * 
părţile, la toţi sângecii î)“să-, se. găteze de: „oaste, 
și să treacă D)unărea asupra, lui Ion Vodă. Iară Ion ; 

„Vodă, dacă au înţeles, cui toată - oastea. sa Sau pomit, 
şi au supus oastea sub Tighinea, şi au trimis 0 seamă 

„de oaste a sa. cu Teremia Pârcălabul de Hotin 5, 
ca să apere trecătoarea 'Turcilor să nu treacă Du- 
nărea, Văzând Teremia Pârcălabul că nu-i poate 

„opt, Sau întors și au dat ştire lui Ion Vodă; şi nice 
“Ton Vodă altă zăbavă mau făcut, ei îndată: au purces 
spre oastea tir cească, însă întâiu au trimis pe Sfirslki *) 
cu 0 seamă de Cazaci și cu 6.000 oșteni de țară, 
să prindă, limbă ) şi fără zibavă,, au dat pe oastea 
turcească, i a i 

Și dând răsboiu, au fugit Turcii, și nici “altă 
„limbă au putut luă, fără de un Tare rănit râu, cât 
nau putut dela- dânsul - nimică înţelege. 

Apoi, singur Ion Vodă cu vre-o 600 de oameni, 
Sau lipit la! baltă Ja Cahul, unde eră oastea tur- 
cească; și s'au suit întrun pise de deal să poată 
cunoaşte câtă seamă de oaste va fi la Turci. Ce, 
nimică n'au putut cunoaște : că oastea eră, pe văi, de 

  

, i 

4 stropși — a sfărâmă. E e 
*) Hăin = inimie. : 

3) Samgeae : cuv, ture. propriu: steag, eu. coadă de cal. De acă 
“Yuoernator care” are ca semn Un asemenea steag, - | ÎN ă / 

*) Acesta este trăditorul Ieremia Golia.. 
1%) Sverşedil, i , 

% A prinde limbă : a află. sa
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nu. e “vedea; numai, străjile Sau Văzut - în patru 

E locuri. Şi sau întors Ion Vodă înapoi | la tabără; şi 

atunci o seamă den boierii cei mari, Muraul vel: 

vornic, Bilăi vel vornic şi Slăvilă Hatananul, vă- . . 

zând atâtea puteri. de oaste turcească ce venise cu 

Petru Vodă, temându-se ca să nu cadă în primejdie, 

au părăsit pe Ion Vodă, și.au fugit la Turci, de 
Sau închinat la Petru Vodă 1). - 

Ion Vodă şi-au împărţit oastea, în 30 de pâlcuri ?), 

şi la tot pâleul au pus câte o puşcă >); şi avea!'80 

de puşti. Iar toată oastea lui Ton Vodă eră 30.000 

fără proşti 'şi adunătură ce erau pe lângă Ton Vodă.. 

Deci la începutul răsboiului zie că o seamă de Mol- 

doveni: să se fi închinat la 'Turdi, şi “Turcii să-i fi 

“pus în fruntea răsboiului de s'a oprit focul într'înșii, 

ŞI au pierit cu totul: Deci, Cazacii cu focul, Mol- 

doveni cu fușturile *) aruncau cât nu știau Turcii 

ce se vor face. Şi văzând Turcii pe Moldoveni că 

vor să moară, decât să nu bivuească, cu multe meş- 

teșuguri: au nevoit să amăgească pe Moldoveni să-i 

ducă, asupra, puștilor. Ce văzând Moldovenii meș- 

teşugurile lor, nu-i goniau mult, ci numai până dau. 

dos; că vedeau că fuga lor eră, cu înșelăciune; că 

de mulţimea lor eră tot locul acoperit. 

  

1) Aceştia sunt, tădiătorii cari au părăsit pe Jon Vodă. 

* Pâle, detaşament de soldaţi, fără determinare de număr. Ace- 

las cuvânt a intrat din nou în limbă sub forma rusească ă pole “(de 

unde polcornie = : colonel) care ar corespunde cu un regimeni, 

%) In vremea aceea vorba pușcă însemriă ceeace. numim azi fun. 

) Fuşt (arhaism) : suliță. 
* 

- . „- . i . 

N
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De aci, lăsând “Turcii partea despie Cazaci, cu, 

toată puterea sau întors. spre Moldoveni, -şI toate: 
puştile sloboziau asupra lor, iară Moldovenii stau 

așa cum ar fi gătiţi de moaste, iară nu să isbân- 

dească; și multă, moarte va făcut de ambe părţile, 
“<ă nu eră o călcare pe pământ, ci tot pe trupuri 

de om; şi mai apoi, aşă aproape se băteau, că și. 
„mânile le obosise, și ummele îşi “scăpau. Ca acelă 

„praf se făcuse, căt nu se: cunoşteau cipe de a cui 

este. Deci, Ion V odă au îndreptat pe ai săi dinapoia 
puștilor, să se mai odihnească puţinel; şi Turcii, 

aşisderea. Și așă stând şi. privind unii "la alții, au 

dat o' ploaie mare, de au muiat praful cel de puşte. 
„De aci n'a fost Moldovenilor de, nici un folos, 

că li Sau muiăt puştile; de unde aveau nădejde de 
ajutar - s'au scăpat; ce numai. de a mână au căutat 

a se hate și nu se puteau “sprijini de mulţim&a 
“Turcilor; Mai apoi, oaste tătărească proaspătă î-au 
lovit, de le-au cătat a da dos ca să seape şi Tătarii . 
a-i goni și a-i aruncă jos. Numai pedestrimea și 
oastea, cea de strânsură au rămas.şi 300 de Cazaci. 

Ce, fiind și “Turcii obosiţi,nu - năvăliau aşă. Jon 
Vodă scăpându- şe de oastea cea călăreață, şi-au dat 

glas cu Cazacii să se pedestrească toți. Că pedes- 
“trimea moldovenească, ce eră adunaţi mai mulți 

în dobândă decât în leafă, eră aproape de 20.000. 
Și năvălind cu dânşii singur, loh Vodă au luat” puşti, 

cu iureş dela Turei, și sau- dat Înapoi, și Sau trâs
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lângă sat lângă Roșcani; de sau (ingropat “unde 

mare nevoie aveă de apă. Iar Turcii, dacă sau strâns 

cu cei dela goană, i-au înconjurat mai înainte de” 

„apusul sourelui, şi toată noâptea i-au străjuit să nu 

“iasă din acel loc. lar dacă s'a făcut” ziuă, cu toate. - 

puștile au început a bate într “înșii ; ce 2) nimie nu 

le stricau, că se șenţuise bine; undă trei. zile sau 

apărat. d ” ca 
s Ii 

Deci, văzând Ion Vodă că flămânzese ŞI mor - de 7 

setb, și praful: cel de puşti se împuţinează, să fugă : 

- să seape, loe nu eră -— numai cu aripi să sboare, 

“iâr' întwalt echip nu se puteă, că tot locut eră oco- 

lit de Turci; ce au socotit doară cu blândeţe și cu 

jurământuri să facă . cu “Pureii, ca să scape de. 

moarte; şi au început a timete la dânşii că se 

va, închină; de vor trimete un om ca acelă să-i 

jure lui, că, de ce va poiti,- să-i facă pe voie. 

Turcii bucuroşi se primiră la una ca aceasta: decât 

cu arme și cu vărsare de sânge, mai. Bine, cu în- 
.
 

selăciune să-l dobândească. Aşă, trimiseră Turcii la 

Ion Vodă de-i jurară, pre pofta lui, ca să-l ducă 

viu la împăratul; „pre Cazaci să-i lase neatinși, 

să meargă: de unde :au venii, iară altă adunătură 

să-i sloboază: să 'se. ducă voinici pe la casele lor, 

că nu va fi paguba lui, ci a Împăratului, că robii 

Impărăţiei sunt. . 
, (Kogălniceanu, Cronicile. României, 

| ed. II 1872, vol. I, pag. 227). 

1): S'a ascuns. 
2) Ce: ci: însă. 

a



MAVROGHENI. 
* ” ÎN DE Lo - 

| _PITARUL HRISTACHE | a 
f Ă A _ - ; Ia 

Notiţă introductivă. — Autorul, AP cărui nume nu-l cunoaștem | 

” întreg, a fost un- boierinaș care a trăit pe la finele secolului trecut 

si. începutul secolului nostru. Ne-a lăsat o cronică în versuri (des- 

pre „Mavzrogheni. 

La leatu opt-zeci-și-șase . 
-Dapă-ce Saridicase 

' “Cu domnia din norod: aa 
“Mihail. Şaţul Voevod?) * = 

Nu trecă câteva zile - - -: 
Şi auzim de Domn, că vine 

“Unul ce a fost în treabă tă 
— Bragoman pe area Albă, | 

„Ce-i zice și Mayrogheni, 

„-  Iseusit şi om al trebii 

- Si încă un dar mai are 

Căci e om şi viteaz, mare, 
După 'care auzite? 

Cu atâta "mpodobire, 

Toţi cu. mare veselie LS 
- 

IL aşteptam c ca să vie, 
> 

E) Mihail Şuţu a domnit în n Muntenia între 178817 786; iar Ni- 

colac. Mavrogheni între 186— 1'790, N.
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_Nu, mergea cu pompă mare, 

Aveă câţiva spânzurați 

In port schimbat, îmbrăcaţi. . 
Cu nişte mintene scurte 

Numai pân” la brâu făcute, 

Cusuie cu găitanuri -- 
Şi la brâne iataganuri, 

La cap eu şaluri. turceşti, 

Cu şalvari largi încălţaţi. 

Cu iminei în picioare 
As . _- 

: Şi în genuchile goale, 
Cu mânicile sumese - | 

Și prin mâini gloanţele dese.. 
2 _ | 

| . LN Când făceă vre-o plimbare. - 

Ci călare- voiniceşte - 

Si la cap legat turcește, | A 

Şi pe unde nu gândiai 2 . 

P'acolo îl. întâlniai . 

“Tiptil,. pe jos şi călare, | 

Prin târg și prin mahalale, 

Uneori în port turcesc, PE 

Alteori călugăresc. Ă | 

Mai aveă obişnuit - 

Un: tun; seara nelipsit | 

La un ceas îl sloboziă . - 

Când străjile se porniă | 
Ca să fie semn de strajă, . 

îs - 

4 

"9
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„Mic şi mare s'aibă pază - 

De la un ceas să nu. umble | 

Nimeni, nici să se mai plimbe - 
"Nici călare, nici cu. butea, - 

-Că ştreangul îi-va fi munca: i 
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Fa MEŞTEŞUGUL 
DE PICTURĂ ŞI SCULPTURĂ IN ȚARA 

ROMÂNEASCĂ” e  - 

A. N. IORGA 
  

. i 

Pentru "ara Românească n'aveny nici o lucrâve” 

„săpată în piatră până în vremea -lui Radu-cel-Mare 

şi a lui. Neagoe, adică până la începutul veacului. 

XVI-lea, care primește şi alte înrâuriri. Lucrările. - 

din Moldova se pot împărți în trei categorii : cadre 

de uși şi” fereşti, pisanii 5) la uşa de “intrare şi 

pietre de mormânt. -:: — - | 

Cine pune alături săpătur ile: care înconjoară uşile 

şi fereştile în clădiri ardelene” din vremea lui Ma- 

tiaș Corvinul 2) şi-a urmaşului său cu acele ce. se” 

întâmpină prin ăceleași locuri în bisericele Mol- 

«lovei lui Stefan- cel-Mar6, acela, . se „va,. încredinţă, 

„lesne că ele sunt de .una şi aceeaşi mână. Meşterii 
. 

  

2 Bisanie : insexipţiune. : 

2% Materu Corzin : Rege al Ungariei: 1443—1490, 
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cari au lucrat în amândouă locurile săpând arcuri 

frânte, linii care merg alături, drepte, până „ce la 

mițloc- ele se taie înălțându-se, acești meşteri sunt 

Saşi din Ardeal. Ştefan a pus să i:se trimeată 

oameni de aceia cari împodobiseră clădirile lui 

Ioan Cortiiul !). E un împrumut al podoabei go- 

tice, şi totodată şi al Iuesătorilor de piatră. cari 
erau deprinşi So croească, - 

Pisania, care amintește pe ctitor, hramul Și data 

clădirii, e făcută totdeauna cu un deosebit mește- 

șug. E, fireşte,. totdeauna * Chirilică 2), dar slovele 

capătă e înălțime, o mișcare împodobită, care amin- 
_tește neapărat scrisoarea gotică. Şi aci săpătorii au 

fost străini, luaţi din aceeaşi ţară care dăduse pe 
meşterii de cadre, în til gotice." Niciodată însă ei 

nu sunt îngăduiţ: să-și însemne numele, pe care 

am dori totuş să-l - cunoaştem. 

Până la Ştefan-cel-Mare, Domnii fuseseră coboriţi 

în mormânt fără ca, deasupra locului lor de odihnă 

să se aşeze o piatră de pomenire, purtând yLe-o 

inscripţie pe dânsa. Ştefan a luat asupră-și sarcina 

de recunoștință. de a însemnă, de a împodobi, de a 

<înfrumuseţă», cum ţe ziceă pe atunci, gropile î îna- 

intaşilor s săi şi rudelor sale răposate. Din culegerea 
  

') Joan Corvin : general vestit, al Unguirilor, mort în 1456, tatăl 

- lui Mateiu. 

) Chirilică : scrierea chirilică, alfabetul slavon care sa între- 

buințat pentru scrierea, limbii române multe veacuri” până pe la 

E mijlocul secolului XIX, aa a 

1
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"” ilustrată de 'epitate bucovinene. pe care a dat-o d. 

„Kozak, se poate vedea eu cât gust ales se seriă, o 

"piatră mormântală din acel timp: ca „un Covor se: 

„aşterne la, mijloc ramura cea mare de acant cu 

„foile ascuţite, iar de jur împrejur slovele. chirilice- 

cu Îinţi gotice, potrivite 'cu acele frunze de-spin pe 

care le înconjoară,. se înşiră 'cu o pompă aspră, 

înjghebând amintirea mortului-dom nese sat boierului 

sfetnic “al Domniei, a clericului care a păstorit: 

„sufletele în ţară. Alt chenar de frunze _tiveşte mar-: 

ginea dincolo de-gardul slovelor. Nicăeri frumusețea, 

nu e mai „mare decât pe acea lespede de marmură 

curată care acopere la Putna ceeace -a fost rap 

lui Ștefan. însuş. i - 

Aici suntem mai fericiţi "decât în ceeace priveşte: 

pe ceilaiţi sculptori domnești. Pe lespezile scrise ce: 

se urmează la Rădăuţi. de jur împrejurul bisericii, , 

ca 0 greoaie laviţă săpată, şi-a tăiat. numele un 

«miste. Ian.» un maistor Ianoş deci, care arată prin -: 

însuş numele său din ce părți venise pentru a îm- 

podobi cu asemenea scrisori dibace bisericile Mol- 

dovei. larăş un Ardelean deci, şi, data aceasta, gar 

păreă chiar un Ungur. - 

Dacă Tismana şi Vodița, mânăstirile oltene în- 

“temeiate de călugărul sârbo-grec Nicodim, ctitorul 

vieţii călugărești dela, noi, vor fi fost zugrăvite în 

deplinul înţeles al davântului, şi nu numai cârpite: 

ici şi colo, cu câte o icoană de sfânt, — această:
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“zugrăveală trebue să fi reprodus însușirile şi neajun- 
surile tradiţiei te se păstră în muntele Atos, unde 
adusese o reformă: binefăcătoare pricepeiea, lui Pan: 
selinos. î), Dar biserica Mitropoliei dela Argeș, apoi 
aceea a Sfântului Nicoară din acelaş Scaun de 
Domnie vor fi” fost pictate de meșteri ardeleni, 
precum se dovedește aceasta pentru alte biserici mun- 
tene, mai. nouă ŞI mult mai vestite. 

Peste câtva timp, școala. 'călugăreasâă întemeiată 
«dincolo de Olt prin râvna și str ăduinţele lui Nicodim 
pătrunse şi în Moldova.. Cea dintăi mănăstire de 
cărturati se întâmpină î in aceastălaltă ţară românească 
încă înainte de -Alexaudru-cel= Bun: Ne&imţul. 

De sigur că pe lângă fraţii caligrafi, cari puteau 
luteră răbdător, ca: o faptă de evlavie, mannseripte 
de toată frumusețea, pe lângă <tahigrafii», meșteri “ 
în a aşterne repede copie vre-unei noi cărţi streine 
— dacă numai <caligrafi» şi <tahigrafi» nu erau 
tot una pentu Oameni puţin deprinși eu vorbele 
mai învăţate, din veacul al XV: -lea, —pe lângă 
legătorii de cărţi, precum a fost Siluan de la această 
mănăstire -a Neamţului, — mai erau şi călugări - 
“zugravi. Ei ţeseau din linii bine potrivite. între 
„dânsele, podoabe pentru începuţurile de capitole: ele 
se alcătuesc din "linii paralele aplecate, din roate .. 
“cate se aprind în aceste . linii iar -fa margine, se 
întâlnesc umflături ca nişte flori de sciu sau tepi 
E II II a 1 

1) Pânselinos: călugăr şi pictor gI6€, "care a trăit prih see. 
XI-XII și, se consideră întemeietorul picturii religioase bizantine. 
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mărunți. ca ai spinului. Literele” iniţiale cuprind E 
ele împleticiri de asemenea cinbuce subțiri şi margini! 

3 aspre. de -asemenea. vârfuri micuţe. In jurul vre-unei 
„însemnări dela sfârșit aceleaşi linii şerpuitoare se- 
desfășurau pentru a-i face un cadru pe care-l țineă. 
de jos o mână schiţată. Câteodată o pagină de- 

+ pergament întreagă eră prinsă de o zugrăveală care- 
“ întățișă un sfânt sau un chip de ctitor. Intro carte | 

de 'evanghelie eare a ajuns până la Miinchen unde: 

se păstrează în biblioteca regală, diacul î) "Teodok- : 

Merişescul a făcut astfel patru icoane mari și fru- 

moase, cari ar trebui copiate pentru colecţiile noastre;. - 
pentrucă ele înfăţișază unul din cele mai vechi: - 

monumente de artă ale noastre, fiind opera unui : 

“român care trăiă la 1499 și lucră: pentru Ştefan-. 

cel-Mare. însuş, în acea dintâiu mânăstire a învă: 

ţăturii moldovenești, care a fost Neamţul. Ă 

"5 Astfel de miniatuiriști cum eră diacul. nemţean: 

Teodor puteau fi întrebuinţăţi şi „la. zugrăveala, 

bisericilor. La unele din = bisericile lui. Ştefan-cel-- 

Mare, — precum la, Sf. Nicolae” din Păpăuţi — 
sa păstrat această, îugrăveală dintâiu. Ea e făcută: 

după tipic, car€ hotără. întâiu care sfânt sau care- 

“grupă de sfinți va trebui înfățișată în cutare parte- 

a bisericii și», al doilea, care va fi atitudinea acelui: 

sfânt, care-i vor fi veșmintele şi atributele, în ce. 

- 1) Diacii sau u diecii î seritori din cancelariile “domnești, erau ade-- 

" văraţi artişti în caligrafie şi uneori şi în desemn. 4 

+
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EL SI IN 

Chip îi va fi redată figura, ce cuvinte îndătinate 
“voi fi serise pe lângă dânsul, pe cartea ce va fi 
iind-o în mână sau. pe făşia ce i se va, fi” des- 
“făcând .de pe buze. Deci nu poate fi nici vorbă 
“le originalitate, pe care o înlătură însăş natura | 
picturii bizantine; dar ori cine a văzut, acele zu- 

„:grăveli care se desluşese încă destul de bine, trebue 
să-și fi format. părerea că lucrul e făcut cu o -deo- 
sebită luare aminte, şi cu o precizie, cu o siburanță 
«le colorit, en o “cinste! de procedare vrednice de 
toată lauda. lar că aceşti călugări puteau Să, zu- 

. :grăvească şi după nâtură, în a -cărei reproducăre 
însă erau stăpâniţi de amintirea tipicului, aceasta 
se dovedeşte din frumuseţea, “chipurilor de ctitori. 
Cu: mult mai isbutite. decât “portretul lui  Ştefan- 
:cel-Mare din Evangheliarul dela. Homor 1), portret 
foarte cunoscut și după care toată lumea își în- 
chipue astăzi pe cel mai fericiţ “dintre oamenii | 
mari ai. neamului nostru, sunt câteva alte repre- ” 

„_Zintări ale eroului în anume biserici pe care le-a 
înălțat el (Petiăuţi,. Voroneţ, Rădăuţi, Volovăţ). 

„Asemănarea pe care o are €l,. Doamna Sa Maria, 
cea din” urmă ȘI aceea, care a stat_mâi mult timp- 
pe lângă dânsul, . sau tânărul - lor fiu Bogdan în 
«deosebitele. ctitorii ale lor, dovedește că asemenea. 
chipuri nu erau făcute “după placul fiecăruia ori 
după un şablon mort, ci căutau şi ajungeau în 
«Oarecare măsură, să se apropie. de originalul viu. 

  

") Humor : Mănăstirea Homorului sau Humorului din "Bucovina. ' 

. ? îi
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In ce măsură an-putut fi chemaţi străini la zu-- 
grăvirea bisericilor lui Ştefan, nu se poate spune, “ 

după cunoștințele ce avem astăzi. - - 

_Clunoaştem însă numele zugravului care Tueră. * 

pentr Petru Rareş; el a -murit pe când zugrăviă 

din nou biserica, din Hârlău şi--e îngropat” acolo 

supt o piatiă care pomeneşte până astăzi numele: 

<Maistorului. Gheorghe Zugravul», care pare să 

fie un Grec din Tricala. - | o 
Zugvavii greci nu lipsese, nici mai târziu, dintre: 

aceţti meşteri, ca Dima şi Gheorghe cistoriograful», 

cari iscălesc supt un zapis ocneaân la 1692. 

„Privirile celor ce ascultă Slujba înta biserică: 

se opresc toate asupra “ablei strălucitoare a capi= 

tezmei bogat săpate în cadresee cuprind de sus 

până jos icoanele sfinților. Împreună cu boltărea: - 

de deasupra naosului, pe care: o văd privirile câ. 

se ridică, în clipele de evlavie către înnălțime, ca- - 

| tapiteazma are o chemâre de căpetenie -şi un mare: 

“preţ. De aceea ar fi de un. interes deosebit; dacă 

am puteă aveă înnuintea "noastră o catapiteazmăs 

din acele vechi timpuri, de înjghebare a artei. no: astre, 

Caracterul fragil al capitezmei face însă ca ea să 

tvebuească. a- fi schimbată des, aşa încât nu cred: 

si fie vre-una care să poată fi datată mai: departe 

în urmă decât veacul al XVII-lea. - 

Bisericile lui Ştefan-cel-Mare nu sunt zugrăvite: ... 

s 
zi în afară. Podoaba în: această parte 0 alcătuese,. 

a 
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'““3n locul chipurilor de sfinţi, care se îngrămădese 

apoi şi aici, în vremea, , lui Petru Rareş 1), cără- i 

mizile _smălţuite, ŞI măi ale discurile. de smalt. 

-. Fiind nevoie de multe asemenea rotile, e de ctezut 

„că ele nu se aduceau din Ardeal, unde le:ar fi 

lucrat acasă. la dânșii vecinii noștri Saşi, ci că 

“astfel de meșteri din mijlocul Săsimii. erau aduși 

la noi pentru a lueră, ornamentele. bisericilor dom- 

„nești. E adevărat că abiă piin -1560 Alexandru 

Lăpușneanu se gândește a face o fabrică de Că- 

rămizi și de ţigle la Baia,. unde ar fi un lut foarte 

potrivit; dar se poate. ca într” o vreme mai depăr-. 

“tată să se fi lucrat în Moldova astfel” de. lucruri: 

sa eonstatat că nu se .poate află o mai bună că- 

rămidă,. decât aceea, care a dat clădirilor lui Ştefan-- 

„“cel- Mare o trăinicie deosebită. o 

“Pe astfel de. discuri, galbene, verzi, albastre se 

desfac figuri ciudate ale închipuirii. Iei un cap cu 

-coroană domnească * încheie un trup. de copil .care 
se mântue cu două cozi solzoase de peşte uriăş; 

„dineolu calcă prevăzător. o fiară cu coada bârligată; 

„aiurea se plimbă o* alta cu „frumoase aripi. de ar- 

hanghel, al cărei cap. de om poartă iarăși o greoaie 

“comună de Votod; pe cutare din discursufi stema 

bourului se înfățișează între unu sai doi. păzitori, 

„a: căror îmbrăcăninte, o - mantie. până. la pământ, | 

„mu se poate desluşi. bine, pe când: cutare altul are - 

+ numai raze șerpuitoare. Mai întâlneşti răsboinici 
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1) Petru Rareș: Domnitor al Moldovei : 1527—1538 și 1841—1546, * 

- în a a II 0



  

“în fugă, cerbi subţirateci, -grifoni. cu. plise şi aripi, 

sau cercuri scari strâng o cruce cu crengile îm- 

pletite. Asttel de figuri nu'se mai îotâmpină nicăiri,. 

  

precum nicăiri nu capătă o întrebuințare ca, această. - 

strălucitoarele, feluritele discuri de smalţ. 

(Din luerarea : Negoful şi meşteșugurile în trecutul: 

, ronhiinese. Bucureşti, 1906.) 
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SUBIECTE PENTRU COMPOZIȚIUNI. 

  

1e Cari sunt părțile discursului despre “gloria omeneastăi a Ru 

„4 Massilon? : - 
2. Să se facă planul primei Catilinare alui Cicerone. 

3. Să se compună un disenrs funebru ce at fi putut să se “țină 

la mioartea jui Costache Negri.” -. e DI 

„4, Idem, a lui Grigore Alexandrescii. să 

  

Zi 5. Idem, a lui Cicerone : IL) - 
și s 
(AI 6. Idem, a Mitropolitului Veniamin Costache; Ă 
" 
1 „-Să se compână o.acuzare; apoi o ăpărâre — ca răspuns — asupra 

unui caz concret, cunoscut de elevi. 

'8. Să se compună, proclâmaţia ce ar fi putut să „dea Ştefan- „cet 

“Mare după bătălia dela Baia. 

  

    s 

  

” 

aa - LU 

: . 1; 0. discuţie asupra. temei: Cum trebue scrisă istoria ? utilizân- . 

|. : du-se ideile din partea a, 6-a a discursului lui Kogălniceanu diu 1843. 

| „12. Să se compună biografia unui. proțesor cunoscut de elevi. | 

„Fiecare elev să-şi “facă autobiogfafia. , ! - e 

„ Paralelă între Evrei, şi Penicieni. : a : 

Idem între legenda lui Heracles şi a: lui. Tezeu. , 

„ leem între istoria Spartei și a Atenei. E i. 

. Îdem între Mariu și Sulla. v. - ' 

„ Idem între bătălia dela Acţiu şi -cea dela Filippi.. 

9. Să se. povestească lupta dela „Griviţa dela 30 August 1877. 

10. Să se nareze căderea Plevnei. la 28 Noemyrie. 1877.. ui 
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11. Memorii despre « o întâmplare din copilărie. sau din iata de 
şcolar. . a 
„12. Paralelă între cei doi Seipioni. 

13. Caracteristica ui Cezar, - Ă i 

14. Idem alui August. - 
” 15.- Paralelă între răsboiul pelopoveziae şi primul răsboiu punic." 

"16. Cu ce ne alegem studiind serios istoria ? 

INI 

1. Agenţii producători aj bogăţiei”i în general: şi în Special î în ţara 

noaștră. - 

2. Eficacitatea mijloacelor întrebuințate în combaterea epidemiilot, 

3. Pământul avut-a totdeauna aspectul de astăzi? . o - 

4. Foloasele ce trage omenirea dela electricitate. . o 

5. Alimentaţia după preceptele igienei și ale moralei. ” N 

6. Apa ca agent modificator al şcoarței pământului. 
7, Ce foloase ne aduce studiul fizicei și al himiei? 

S. Influenţa climei asupra desvoltării fiintelor. - 

9. Foloasele şi pagubele ce avem dela vânturi. 

10. Rolul bariului în. viată socială. ! - 
11. Insemnătatea şi foloasele igienei pentru Omenire. 

12, Orfentarea în călătoriile maritime. 

13. Condiţiunile igienice ale -unei: case: de locuit: 

14. Ce foldase adue Omului plantele? ÎNC 

15. Rolul căldurii şi al luminii în natură. Ă 

16. Vaporii şi aplicaţiunile lor. 

17. Foloasele ce industria trage d apă. - + 

18. Microbii şi lupta contra lor. - 

19. Trestia de zahăr: deserierea, și folăasele ei. | is 

-_ 20. Chieşterea cailor în România. 
m - 

1. Virtutea morală, creştină este necesară în viaţa civică? 

„Ce împrejurări au înlesnit Jăţirea la început a 'ereștinismului ? 7 

„ Virtuţile creştinulții. - | 

„ Comparaţie. între religiunea crestină ş i Gea maliomedană. 

„ Credinţă şi superstiţia. ” Ma 

„ «Să iubeşti” p6 aproapele tău ca pe tine însuţi». - : 

„ Invăţiiturile fiindamentale ale ezeştiniismului. 
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V 

1. Popoarele latine. 

2, Importanţa drumurilor pentru o ţară. 

"3. Importanta Carpaţilor Și a Dunării pentru ţara noastră. 

4. Impresiuni dinti'o călătorie făcută de elev. . - 

5.. După o excursie — povestirea călătoriei. i 

6. Comparaţie între Europa și Asia —'din punet de vedere al 

geografiei fizice. 

7. Idem — din al celei economice. . | 

8. Cum se explică marile progrese ale locuitorilor din Statele 

Unite americane ? ” e 

1 at ac 
«Să dăm ficcăruia ce este al Său». 

Incot, încet, departe ajungi». , Ă 

«Spune-mi eu cine te aduni și-ți voi spune cine eşti», 

«Cine sapă groapa altuia, cade singur într'însa». 

«Cunx îţi vei aşterne aşa vei dormi». 

«Adună bani albi pentru. zile negre». P
P
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VII 

1. “De ce „meritele oamenilor mari sunt recunoscute adesea numai 

după moarte? 
2. Alegerea amicilor. | 

3. Despre politeţă. . - 

4. La ce foloseşte ordinea ? 

5. De ce fiecare “își iubește locul nașterii ? | 

6. Insemnătatea Mării Negre pentru Români şi în genere însem- 

* nătatea mărilor: pentru naţiuni. Ă 

7. Rtlele ce decurg din deprinderea dea minţi, 
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