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DISCURSUL. PĂRŢILE DISCURSULUI.



DESPRE GLORIA OMENEASCĂ. 

DISCURS 

DE 

MASSILLON 

Si ego gtorifico meipninm, gluria mea vihit 
est, (Dacă mă plurile eu sigur, gloria mea nu 

preiueşte nimic). Ioan. VIII, 54. 

Dacă gloria omenească, fără temerea de D-zeii, ar fi ce-va 

real, ce om, din ciţi aii fost pe pănnint, ar avea drept să se 

gloritice mai mult de cit Isus Christos? 

Lasă că se trăgea dintrun ncam de reg avea printre 

strămoşii săi pe David şi pe Solomon ; dar cu ce strălucire a 

venit el in mijlocul oamenilor? Ă 

Vedeţi viaţa lui întreagă... Toală natura ascultă de dinsul: 

apele se inchiagă sub picioarele lui; morţii îi aud glasul; 

diavolii, loviți de puterea lui, se ascund în depărtare ; ceru- 

rile se deschid şi spun lumii gloria şi mărirea lui; eu tină 

luată în miinile lui dă lumină orbilor. Pe unde trece face 

numai minuni: ştie să citească în inimile omeneşti; vede 

viitorul ca și prezentul ; ia după el oraşe şi neamuri întregi, 

căci vorbeşte cum ra mai vorbit nimeni înainte de el... : 
Fost-a vre-un om pe pămint inconjurat de atita glorie ?, 

Si totuşi el spune că, dacă gloria lui ar fi numai omenească, 
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atunci war fi nimic: si ego glorifico meipsum, gloria mea 
nthil est. “ 

Cinstea lumească, talentele cele mari, isbinzile strălucitoare 
nu sint nimic, dacă sint numa! virtuţi omeneşti ; sa este glo- 
rie adevărată fără temerea de D-zen. Acesta va fi subiectul 
cuvintării mele. 

De multă vreme oamenii fac din glorie idolul lor. Mulţi 
toemai căutind-o, o pierd şi cred că ai -o cind se dai 
vanităţii lor nişte laude cari se cuvin numai virtuţii. 
“Toţi principii şi toţi oamenii puternici, ori-cit ar fi de în- 

josiţi in deprinderile şi în pornirile lor, cred foarte lezne în 
laudele linguşitoare ce li ss aduc, speră în glorie şi în ne- 
murire, măcar că posteritatea nu va păstra nici numele lor 
saii îl va păstra pentru amintirea viţiilor. Lumea, care a inăl- 
țat aceşti idoli de noroli, îi va răsturna ea singură şi, în: 
veacurile urmitoare, judecata aspră asupra lor o va răzbuna, 
de laudele pe cari, silită, le-a adus fără dreptate. 
„Ba uneori nici maşteaptă lumea să lreacă veacuri: chiar 
atunci cind în public se tămilază cei puternici, în ascuns 
sint ocăriţi. Laudele ce li se aduc scot mai mult la iveală 
defeciele lor, căci, pe cind gura le spune, inima le desminte, 

Dacă gloria omenească poate să fie degradată Chiar de că- 

tre oameni, este ea ceva real faţă de D-zeu? In tata acestuta, 

muimai cei cari se tem de el, numai aceia sint mari. Qui au- 
tem timent te, magni crunt apud te per "omnia, (Cei cari se 
tem de tine, mari vor fi înaiutea ta întru toate). - 

si ca să lămurim aceasta pe de-a'ntregul, băgaţi de seamă, 

fraţilor, ci aloria omenească s'a intemeiat totdeauna: pe onoare 
şi probitate, pe distincţiunea şi mărimea talentelor,” în fine 

pe strălucirea succeselor. 
Fără temerea de D-zeiă, probitatea omenească e falsă sati 

nesigură; talentele cele mat mari pot deveni -periculoase sati 
pentru cei cari le ai sai pentru cel cari se folosesc de ele; 

în tine succesele cele mat strălucite pot să fie întemeiate pe 

crimă sai fie ele singure nişte crime: si ego glorifico 

meipstun, gloria mea nihil est. 

Aşa dar zic întiiit că probitatea omenească fiiră temerea de - 
D-zeii este totdeauna falsă sai cel putin nesigură. 
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are şi inima lipsită de Domnul are numai inşelăciunea şi 
injosirile omului , Ă 

Dar poate că virtuțile civile singure sint prea mici şi poate 

că distincţiunea şi superioritatea talentelor ne va da nai mare 

drept la glorie, * 
Vai? Marile talente sint viţii mari cind ne folosim de ele 

numai pentru nui inşine. Ele «devin adesea în miinile noastre 

instrumentul nenorocirilor publice saă izvorul osindei şi pier- 
derii noastre, 

Ce este un suveran cu inult foc, cu strălucitoare puteri 

cari se arată chiar din linereţe, dacă teama de D-zeă nu-l. 

conduce şi nu-l inoderează ? E ca o cometă care ar ameninta 
să distrugă pămiutul. Cu cit va deveni fnai puternic, cu atit 

va creşte în juru-i mizeria publică; nu se va da “inapoi de 

la intreprinderile cele mai îndrăzneţe şi va crede că prin 

strălucirea victoriilor va putea să şteargă nedreptatea lor; 

speranţa succesului va fi singurăl lui conducător; tot ce-l 
va putea duce la glorie va îi pentru dinzul legitim; liniştea 

înţeleaptă o va privi ca lene ruşinoa: toţi vecin îi vor 

deveni inimici îndată ce se va gindi cii-i poate cuceri ; chiar 

poporul pe care-l şuvernă îi va da cu la ile și cu singele 

lui materia lriumturilor sale; i va răsturna 
statele sale pentru ca să cuprinză altele nouă ; va ridica în- 

potriva lui popoare naţiunile: va turbura pacea lumii ; 

şi va deveni celebru, făcînd milioane de nenorociţi. Ce Hagel 

pentru omenire !.... Dacă o fi vre-un nea pe pămint care 

să-l laude pentru acestea, apoi acela aibă parte de un aşa 

ăpin. : 
Gindiţi-vă la toate talentele mari cari fac pe oameni iluştri ; 

veţi vedea că, dacă le aii avut nişte necredineioşi, aceasta a 

fost spre nenorocirea naţiunii lor sai a veacului lor. Intin- 

sele lor cunoștințe, inveninate de mindrie, aii format pe acei 

celebri fabricanți de minciuni cari, in cursul vvemii, a ri- 

dicat stindardul schismei şi al erorii şi ai format chiar în si- 

nul creştinismului sectele cari îl sfizie, , 
Acele inteligenţe atil de liudate cari ai ştiut prin talentul 

lor să se apropie de operele celor vechi, îndată ce sulletul 

lor sa corupt, ai lăsat lumii scrieri primejdioase, a căror 

    

   

   

  

     

  

   

  

   

    

    

      

    
   

 



Conducerea politică nu ţine seamă de suilet, ea cintărezte 
numai acţiunile: putem zice că în această privinţă sint 

greşeli necesare ordinei publice. Tot ce slujeşte statului ire- 

buie să fie glorios şi acele motive cari dezonorează numai 

persoane nu trebuie să minjească succesele cari aii onorat 

patri: ă 
Dacă insă lunea are voie să inalţe gloria eroilor săi, e per- 

irului să vorbească cum vorbesce lumea. Nurnai 

aceia cari sint departe prin loc şi prin timp scapă de ata- 
curile ei ; ceilalţi sint îndată loviți. Să nu zicem însă că 
lumea e rea, ci so credem, de vreme ce vorbeşte chiar con- 

tra sa. ” . 

Eu nu vă cer să descoperiţi motivele acţiunilor celor mai 
strălucite. Pe din afară tot e strălucitor, vedeţi pe eroi ; ia 

mergeţi mai departe, cercetaţi omul... Veţi i, cum zice 

înțeleptul, numai cenuşă şi pămînt; cinis est en cor cj 

ct terra supervarua spes illius (cenuşă e inima lui şi pămint 

speranța lui). 

Ambiţiunea, pizma, îndrăzneala, întimplarea, adesea teme- 

rea şi disperarea aă dat naştere faptelor și întimplărilor ce- 

lor mai strălueite de pe pămint. Adesea cele mai josnice mij- 

loace ne îndreptăză către glorie şi mai” totdeauna căile pe 

cari mergem la ea ne degradează. 
"Aseultaţi pe aceia cari saă putul apropia de oamenii ce- 

lebri : adesea ei ai păzit mare întiinzii numai numele lor; 

omul «desminţea pe eroii ; veputaţiunea nu li se polrivea de 

loc cu josnicia moravurilor şi inclinărilor lor. Ast-fel aloria 

wimitoare pe care o intilnim în istorie ascunde adesea pe 

oamenii cei nai înjoziţi, cei mai vulgari. Ă 

Nu, nu se găseşte mare în oameni de cât ce vine de la 

D-zeli. Cinstea sutletească, adevărul, inocenţa şi curăţia mo- 

ravurilor, puterea asupra patimelor : Iată adevărata mărire, 

iată singura glorie reală pe care nimeni nu ni-o poate răpi. 

Numai înțeleptul stăpineşte adevărata glorie ; păcătozsul are 

ruşine şi dezonoare : gloria sapientes possicebuut ; stullorun 

eraltatio ignominia (înţelepţii vor poseda plorie ; înălțarea 
nebunilor este ruşine). 

Religiunea, pietatea către D-zeii, îndeplinirea tuturor da- 
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toriilor pe cari ca pi le impune faţă de alţii și faţă de noi 
ine, o conştiinţă curată, un sulet drept, Tubitor de ade= 

văr, care nu se teme de piedicile ce l-ar putea sta in cale,— 

supus numai, lui Dzeu: tată adevărata -glorie, iată te- 

meiul adevăratei măriri a omului. Dacă sdrobiţi această te- 

melie, toată clădirea se năruie, toate virtuțile” pier : nu mai 

rămine nimic, pentru-că răminem numai noi insine. 

Sire 1), poate să fie minunată domnia voastră, „să duceţi 

gloria numelui vostru pină la marginile pămîntului, fie-care 

zi să tie un triumf, să adăugaţi coroane noui la coroanele 
strămoşilor voştri, universul întreg să răsune de laudele 

voastre ; dacă D-zeii nu va fi cu voi, ducă intreprinderile 

voastre vor [i pornite din mindrie, iar nu din dreptate și 

pietate, nu veţi (i un rege mare; succesele voazsire vor fi 

„crime, triumfurile voastre vor fi nenorociri publice, veţi [i 

spaima vecinilor, dar nu veţi fi părintele poporului vostru : 

pasiunile voastre vor fi singurele voastre virtuţi ; iar ludele 

pe care vi le va aduce linguşirea, aceasta vecinică tovari 

a regilor, vor fi în ochii lui D-zeii şi poate chiar în ochii 

posterităţii, numai nişte adevărate viţii. Ă 

De aceea, o mare Doamne, nu cerem pentru acest august 

copil 2, gloria omencască ; el o are pe fruntea iul, ea curge 

cu singele prin vinele lui.... cerem gloria care, vine de la 

tine. Gloria lumească este muştenirea pe care a primit-o de 

la părinţii săi; dă-i, Doamne, îuţelepeiunea, care este gloria 

şi moştenirea copiilor tăi, 

Fie sulletul lui înălțat totdeauna către tine ; aibă teamă de 

tine, Doamne, şi inimicii vor avea teamă de el, popoarele 

” lui îl vor iubi; va fi astfel pentru lume o priveliste vrednică 

de admiraţia veacurilor şi, fiind-că nu vom. avea să ne temem 
de nimic pentru gloria lui, nu vor „avea să dorim nimic 

pentru fericirea noastră, Ă 

Aza să dee Dumnezeii !...,. 

      

   

    

3) dci sc adrese către Ludovic NY. 

3) Invocaţiunca către D-zeă pentru Ludovic. 
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PLANUL DISCURSULUI LUI MASSILLON 

   
i gloria sa 
e adevărată fără teama de Dazeă . 3. Gloria sa bazează : a) pe onoare şi probitate, 

bl pe distincţiunea talentetar, 
„€7 pe strălucirea succeselor. 

|. Gloria Intemoiată pe onoare şi probitate fără frică de 7 D-zeă e falsă sai nesigură, . 
2 a! amici buni, 3 

d] buni, cetăţeni, 5 
€/ iubitori de adevăr, 
«d! statornic de idei, 

Î. Oamenii dorexe a fi 
plorificaţi; de aceea 
se arată 

  

e/ protectori at celor 
salt. 

2. a! Adevăratul om drept nu ţine seamă de 
lame, dacă pote îi drept, adică virtuos; 

d! Cel-talt se conduce de apreţier 
lumii şi poate face şi fapte necorecte 

II. Distineţiunea talentelor fură credinţă e vătămătoare : 
; Suveranul talentat, 

dar imorul ..... 0 nenorocire pentru lume, 1. pentru | Oamenii politic, 
alţii POE aa - sea brodue rizhoaie civile, 

Seriitorii talentaţi, A 
ÎMOrali cc. propază corupțiune 

| Işi corup sufletul prin laudele ce primesc de 

    
   

uranță 

    

2. pentru 
- a linguşi sine la linguşitori 

Căzinl de la înălțime suferă sal teribil. 
HI. Strălucirea succeselor nu & glurie. 

1. E drept că lumea preţueşte pe om după 
a! are drept lumea să fie recunos 
b] sar aceasta nu e slorie ate 

   

  

   
2. Pe drumul gloriei te duce mici 

întâmplarea ” 
„Cel ce aii vezut de aproape pe vamenit tară i at 
atat cu multe stăbiciunr.   

. - “A religie 
4. E mare în om numai ce vine de la D-zeii pielate . . conştiinţa 

pură, ete, 

1. Ori cât de mare va [i domnia lui Ludovic NY, dac 
nu va fi iubit tuf D-zei, va fi o nenurocire, 

2. Rugăciune către D-zeii de a da tinărului roze aluvă- 
rutele virtuţi. 

  

 



OBSERVĂRI ASUPRA PLANULUI ACESTUL DISCURS 

    Introducerea discursului incepe căutind pregălei atenţiu- 

nea ascultătorilor prin comparaţie intre gloria lui Christos şi gloria ” 

care este numai omenească. Această parte prezătitoare din dis- 

curs poartă numele de erordiu. 

După aceea ne spune pe scurt tema discursului enu e atorie ade= - 

vărată firă temerea de D-zeiis. Această scurtă exprimare ui temei 
se numeşte propozițiune. - 

Introducerea se sfirşeşte prin arătarea impărţirii ce se -va da 

discursutut. Vor fi tre părți, insemnate pe plan cua) 37 e). Aceasta 

se numeşte clivizirene, 
“Trecem la tractare, care este partea principală a discursului, Aci 

vedem dezvoltate treptat cele trei puncte stabilite in diviziune. 
Prima parte, chiar după modul cum e exprimată ideta principală 

etiloria întemeiată pe, onoare şi prubitate fără frică «de 1 [ulsă . 

sait nesigure, trehuie să aibă două subimpărțiri : întiiii să se 

vedeas alsitatea, al doilea nesiguranța. 

Pentru dovedirea falsităţii cestiunea este pusă in mod direct: 

oumenii doresc a fi glorificați, de acces sc arată oameni buni, breni 

celăteni, ete. . 

Pentru a doua subdiviziune, ca să arate nesiguranța oratorul în 

cepe prin cuntrariă ; arătind cum este «derăratul om drepi, peulru 

"a să arate că la omul cure se conduce numai după apreţierea 

Tutmii, onoarea şi probitatea sint nesigure. 

Ideia principală din partea a doua: distinețienea futentelur fără 
credinţă e rătămătoare — nu copriude chiar în sine subuliviziunca, 

Aci intervine o intrebare: faţă de cine exte vătămătoare ? şi răs- 
punsul la această chestiune dă naştere celor două punpte de ve- 

dere din cară se tractează partea a doua: «/ pentru ceilalţi oanreni, i 

d! pentru omul de talent însuşi, 
In partea a treia lacepe printru cenei zeută ideii pe care 

are s'o respinsă. Admite că lumea are drept să fie recunoseătore 

acelora cari Hi fac bine ; dar ohservă că pe drumul gloriei te duce 

ambiția, pizma, ete.; observă că oamenii mari văzuţi de aproape 

arată multe slăbiciuni ; deci nicl în strălucirea. succeselor nu stă 

adevărata glorie, căci in om este mare numai ceeace vite de la 

D-zeii. 

In toată tractarea, oratorul pe de a parte susţine ideile lui, pe 

    

de 

  

  

    
   

  

    

    

  

    

    

N



= 19 — 

de altă parte respinge obiccţiunile ce i sar putea aduce ; este deci 
o parte poz : adecăvata glorie e cea care vine de lu D-zeii şi o 

parte negativă: gloria care nu vine de lu zeii nu e adevărată 

glorie. 

Prima idee o susţine, o confirmă ; pe a doua o respinge, Aşa 

i dar In tractare deoselim coufirmaţiune şi respineere, 

. în conclusiune vedem că nu se mai adresează tuturor aseultăto- 

i rilor, ci numai regelui Ludovic XY. În acesta, rezumeză tot ce a 

(is, căci) susţine că oricit de mar ar fi domnia lui Ludovic, eu ra 

[i o nenorocire, ducă Hegrle nu ru fi iubit ie Dzeă. Avem dar aci 

| un rezeonal. - 

     

   

  

Prin rugăciunea, cu care termină, e) caută să imprusioneze su- 

fletele ascultătorilor, fără a spune vre o idee notă în sprijinul ces- 

tiunii ce discută. Această parte se chiamă pute fie. 

Rezumatul şi pateticul alcătuese conclusiunea care în discurs 

poartă numele particular de peroruţitune, 

   

OBSERVĂRI GENERALE 

Cind discutăm o cestiune în public, cind spunenu 
dorințele sari părerile noastre intro adunare, cind 
voim anutne să decidein pe cei ce ne ascultă să 
îndeplinească o anumită faplă sait. să îa o anumită 
hotărire, — atunci se zice că facem un discurs. 

Discursul se compune din trei părţi: introdu- 
cere, tractare, peroriţiune. "Toate acestea la un loc 
-constituese planul sai dispozițiunea discursului. 

Introducerea la rindul cei cuprinde: ezordiul, 
adică o pre:zătire pentru înţelegerea celor ce ari să 
se spuie, ducă e nevoie de aceasta, sat numai o 

“arătare a importanței subiectului saii o rugăciune 
către ascultători dle a da atenţiune, dacă este nevoie 
de aşi ceva; —propoziliunea, iulică spunerei . în
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în care sa discutat cestiunea, poate primi această 
mutare de stare suiletoască de la orator la ascul- 
tător. Sint rare cazuri cil patelicul fiurează şi 
in mijlocul discursului sări chiar la inceput, 

   



PRIMUL DISCURS CONTRA LUI CATILINA 

ROSTIT DE 

| CICERONE 

Pină cind în fine vel abuza, Catilina, de răbdarea noastră ? 

Pină cind această furie a ta ne va tot batjocori ? Care va îi sfir- 

şitul neinfeinatei tale indrăzneli ? Nici paza de noapte a inun- 

ielui Palatin, nici soldaţii împrăștiați pentru priviaherea ora- 
ului, nici spatma poporului, nici neadormirea tuturor oa- - 
menilor de treabă, nici acest loc foarte înlărit în care se 
adună senatul, nici chipul şi privirea acestora, nimic din 
toate acestea nu te-aii mişcat? Nu simţi că planurile tale sint 
date pe faţă? Nu vezi că conjuraţiunea ta este pe deplin cu- 

noscută de conștiința tuturor acestora? Cine din noi soco- 

eşti tu că nu ştie ce ai ficut eri si alaltăeri, unde ai fost, 
pe cine ai adunat, ce hotăriri ai luat? ” 

O timpuri! O moravuri! Senatul înţelege acestea, consulul 
le vede şi el totuşi trăeşte, Ce zic: trăeşte? Ba chiar vine şi 

in senat, la parte la chibzuirea publică, Insemnează şi ochește 
«pe cite unul dintre noi ca să-l omoare. Iar noi, bărbaţi în- 
drăzneţi, socotim că facem destul pentru stat dacă ne ferim 

de furia și de cuțitul acestuia. De mult trebuia, Catilina, să 

fii dus la moarte din porunca consulului, pe tine trebuia să 

t& lovească această pieire pe care tu o pregiteşti de mult în 

contra noastră tuturora. * ” Ă 

Dacă. un bărbat aşa de meritos, Publiu Scipione, inare pon-



-seşte hotărirea statului, nu Hip 
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tifice 1) a omorit ca particular pe Tiberiu Grachi care puţin 

ameninţa situaţiunea statului, apoi nol consulii te vum suferi 
pe tine, Catilina, care doreşti să pustieşti tot pimintul cu 

sabie şi cu foc? las la o parte întimplările cele mai vechi, 

că de exemplu Caiu Serviliu  Ahalu a omorit cu mina sa pe 
Spuriu Meliu, care dorea Imceuri nouă?) Da,. a fost, a fost 

asemenea virtute în statul roman, cind biirbaţii curagioşi pe- 

depseaii cu mai grozave chinuri pe un cetăţean primejdios 
de cit pe cel mai indirjit duşman. In potriva ta avem, Ca- 
titina, o hotărire a senatului zdrobitoare şi grozavă; nu lip- 

te autoritatea acestei adlu- 
nări (senatul) ; o spun pe faţă, noi, noi consulii lipsi de la 
datoria noastră. 

Odinioară Senatul a hotărit ca 1 uciu Opimin, care era con= 
sul, să vegheze prin toate mijloacele ca statul să nu dea de. 
vre-o primejilie ; n'a trecut la mijloc nici o noapte și din pri= - 
cina unor bănueli de răxcoală, a fost ucis Caiu Girachu, fiul 
nuui părinte strălucit, nepotul unui om strălucit şi Felul 
parte dintr'un neam strălucit 3). De asemenea a fost omorit 
impreună eu copiii săi Marcu Fulviii, care fusese consul. Tot 
priatr'o asemenee hbtărire a senatului sa încredințat statul 
în mina consulilor Caiu Mariu şi Luciu Valeria, 

Vare moartea, pedeapsa din partea statului, a întirzăat ană- 

  

   

  

1) DP. Scipione era mare pontice, adică prezidentul celui anai ? 
însetat colegiii de preoţi, Preoţii nu erait considerați intre ma 
sistrați, adică în mina lor nu avea nicT o parte a puterti publice, 
De aceia zice Giceroue: sca particulare. Tiberiu Grachu propusese 
0 lege după ca i se tmpartă pinntaturi celor săraci și aceasta 
a dat naştere unor turburără In Homa. 

:) C. Seniliu Abhala, comand: unt al cavaleriei, a omorit pe Meli, 
rare impărțise griu la popor ş şi senatul credea că prin aceasta vrea 

SE facă popularitate şi să devie roze, 

2) Caiu Grachu, frate cu Tiberiii, propuse muat nule lesă popu- 
lare de o mare importanţă, dar inimicii săi răspindiră axupră-l 
calomnii şi după ce fu omorit, legile sale piertură tot efectul. Ta- 

il lui, Sempronius Grachus fusese de două eri consul. Unchiul ” 
săi, de pe mamă, era Scipione Africanul, care învinsese pe Curta- 
sinezi In a) doilea rfzhoiii puuie. 
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era întărită din ordinul mică, cu ajutoarele şi cu pazele mele 
Nimic nu faci, nimic nu pliinueşti, nimic nu gindeşti pe care cit 
nu numai să nu-l aud, dar să nu-l văd şi să nu-l înţeleg deplin. 

In fine mărturiseşte împreună cu mine ce s'a întimplat a= 
- lallăeri noaptea : înţelegi acum că eti veghez la s vea sta- 
tului cu mat multă agerime de cit tu la pierderea lui. Zic dar - 

„că alaltăeri noaptea (bagă de seamă că spun lucrurile lămurit) 
ai venit în mahalaua lucrătorilor de coase, în casa lui Marcu 
ica, că tot acolo sai: adunat nai tmulţi tovarăși ai aceleasi 
nebunii şi- crime, Indrăs ești să tăgăidueşti ? De ce taci ? Dacă 
tăgădueşti, iţi voit dovedi, căci văd in Senat ciţi-va cari ai 
fost impreună cu tine. ” 

O zei nemuritori ! In ce ncam sintem ? Ce stat avem ? In 
ce oraş trăim? Aci, aci, senatorilor, între noi, în adunarea 

” aceasta cea mai sfintă şi cea mai onorată din toată lumea, 
sint unii cari cugeti la picirea mea, la pieirea noastră a tu- 
turor, la distrugerea orașului şi a lumii întregi. Pe acestia ei, consnlul, îi văd şi Vă cer părerea pentru stat ; dar nu 

> 

  

A 

  

   

  

   

   

  

    

  

îndrăznesc să rănese măcar cu vorbă pe cei ce trebuia să 
lie omoriţi cu sabia. Da Catilina ; ai fost in noaptea aceea la Leca ; ai distribuit părţile lalici ; -ai hotărit în cotro se cade 
să plece fie-care ; ai ales pe cine să laşi la Rowa, pe cine să duci cu tine ; ai stabilit cui să se impar 

  

ă oraşul pentru 
ca să-i dai foc ; ai intărit că și tu vei eşi îndată ; dar al zis 
că mai ai acum puţină zăbavă, fiind-că că trăese, Sai gi 
doi călări Nomani cari să te scape de grija aceasta şi să fă- 
găduiască cum că chiar în acea noaple, cu puţiu Inainte de 
de a se lumina de ziuă, mă vor .otmori în patul mieit. 

[ii am allat toate acestea chiar îndată ce Sa risipit ceata 
voastră ; mi-am aprovizionat şi mi-am înlărit casa cu pază 
mai inare ; arm gonit pe cei ca-i trimisesezi la mine dimineata 
să mă salute 1), căci ati venit tocmai aceia cari spusese cit 

“multor bărbaţi însemnați că vor veni. 

  

        

  

   

  

1) La Roma era obiceiă ca In fie-ee dimineaţă in casa persoane= lor bogate sai cu inalte demnități să vie oamenii de casă şi amicii să-l salute, să le dea bună dimineaţa cum am zice not (ire, Du mine !). Aci e zis in ironie, 
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rul pe care îl respiri, cind Ştii că nu e nimeni care să nu fi 
atat că în ajunul lui | lanuariit, pe cirul eraii consuli Lepid 
şi Tullut) ai venit la adunare inarmat? că ţi-ai pregătit o 
ceată cu care să omori pe consul și pe oamenii de frunte aj 

lăţii? că nu vre-un gind mai bun nici frica mait oprit fu- 
ria şi mişelia ta, ci norocul poporului roman? Dar. las la 
uparte acestea, pentru că sint cunoscute şi sai intimplat des- 
tule după ele. De cite ori n'ai încercat să mă omori pină 
nu întru în funcţiune?) și după ce am întrat în funcţiune? 
De cite atacuri ale tale, indreptate în aşa chip în cil să se 
pară că nu se pot înlătura, nu m'am ferit ei furişindu=muă 
printre lovituri? Nu poţi izbuti în nimie şi cu toate acestea 
nu te opreşti de a voi şi de a încerca. 

De cite ori pumnalul acesta nu ţi-a fost zmuls din mină? 
De cite ori n'a alunecat printr'o întimplare şi nu ţi-a căzut! 
Cu toate acestea nu poţi să te lipsesti mult timp de el. Nu 
ştiii cărei! divinităţi infernale l-ai închinat, ca să crezi că e 
nevoe să-l înfişi în corpul consulului 3). 

Și acum te întreb: ce fel de viaţă e aceasla a la? Căci 
vorbesc eu line nu cum ar trebui să mă arăt, mişcat de ură, 

Hi mişcat de milă, pe care nu o meriţi nici de 
cum, Adineauri ai venit în Senat. Te-a salutat cineva din 
atita lume, din atiţia prieteni și oameni ai tăi? Dacă, după 
cit se ţine minte, nimeni n'a. păţit aceasta, apoi aștepți 
o insultă în gura mare, cind te-a lovit atit de greii judecata 
tăcerii? Nu e nimic că la venirea ta toate băncile acestea s'ait 
golit; că toţi foştii consuli a căror moarte a fost adesea lo2 
firită de tine, cum te-ai agezat, ait lăzal goală această parte 
a băncilor? Cum crezi că poţi suleri aceasta ? - 

Dacă selavii mniei sar teme de mine precum se tem de line 
toți concetățenii tăr, aşi socoti că trebue să-mi părăseze casa, 

   

        

   

    

  

      

  

cut de cl contră consulilor şi neizbutit, i 
nalus, 

1) Aluziune ta complotul fă 

*) Cind adică era consul dez E 
3) Aluziune la un fapt ce se spunea dle lume şi pe care Salustiii, 

care a seris despre conjuraţia iul Catilina i pomeneşte: Cind Ca 
tilina sa intovărăşit cu alţii ca să lupte contra statului, ah omorit 
un or şi toţi pe rind ai băut din stele lut. 
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-- Tu nu crezi că se cade să părăseşti oraşul? Dacă chiar pe 
nedrept aşi părea în faţa concetățenilor mici bănuit întrun 
chip atit de grav şi de insultitor, aşi preferi să pier din 
ochii cetățenilor în loc să fiii privit de ochii duşmănoşi ai 
tuturor. Tu, cind, prin conștiința crimelor tale, ştii că ura” 
tuturor ţi se cuvine pe drept și de multă vreme, mai stat la 
indoială dacă trebue să te fereşti de intăţizarea acelora ale 
căror simţuri le rănești prin prezenţa ta? Dacă părinţii tăi 
sar teme de line şi te-ar uri şi n'ai putea să-i impaci cu 
nici un chip, socotese că te-ai duce aiurea din faţa lor. Acum 
patria, mama comună a tuturor, te urăște şi se teme de tine 
şi socotește că singuru-ţi cuget este numai de uciderea ei. 
Nu te vei teme de autoritatea ei, nu vei urina judecata, ei, 
nu te vei spăiminta de puterea ei? îi 

Patria, Catilina, _de şi” tăcind, Îţi vorbeşte astfel: ale 
ciţi-va ani incoace n'a fost crimă fără tine; n'a fost ne- 
legiuire fără tine; numai pentru tine a rămas nepedepsilă. 
uciderea multor cetăţeni, pentru tine a fost liberă şi ncpe- 
depsită jefuirea şi apăizarea aliaţilor ?); tu ai fost în stare nu 
numai să disprețneşti legile şi procesele, dar at putut să le 
inlături sait să le infringi. Cele de iai nainte, de şi nu erai 
de suferit, dar tot le-am suferit cum am putut. Acun Însă 
cind numai din pricina ta sint cu totul înspăinintată, cind 
orl-ce sar mişca, toți se tem de Catilina ; cind în ovi-ce plan 
-duşmănesc impotriva-ini se vede mina ta, acum nu mai ede 
suferit. De aceea pleacă şi scapă-mă de această spaimă: dacă 
e adevărată, ca să nu fi invinsă ; dacă e falsă, ca să incelez 
a mă teme». , Ii 

"Dacă, precum am zis, ar vorbi acestea Patria cu tine, n'ar 
trebui să dobindească ceea-ce cere, chiar dacă mar putea să 
intrebuinţeze forţa? 

Ce ! Crezi că insemnează ceva faptul că te-ai pus sub pază? 
că, pentru a înlăturg bănuiala, ai spus că trei să locueşti la 
Marcu Lepidu ? şi după ce nu te-a primit el, ai indrăznit să 
vii la mine şi mai rugat să te primesc ci în casă? Cind ți- 

     zie
 

  

  

  

?) AMuziune la guvernarea lul Catilina in Africa, unde a făcut cele 
mal grozave hoţii, dar pentru cari a izimtit a face să fie achitat,



    

  

  

am puns că n “aş i pulea nicidecum să staii sub acel 

coperemint cu tine, căci aşi fi în nare primejdie, te-ai dus 
la Q. Meteliu, pretorul, şi cind te-a gonit şi el, atuncia ai a- 

tergzat la tovarăşul tăi, prea bunul bărbat!) Marcu Marceilu... 

Pe semne ci L-ai socotit cel mal potrivit ea să te păzească, cel 
cuzit ca să le spioneze, cel suzi puternic ca să te pe- 

depsească.., Nu Insemnează că meriţi inchisoarea şi lanţurile 

cind singur ai recunoscut-o 72). 

Astfel fiinl lucrurile, Catilina, dacă nu poţi cu dragă i inimă 

să mori, barem să te duci în alte ţinuturi şi să-ţi petreci în 
fugă şi în sinzurătate această viaţă scăpată «de multe pedepse 

drepte şi meritate? 

Zici să cer părerea senatului, căci aşa vrei, şi, dacă va 

găsi cu cale ca tu pleci în exil, te vei supune. Xu e 

Spieeiul miei să fac asemenea lucru, «lar iţi voii arăta ce 

cred aceştia despre tine. Îşi din oraş, Catilina, scapă statul- 

de frică; pleacă, dacă vrei să-ți spun cuvintul, în exil. Ce 

aai aştepţi? Inţelegi tăcerea acestora ? FI tac, ci aprobă. 

ă cu vorba, cind te osindesxe atit 

de răă, îi nică un cuvint? 

li vezi nemnişeaţi, ei aprobă ş îi vezi că rahdă, ei hotă 

ci vezi că tac, ci strigă N 

Dar ce vorbesc? Te poate îndupleca: pe line cino-va? Te 

poti indrepta vre-o dată? Poţi tu să te gindeşti la fugă și la 
vre-un exil? De ce nu-ţi daii zeii cugetul acesta? De şi văd 

<ă dacă te-ai hotiri să plecă în “exil înspăimintat de glasul 

mieit, ar apăza asupră-mi mult necaz, dacă nu azi, cind amin- 

tirea crimelor tale e proaspătă, dar în viitor. Dar pentru mine 

  

   

      

   
   

      

  Ce! Aştepţi să le lovease: 

    

    

   

   

  

*) In ironie. Pi 

3 Comentatorii tui Cicerone nu sint invoiţi în explicarea acestui 
pasagiii, La homa era obiceiii, cind cineva era hănnit de o erimă 
contra statului, să se constitue prizonier, De obicei aceast: 

că omul se şiie nevinovat. De ce Cicerone zice altfel ? uii ro- 
mentatari consideră ca neclar acest pasagiii ș alţii socotese că cl 
a vrut să Inţeleagză acest lucru: că adică pe Catilina nu conștiința 
curată l-a făcut să se predee, ci mustrarea conștiinței. De sigur 

1usă că ma fost nici una nici alta, ci o simplă manoperă ca să 
e timp. 
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întovărăşit en o mină de netrebnică cari ai pierdut tot, pină 
şi speranţa. 

Ce mulţumire pe tine Cum vei tresălta de Imcurie! 
Cum te vei imbăta do plăcere cind nu vei vedea, nu vei au 
de vreun om de treabă între toţi ai t: . Vei avea ocaziu- 

ți put la incereare puterea ta de a răluda foamea, frigul 
a, pe cari nevrimul le vei suferi. 

Cind te-am depărtat de consulat b, te-am silit să loveşti 
statul ca exilat, iar nu ea consul şi mizerabila ta intreprin- 
dere să nu fie un ră hoiă, ci o tithărie. Ss ” 
Acum, Senatorilor, ca să înlăture și să opresc dreapta plin-” 

gere a Patriei, ascultați, vă rog, cu luare-a minte cele ee 
vuiit spune şi păstraţi-le aline în inimile și în cugetele voastre. 

Să zicem că ar. vorbi astfel cu mine Patria, care mi-este 
inai scumpă de cit viaţa mea, că ar vorbi Italia şi statul iutreg: 
aMaree Tullie, ce faci? Oare ve omul pe care l-ui descope- 

rit a fi vrăzmaş, pe care-l vezi că va fi conducătorul războ= 
iului, pe care îl simţi cii este steptat ca general în tabăra 
duşmanilor, pe autorul crimei, pe capul conjurațiunii, pe cel 
care a adunat sclavii şi pleava cetăţenilor, -— pe acesta îl vei 

4 ca şi cum n'ar fi fost gunit din oras, sar fi 

  

  

    

     

  

     

  

    

   

    

   
  

  

    
       
repezit asupra lui? Nu vei porunci oare să fie pux în lanţuri, 

  

ă fie tirit la inoarte, să fie s şiat în cel mai mare chin? Ce 
te opreşte? Obiceiul strămoşilor? Dar chiar particularii ade- 
sea ai pedepsit cu moarte pe cetățenii primejdliozi 2, Ori le= - 
şile pentru pedepsele cetățenilor ?2) Dar niciodată atei ce sai 
ilespărţit de stat nu saii folosit de drepturile cetățenești, Ori 
te temi de ura posterit ţi Munci, ză, frumos inulţurnești 
poporului roman, care, dintrun om necunoscut, fără sprijin 
at funiliet, te-a ridicat. prin toate gradele foarte de timpu- 
riit— la pozițiunea cea mai înaltă,— dacă «lin pricina urii sait 
«e frica vre unui.alt pericol | ări pază siguranța concelă= 
țenilur tăi. Dar dacă ţi-e teain: de ură, oare e mai de te 

   

  

  

  

     

       

        

?) Catilina fusese cuncurentul hu Cicerone la consutat. 
?) Muzie la Puiblit Scipione. cf. nota (1). pas. 9, 
3) Legea fusese făcută de consulul P. Valeri, reinoită de P, 

Porcius Liwea şi de C. Sempronius Grachus, ef, nota 12) pag. 2. 

” 3
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ANALIZA LITERARĂ A PRIMEI CATILINARE . 

  

Era pe la anul 63 Inainte de Christas. Repullica romană ajunsese 
“a un foarte inalt grad de mărire şi de putere. Pompeii în Răsărit 
cucerea păminturi pentru Roma şi se credea stăpin peste lumea ro- 
inană ;-dar starea socială şi morală din Roma şi Italia făcea cu lumea 
să nu pară mulţuwită cu gloria ce voia a-i da generalul. Luptele 
dintre partide erai mari şi pretutindeni se manifesta nemulțumiză 
la aristocrați, pentru că pierduse puterea de odinioară ; la popor, 
pentru că nu se mulțumea cu foloasele dobindite. Acum cra epoca 
in care curentele se formaii uşor şi uşor putea cineva, linguşind 
vemulţumirile şi „apetiturile unei categorii, să-și capete popularitate. 
Cesar pe timpul acesta trăia ca un tinăr risipitor şi desfrinat şi 
nimeni nu-l da importanță; et 1şi crea iusă nceontenit simpatii şi 

“cu incetul ajunse a ti considerat capul partidei populare, 
In timpul acesta trăia la Roma un advocat care, de-și ridicat 

dintr'o clasă de oameni mal de jos, neputiăd să numere strămoşi 

al căror nume să se regăsească In istorie, de şi homo norus (ont 
noi, cum se numea cu termenul latin, îşi făcu un mare renume 
prin pledările sale. Acesta era Cicerone. Henumele dobindit ca 
advocat, Îl incurajă să iutre in politică, ocupă funcțiuni insemnate 
şi ajunse chiar consul. , 

Consulatul lut (63 a. Chr.) a devenit celebru printr'o huprejurare 
cunoscută sub numele de conjuraţiunea ui Catilina. 

In timpul laptelor dintre partida aristocratică şi partida popu- 
tară, în mijlocul ucestor' turburări neeontenite, o seamă de oameni 
«de uimic socat ă 

      

i că e momentul să inceree norocul, să fucă o 
vrălire ca să puie mina pe putere. În fruntea lor era Catilina. 

"Acesta era de neam nobil, cu calității corporale şi spirituale, dar 
eu inclinare mare spre rele, spre viţiă. Și-a cheltuit curind averea 
şi ocupină funcțiuni s'a distins prin despuierea nenorociţilor e 
aveai afaceri cu dinxul. Intorcindu-se la Roma, după ce fusese gu- 

“ vernator în Africa, Işi puse candidatura la consulat şi, căzind prima 
oară, îşi făcu o ceută de susţiitori, toţi la fel cu stinsul, 

Sallustiu, seriitor roman, care a studiat această conjurațiune, ne 
descrie astfel partidul lui Catilina: «Toţi neruşinaţii, desfrinaţii, 
lihertinii care pierduse banii cu chefurile, .carl trăia din datorii şi 
cu frica de a îi pedepsiţi, toţi paricizii, to cel ce necinsteai 
cele sfinte, cel cari fusese osindiţi saii aşteplaii să fie osinliţi; cect 
chinuiţi de sărăcie, de infamie şi de mustrare de cuzet, aceştia 
erai amicii lui Catilina», - IN . 
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"de a fi ucis cind ai trimis doi 

“de eoneetăţeni, aşi fugi din oriş. Dacă părinţit tăi 
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INŞIRĂREA IDEILOR PRINCIPA LE 

  

Apostrofa re Catilina. 

Iu istorie sint exemple de Daţi ucişt -fiind-că sa părut duş- 
mni statului, Catilina e nai vinovat de cât aceştia şi totuşi trăieşte, 

Ea am mutive să nu iai contra Jul măsurile ce merită pluă nu 
voiii doveuti şi celor ce aii irtuială că este vinovat. 

Esti strius de tate părţile, Catiliua ; şti tot ce aă făcut: ai pus 
pe G. Mulliu să vie inarmat in adunare; ai hotărit moartea oame= 
uilor de frunte din Rowa pat vrut să ocupi Prenes 2; alaltăeri nuapte 
vaţi adunat în casa lut Sr. Lee: 

Ei au ahat toate tudată ce 

  

       

    

    

      n risipit ecata noastră şi am se: 

antent la mine. 
Prin urinare eşi ein Roma. Aceasta ar fi un bine pentru Roma, 

ar scurge orlată cu tine droje a conjuraţitor tă. Ar îi pentru 
“bine, aci toată lumea se teme de tipe, toți îți cunose 

rii tale, crima de: care eşti acuzat; căci 

re nimic, fiind observat de mine la ort-ee mişeare, Ă 
este aceasta? Senatorii fug de tine, dovadă e faptul că 
ăncile din partea iu care te at aşezat. , 

Dacă sclavii mief sar teue de mine cum se tem de tine con- 
cetăţeni if, aşi fungi din casă; ducă aşi fi acuzat chiar pe nedrept 

ar teme de 
tine, 1Tai pleca din casă? Acum Patria, mama comună a tuturor, 
se teme de tine. N'o asculţi? - 
Proxopopea Patriat. Pia 
Catilina insuşt a cerut să lie dat în paza unui cetățean. Ace 

era un Inceput de remuşeare, 

Apreharea senatorilor o are consulul, căci prin tăcerea lor aprobă. 
Uamenii cinstiţi te urăsc atit de mult incit af vrut să te omoare 

și a trebuit să te apăr e 

Dacă soenteşti că că te trimit în exil fără să fii vinovat, iati 
această penorocive pe capul mici. - 

Pleacă şi du-te la Malliu, care te aşteaptă ; porniţi de acolo lupta 
contra statului. 

Proxopopea Patriet, vorbind către Cicerone. . 
Răspunsul lui Cicerone : şi fi omorit, chiar ştiind. că vară 

atrage asupră-ni o pede bit de mare. Sint insă mulţi chiar In 
Senat cart at leszătură cn conjuraţii. Vreaii să se dea pe față toţi, 
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„fericită, că pe el nu-l mi 

  

ROMiNII ȘI UNGURII 
DISCUUNS DE 

SIMION BĂRNUŢ!)) 

Fraţi omiui, 

Cine să nu se inchine inaintea înălţimii omeneşti, cind se 

  

uită Ja ace adunare măreaţă, care face să salte de bucu- 

rie inima fie-cărui Nomin bun, şi insuflă respect şi spaimă 

celor. ce nu vor” libertatea oamenilor şi urăse pe Romini? 

Cine va mai putea zice că Rominul nu doreşte o stare mai 

ă nici viersul cel dulce de liber- 
tate, nici chiar sentința de moarte care i se prepară în adu- 

  

  

    

Ce judecaţi fraţilor? ai dacă presimţese rindunelele apro- 

pierea verii și a ernii şi aniinatele furtuna cea grea, şi dacă 

unii oameni işi spun mai nainte chiar ora morţii o ginte 

între: nu presimţă pericolul ce i se ameninţă, un popor 

întreg stea nemişeat ca piatra, cind îi bate ora fericirii 

a un surd şi mut, cinul i se trage campană (clo- 

1) Născut la 1808, 

  

  

   
   
    

   

    

nuț îşi făcu stusliile parte la Carei, parte 
la lilaj, unde termină teologia fu preot, apoi profesor, dur epis 

copul Lemeny il destitui. Atunci se retrase le Sibii unde Int: 

dreptut. lu timpul revoluţiei din 1848 el jucă un rol insemnat fiind 

unul din conducătorii lominilor, memhru în comitetul de acţiune. 

După revoluţie, studie dreptul la Noma şi ln Pavia, luind titlul de 

duetor. La 1% fu munit profesor la facultatea din laşi, unde fune- 

ţionă pină la 4863, iar în 864 muri, 
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potul) de imoarle?-- Aceasta ar [i un lucru în contra maturii 
şi de tot cu neputinţă, Initna Hominilor a bătut tot-la-una 
pentru libertate şi iacă-i vedem acum cu multă bucurie cun 
sali deşteptat şi eu ce uniune (unire) minunată sati legat că 
nu vor mai suferi ca să-i calce în picioare alte naţiuni ; ci 
se adunară cu cugelul de a-şi revendica drepturile e 
usurpă Ungurii,: Secuii şi ii de sute de ani, şi ca si 
apere de perirea toare acel drept neinstrăiuabil, de care 
nici Gotul nu cuteză a se atinge, nici unul cel sălbatic, nică 
Turcul necredincios ; ie acum Ungurii liberali ne-o spun în 
[aţă că vor să-l ia astă-zi în epoca frăţi a libertăţii ? 

Și cine să nu se mişte acum, care popor să nu se aprindă 
de acest spirit dumnezeese, ce. anunţă: căderea servituţii la 
toate popoarele, re 
Viena incă i se închină, şi prea buuul nostru împărat implini: 
dorința poporului dindu-i constituțiune în 95 zile ale lui 
Aprilie. Cită schimbare, ce bucurie ! acutn nu mai e censuri 
a pierit amica intunericului dinaintea razelor libertăţii şi 
patrona «despotismului sa stins cu ruşine din împărăție ; de 
acum inainte uu va mai aştepta seriitorul cu lunile și cu anii 

  

  

  

   

      

  

    
  

  

    
    

terea Europei prin libertate? Lucă şi 

  

     

    

intregi după oare-cite foi, care le dedexe în mina unui omo= 

ritor de mintea omenească ; nici poporului: nu-i va mar fi 
oprit a se uita în cărţile dregătorilor, nici a descoperi seă- 
derite guvernelor cele stricătoare fericirii omenești nu-i va 
mai ți păcat; privilegiite și monopolul vor cădea, după it- 
luri numai secii vor măi umbla, legile şi judecăţile se_vor 
face de aleşii popoarelor, dar nu intr'ascuns, ci la vederea 
tuturor. - 

iți ce schimbare se ficu şi în vecina ţară ungurea de 
vro «louă luni încoace. Astă-zi nu mai sint legate minile Un 
uurilor, cum credeait ei că erai legate mai înainte de guver- 
nul din Viena. Ei ati acum ministerul lor; singură persoana 
împăratului ca rege îi mai leagă de împărăție. Asta însă ni- 
mic nu-i impedică ca să nu sboure cu repegiunea vulturului 
către ţinta dorințelor ungureşii, către opera- cea mare a un- 
gurii tuturor popoarelor. 

EX ai publicat că „vor si reverse nun țile constituţiuniă 
peste toţi locuitorii țării fără căutare la religiune sati la na- 
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poarele ne-ungureşii, ca să facă din toate nuinal o naţiune, 
care să se numească națiunea cea mare şi tare ungurească, 
Ungurii leugă toate bunătăţile vieţii constituţionale de uniunea 
cu Ungaria; ci zic-că in uniune se coprind toute şi că firă 
ea nu e cu putinţă nici o libertate, . Şi acum uniunea asta e 
la uşă ; ce să facem? 

Ca să-mi pot da părerea cum să iasă“odată gintea noastră 
„din acest labirint, în care o ati băgat Ungurii inainte vre-o 
“nouă sute de ani şi tot mai mult o încăleese, vă rog, fraţilor, 
daţi-mi voe ca să spun mut inainte pe scurt raporturile lo- 

„ minilor cu Ungurii, de cind sint sub dominarea ungurească, 
- Pentru că ei consider pe două popoare ca pe doi oameni 
precum doi oameni nu se pot ajuta unul pe altul dacă nu-şi 
cunosc lipsele, nici nu se pot feri unii de alţii dacă nu-şi 
cunosc firea și caraclerul, chiar nşa vin de a se considera şi 
două popoare. Daţi-nii voie să arăt ce legătură este Intre na- 
tionalitatea și libertatea, cultura, chemarea şi toată Viața uuui 
popor, ca de aci să cunoaştem ce să judecăm de uniune şi 
ce să judecăm de libertatea aceea ce ni-o promit Ungurii, 
preţ pentru naționalitate. i 

O! de var face cuvintul micii, ca aşa să simţiţi cei 944 
"de ani ai umilirii Nominilor, cum simte şerbul o zi de dom- 
nesc în care a lucrat de dimineaţă plină seara, flămind, ars 
de sele şi bătut! O! de vaţi întiora de această leşinare lungă 
a naţiunii noastre, ca şi cind ar fi căzut numai ceri la riul 
Căpuşului domnul nostru Gelu ! Atunci că sper că la lumiua 
istoricii şi a libertăţii va pieri şi năluca uniunii, cum piere 
negura dinaintea soarelui, acea nălucă, ce ne ameninţă cu 
moarte naţională după o leşinare îndelungată. lar experienţa 
părinţilor noştri cea de o mie de ani ne ya arăta ce cere 
astă-zi de la noi onoarea naţiunii romine şi ne va învăţa tot 
de odată ce să facem ca să punem fundament sigur la feri- 
cirea ginţii noastre pe viitor! 

  

   

  

   

      

*) Vechii Horani ţineaii totdeauna minte atit facerile de bine 
cit şi relele ce le pricinuia vre un popor sati vre un rege, * 

“ Partea cuprin intre aceste semne este nu reprodusă după 
test, ei numai rezumată, Bind prea lungă pentru intinderea cărţi, 
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Aceași ţinere de minte ai. moştenit şi Nominii. Fi nu pot 

uita că Ungurii, cind ai venit prin ţările locuite de Bomini 

ni trăit prieteneşte multă vreme, ha ai legat ch alianţe 

cu diferiţi principi ai Romwinilor şi apoi prin inşeliciune t-aii 

invins şi l-ai supus, Această supunere insă wa ţinut mult, 

căci îndată Ungurii ai înţeles că victoria lor e ceva cu totul 

trecător şi că e mai bine să considere pe lomini de o 

potrivă în drepturi cu ei. Ast-tel pe la 1291 Nominii lucraii 
in diete în tovărăşie cu Ungurii, cari nu se pindeail să per- 
secute naţionalităţile; ba incă primul rege al lor zicea: len- 

num unius lingui imbeciile est (Domnirea unei singure limbi 

e slabă). 
Cu timpul însă cei încep a se puria liraneşte cu poporul şi 

cu naţionalităţile, Această purlare provoacă oale popu- 

lare, dar Ungurii în loc să inlăture cauzele răului, fac aşa 
numita anire ce celor îvei naţiuni la 1597, adică nobilimea 
ungure: Secuii si Sașii se unese în contra lominilor, 
Tuată Transilvania, pămînt rominese,_ devine streiuă şi 

numal cete trei natiuni ai drepturi aci, pe cind hominii sint 

nuinui tulerați. 
la 1514 dicta ungureaz eteua  tripavtitan 

juris, lucrat de Stefan Veriez sta poporul era îmn- 
părţit în nobili şi țărani, cei Gintiiii en drepturi şi cu pu- 

tere nemărginită peste ţărani, iar aceştia fară putinţa de a 

avea proprietate” imobiliară şi legaţi de pămintul pe care 

locuiail. : . 

În 4652 şi 1669, sub domnia principilor independenţi, se 

decretă legislaţiunea Transilvaniei cuprinsă în aşa numitele : 

„Approbatae et Compilatue Constitutionee Transyleaniae. După 

această constitutie, Nominil nu sint recunoscuţi, reliziunea 
lor nu e considerată ca religiune de stat, preoții rumini sint 

supuşi la toate greutăţile, pe ciud cci ungurești ait toate pri- 

vilegiile. 
Pe la finele secolului XYIL calunităţile lominilor întrec 

toată măsura, In aceste timpuri lesuiţii spun Rominilor că, 

dacă se vor uni cu biserica” Romei, vor căpăla o stare mai 

bună. Aceste făgădueli ademenese pe nenorociţii  Rowmiui 

şi o mare parle din ei se unesc cu biserica catolică De 

atunci se despărţese în uniţi (greco-catolici) şi neuniţi (greco- 

orientali). Pa 

De aci ait rezultat oaro-cari foloase materiale pentru [0- 
mini şi ajutarea tinerilor uniţi ce mergeaii la şcoalele cleri- 

cale din Austria sai din Roma ; ati rezultat însă și rele, din - 

cari cel mai mare este dezbinarea produsă intre fraţi. 

Și harem sai purtat mal bine Unnurii cu națiunea romină 

fie şi nuuai cu cea unită ?,, Nici, decum. “Tot preoţii catolici 
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    avenii pasul inaintea celor uniţi. Aceasta a fost în adevăr o. 
învăţătura crudă pentru lomini ca să nu se mai inşele 
altă dată *). 

  

Acum.ce vom zice de toate uniunile acestea şi de toate bu- 
nătăţile lor, cind -vedem cum că toate acestea ai fost numai 
nişte laţuri, cu cari ne-ai prins, furii cu cari ne-ai incăerat, 
spaime cu cari ne-ai infricat Unspăimintat), şerpi cu cari 
ne-ati întoesicat (otrăvit). Să jurăm că nu ne vom lăsa să ne 
mai inzele ; să jurăm că nu vor mal putea turbura pacea şi 
buna înţelegere a noastră nici lesuiţii, nici călugării sirbeşti, 
nici misionarii strigoiului, nică agenţii naţiunilor străine, 
chiar dacă sar îmbrăca în vestminte de preoți şi de episcopi 
romineşii ; să jurăm, că nici diavolii Iadului nu vor imui 
putea „rupe legăturile iubirii (răţesci, cu care e legată adu- 
narea aceasta, şi printrinsa toată naliunea romină. 

Să jurăm, fraţilor! şi ca fraţi de un singe să eşim la 
luptă în contra celui duşman al naţionalităţii noastre ce 
vine către noi cu Mamură de uniune nouă de la lea un- 
gurească!. , 

Stţi că Ungurii, mai ales de 12 aui încoace, și-a propus 
să topească intruna pe toate naţiunile cele de sub coroana 
ungurească şi să fucă din toale nuinai o naţiune tare şi mare 
şi regn (regat) tare şi mare unguresc, 

Acesta e un lucru foarte mare, bine să iînserunăm că e în- 
tradevăr mal mare de cit toate victoriile lui Mila și ale lui 
Arpad, pentru că aceştia 'aii supus cu puterea” niște popoare 
blinde şi le-a ţinut în ascultare tot cu puterea pină ce se 
stinseră et; după perirea lor naţiunile acestea ni rămas cu 
datinele, cu limba şi cu religiunea lor, căci- acei cuceritori 
barbari aveaii lipsă numai de braţe, iară nu de limba naţiu- 
nilor subjugate ; de averea, nu de religiunea şi datinele lor 
naţionale. 

De toț altmintrelea cugetă Ungurii din zilele noastre. Aceş- 
lia aii allat că Atila şi Arpad saă Stefan și Mathia Corvinul 

„ai făcut răii că nu f-aii ungurit pe toţi locuitorii Panoniei şi 
ai Daciei, căi aii lucrat ei după principiul : areguum unius lin- 
guae imbecille est». 

Aşa dar Ungurii de astăzi -de clţi-va ani incoace lucrează 

       



  

  

  

  

      

Mi 

  

la ungurirea Schiailor, Rominilor, ele. 'cu'o insullețire care 

ar produce lapte demue de mulţunita omenirii întregi, cînd 

ar pune atita ozteneală pentru ca să introducă libertatea cea 

adevărată nu numai Ja uatiunea ungurească, ci la toate na- 

ţiunile, de a căror egalitate nu vor să ştie nimic. 

lu ce chip se apucă un econom bun cu toţi feciorii şi do- 

mesticii de cultura agrilor săi, lmparte lucrul la toţi, le dă 

snijloacele cele de lipsă şi cată de ci, ca să se poată bucuria 

Va timpul săit de un cules bun, de un secerat măânoss aşa 

S'aii apucat şi Unaurii cu toate puterile de lucrul lor ca-să-i 

facă Unguri pe loţi. . 

Dicta Ungariei de la 1836 puse lege ca să se ducă ungu= 

reşte toate negoțiile administraţiunii publice şi să se bage 

Jimba ungurească în toate şcoalele din Ungaria ș jurnalele un- 

gureşti din ambele patrii ungurești — aşa numesc ci i 

Unzurească şi Ardealul — lăiţese de mult planul unguririi 

pretutindenea, invaţă pe toate naţiunile că nu e scăpare în- 

tralt nume afară de cel unguresc. De exte vre-un lomin aci 

de faţă, care n'ar îi citit gazeta de Pesta, pentru acela mai 

repet, că de cind incepu a eşi astă gazelă, redactorele ci lu 

«lovie Kossuth strigă neincetat cu viersul tunetului către loţi 

Ungurii: asă ne grăbim, să ungari pe toţi Croaţii, Mominii 

şi Schiaii 3 că de nu, pierim în 
In ce chip se repede un torente din munte după fringere 

de nor, desrădăcinează arbori, ucide oameni şi vite, spală seo. 

imănături şi sate, «luce şi răstoarnă tot; aşa se repede acest 

bărbat în contra naţiunilor ncungurezti şi cu atita furie 

ameninţă că le va stinge şi nu va suferi ein secula seculo- 

rums ca să facă măcar învățături morale în limba naţională 
prin seminariile lor, în cit comitele Szechenri, cel dintiii 

apostol al unguririi, e constrins a-i dumiri (potoli) furia şi 

a-i striga: asă nu-i constringem cu foc şi cu fier, ci să-i 

primim în constituţiune, ca şi ei să -ne primească pe noi, 

adică limba noastră». Niculae Wesselenşi «dă sfat Ungurilor 
că numai acei Romini să capete drepturi de cetățean cari 

se vor face Unguriv, şi-i pare răi că loan bob, episcopul 

tominitor, a făcut toate fundaţiunile sale în interes naţional. 
şa cugelă şi lucră toată nobilimea înaltă, Ce să zic de 
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corifeii inteligenţei Ungurilor ? Unul din cei mai renutuiți 
învăţaţi ungurești seriinil memoriul despre apărarea pruuci- 
lor inici arată că lăţirea limbii ungureşti peste toţi locuitorii 
țării e mai inainte de cit libertatea şi fericirea ţării ; «faceţi 
să vorbească ungureşte toţi locuitorii țării — strigă acest Un- 
aur învăţat — atunci ei nu voii cere de la voi, ca graţie, 
libertatea şi fericirea ţării». Altul pruvoca mai an pe Epizco- 
pii Iominilor, de a dreptuil, ca să se apuce nurnai de cit de 
traducerea cărţilor bisericeşti de pe linba romină în cea uu- 
kurcască ca să se bage în biserica Rominilor. _ 

Cine. să nu li auzit cum fierb şi cum se lrămintă Ungurii 
"de ciţi-va ani ca să facă șeoale apăritoare “de prunci, în care 

să, se ungurească mai intiiă pruncii Rominilor, invățind limba 
ungurească de la 2 ani pină la 7, apui În vre-o două-zeci de 

    

     

  

   
ant să se ungurească satele și cumunităţile romine pe calea 
aceasta ? Care lomin nu știe că inainte cu șase aut se primi 

      "planul unguririi şi de către dieta din Cluj, şi se făcu proiect 
de lege, ca să se pue răstimp de 10 ani natinhilor neungu= 
reşti ca să învețe ungureşte, pentru că după aceea vor curge 
tse vor face) toate în limba ungurească. Să =pună venerabilul 
consistoriit din Blaj, care se află de faţă în biserică, cită frică 
şi cutremur i-ai cuprins pe toţi, cind aii înţeles acest pro- 
ieel al Dietei, şi cu ce insutlețire se apucară să întoarcă răul 
acesta de la națiunea romină ! | 

lacă ee voesce Ungurii şi care e scopul lor! Pină la 1% Mar- 
tie încă nu ştiaii ce să fcă, pentru că le eraă legate miinile 
şi picioarele de cabinetul din Viena, şi nu puteai purcede 
în contra Croaților a Schiailor, cum „doreuii, nici nu 
puteaii apuca toate mijloacele, cure erai de lipsă la acest 
scop. Acum aă ministerul lor, acesta cunoaşte inijlunacele, Și 
pot zice, că lucul întiiii între mijloacele acestea il aeupă n-= 
niunea—nu e de lipsă a mai adăoga că «Uniunea Ardealului 

„cu țara ungureascăs, pentru-că aceasta se ințetege de sine. 
Dacă ai intreba pe vre-un Uugur ce este uniunea, sar mira 
de neştiinţa-ţi și dacă ai mai Intreba, ți-ar răspunde că uni- 
unea e fericirea, e. libertatea” însă-si,- uniunea € cornul abun= 
danţei, care coprinde toate bunătăţile păminteşti ; eine are 
uniunea, are toate; uniunea ne dă loate; pentru aceia de 
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acest cuvint misterios sint pline toate ş uzelele ; uniunea e 
materia de conversaţiune în toate cerenrile societăţii ; uniu- 
nea e scrisă pe toți păreţii ş Mamura uniunii e plantată pe 
case, pe biserici şi ehiav pe căile călătorilor, 

Eu însă cu toate acestea nu sint mulţumit eu uniunea, miei 
nu mă răpese de bucuria cca universală ; ci vreaii cere 
inaă cu de umăruntul : ce exte uniunea pentru Unguri? şi ce 
este uniunea pentru Români ? 

Ce se ţine de Intrebarea întiiă ; ce este uniunea pentru ln- 
uri ? aceasta vu poate cunousee fie-cine fără să tie politic ; 
știm toţi că Vngurii vrea să facă țară ungurească din pă 
mintal Ardealului, vreaii să nu mai fie două patrii. ungu- 
rezti îniei 3 ci să se facă din amiaduuă o patrie ungureazcă 
mare. Ungurii simt că proprietatea care ŞI-ait arozal pină a- 
cum asupra pimintului Nomivilor, nu stă pe temeiă sigur 
pentru că din dreptul resbelului cuceritor nu se naşte pro- 
prietate, ci numai posesiune pină se simte în putere naţiu- 
nea subjugată ca să scuture jugul. Asta bine o stiti Uinau 

lia că Maurii nici tn 700 de ani nu şl-ait cistigat «dreptul 
asupra Ispaniei, Pentru aceea vr şi ci 
prietatea, care in adevăr unu o ait avut pină au tun $ prin uni- 
une Vrea a-i pleca pe Romini, ea să-şi dea din mini pro- 
piietatea pământ bunătatea cea adevărată pentru niste 
bunătăţi jirute şi înșelătoare, Pină acum numai urmele 
tiraniei ungurești sint ti e pe păntiutul Borninilor, ca şi 
pe feţele tor î dreptul tor nu e intabulat (scris) uicicri ş cu 
Verbăczi, cu Aprubatele şi cu dipluimatele regilor Unguri nu 

“pot proba proprietatea asupra părmintului altor naţiuni, fiind 
că acestea, ca nişte documente fabricate de Unauri pe partea 
lor, wait putere înaintea judecății umanităţii  îar dacă l-ar 
putea pleca pe Romini la uniune, atunci Invoirea Hominilor 

„le-ar da document noii eu care şi-ar consolida posesiuuea 
cel puţin îucă pe cite-va sute de ani, nu pentru totdeauna, 
tine eneriține sare drept să pună jug pe gru- 
majii generaţiunii viitoare, - 

    

     

   
   

  

    

   

      

    
    

    

   

   

    

= Cind ar locui pe pămîntul Ardeatului numai Unguri şi Saşi, 
şi impreună cu aceştia, în loc de un milion şi jumătate de 
Romini, ar locui tot atiţi Japoni sai altă limbă, atunci eiă 
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vite unguritoare. Ungurii îi vor Ina cu răul ca să-i ungu= 
rească prin şcoală, biserică şi toate mijloacele cele mai cao- 
istice, cari "pot veni în minte unui guvern teroristic şi ti- 
„ran. Hominii nu-i vor asculta, le vor sia în contră, Şi așa-i 
vor lipsi de libertate, cum i-au lipsit in secoli trecuţi, nu 

„numai pe honini, ci chiar și pe fraţii lor. Ce cugetaţi, dacă 
seria Wesselenyi înainte cu vre-o ciți-va ant, că nimai acelor 
tomini să se dea drepturi de cetăţeni, cari se vor face Un- 
guri ? Aă nuova pune condiţiunea aceasta ministerul şi 
dieta ungurească acum după ce va avea putere nemiurginită 
peste lormini ? Ha o va pune firă indoială, şi cit cred că și 
Ştergerea servituţii e numai o rimă în undiţa intregului în- 

" ghiţitor ungarism, cu care vrea să-i prindă pe Romini, ca 
pe nişte peşti fără de pricepere, 

Ce e drept, garda naţională, care se promite în punctele ungu- 
veşti, e cetațea era nai tare a libertăţii şi onoarea tie-cărei na- 
jiuni, aşa în cit fără de aceasta și liră represeutaliune naţio- 
nală, poporul e numai o turmă de oi pe care le mulge, le 
tunde şi le ucide un liran de cioban firă să se poală apăra «dle el. 

- Însă ce bucurie vor avea lominii cînd vor vedea fe= 
ciori înşiraţi în gardele naţionale și în regimente, cind acestea 
toate vor fi ungurești? Garda naţională, paladiul libertăţii po- 
poarelor celor culte, pentru Roimninii incorporaţi cu ţara un- 
aurească, va fi numai instrument de asuprire, de stoarcere 
şi de ucidere în mina comanmtanţilor ungurești. Pe Rominii 
dintrun sat îi vor ridica asupra altui sat romin, care nu va 

-xoi a se unguri; la urină îi vor face să şi jure că vor apăra 
constituţiunea ungurească și vor păzi cu slințenie legile un- 
gureşii, care sint făcute și se vor mai face pentru stingerea 
naţiunii romine, i 

Iusă la ce să mai amintim mai multe libertăţi ungureşti, 
cint nu nuinai în 12, dar nici intr”o mie de puncte ca acestea 
„nu vei afla nici inăcar o libertate, precum nici într'o mie de 
trupuri moarte nu se află măcar o vi ă, pentru că a eşit 
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sufletul din toate libertăţile, omorind naționalitatea ; pentru 
aceea zisci că libertatea firocărei natiuni nu pecete fi de cit 
naţională, si că libeetatea fină ee naționalitate nu se poate 
intelege nicisle un popor «de pe piâninl.
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Dacă e de lipsă ca să tie state pe pămint, şi dacă statul e “ 

o necesitate «dle la natură; atuuci statul, firă îuloiată, nun 

pentru aceea e de lipsă ca fiind în stat oameni, să se poată 

apăra mai uşor întrinsul, de cit atură din stat ș adică: statul 

e un asezămint omenesc spre apărarea “persoanei şi a bunu- 

rilor omenirei. Gind zic că eă mint omenesc, atunci voiit 

să înțeleg că nici nu e azezămint ingeresc mai pre sus de 

fire, nici nu trebue să fie institut diavolesc, iad înghititor de 

libertate şi spaima ginţilor neputincioase. Cind zic spre apă- 

rurer peraoanei, atunci înţeleg lot-de-odată şi libertatea și 

onoarea, căci oamenii fără liberiate și onoare, mai mult sint 

vite care acum trage In jugul unui tiran, acum în al altuia, 

de cit oaneni. Cind zic pre apărarea biuurilor, atunci În- 

țeleg nu numai mincarea și băutura, îmbrăcămintea şi lo- 

cuinţa, ci afară. de libertate, înţeleg şi limba, căci cine va 

zice că limha e numai un luera de prizes pentru oameni şi 

naţiuni, şi că ar ti mai bine «de oameni cind sint muţi 

Cind vorbese de omenire, atunci înțeleg toate naţiunile, căci 

cine va zice că naţiunile nu sint părţile omenirii? In urmă 

cind zic naţiune, atunci înțeleg persoana unui popor întreg, 

care e leat între sine cu acecaşi limbă şi datine, ciici cine 

va zice că natura i-ar ti dexbrăcat pe oameni de demnitatea 

de persoană, cil i-a unit întrun corp naţional cu legătu- 

rile acestei frăţii minunate? 

Dacă odată e persoană fie-care om, atunci nu poate să fie 

un om mai persoană de cit altul, . prin urmare nu poate să 

zică către alţi oameni: urit sint statul, voie ver e lege pentru 

totio. Dacă e persoană ori-care naţiune, atunci o naţiune nu 

poate fi inut persoană de cit alta; prin urmare nu poate să 

zică către cele-l-alte naţiuni din acelaşi stat : antoni eă «int 

statul, munai tinba mea poate fi limba diplomatică, iar ale 

voastre trebue să secamulgă ca neghina din griu ; eii singură 

i să intreb pe turmele neungureşii, 

ce păstori să le pun; nu mă foii uila, dacă vă veţi pulea 

înţelege cu ei sui ha, dacă veţi avea incredere în ci sai ba, 

pentru că cii atm voia şi puterea să azez pretutindenea 

meni credincioşi planuritur mele, şi vor maveţi să mă între 
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baţi, de ce fue așa, ci voi sinteţi datori numai să ascultați, 
şi să daţi dare și ostaşi». 

Omul, ce umblă să ucidă. pe altul, şi-a perdut dreptul de a fi suferit in societatea omenească, aşa şi-a perdut dreptul 
de a fi suterit intre naţiunile de pe pămint Şi naţiuuea care hrcrează spre stingerea altora, după atari maxime. O na'iune 
cuminte recunoaşte drepturi și obligaţiuni reciproce şi nu 
provoacă pe altele, ca să se apere de ca ca de o fiară săl- batecă. 

. 
Cu această egalitate a naţiunilor e legată sirins libertatea 

lor de a se desvolta fie-care după firea sa în toate părţile 
vieţii statului. De aci urmează că pe lingă toată unitatea sta- tului, nu este de lipsă nici uniformitate de drept, cu atit mai puţin” uniforinitate de limbă.. Ce e drept, se zice că «dle par fi atitea drepturi întrun "stat, cum sint de ex. în Austria 
(drept austriac, unguresc, săsesc, afară de cele bisericeşti, 
al căror număr e și înai însemnat), ci dacă ar fi numai un 

    

drept în tot ţinutul Statului, prin aceazta ar cresce amorea - (iubirea) cetăţenilor ' către patria comună, pe cind varietatea drepturilor particulare micşorează iubirea către: ea şi slabeşte statul. i 
La aceasta aii observat de muit politicii cei mai mari, că sănătatea statului, ca şi a altut corp organic depinde de la 

proporţiunea părţilor și a intregului, in care se face dreptate 
fie-cărei părţi. Un cetăţean, o cetate, o provincie, poate să-si 
viite de statul de care se (ine, asta e o intimplare de toate 
zilele, dar contra naturală; insă iubire adevărată numai către 
un stat ca acela pot să aibă cetățenii, în care toţi Iaii parte 
la toate afacerile” statului. Este o părere falsă, dacă crede 
cine-va că dobindeşte statul, nimicind formele individuale. 
Cind ar putea crea cine-vă în toată cetatea, in tot statul un 
sentiment, în cit să se ţină măreț ori-care că e membru a) 
slatului; prin aceasta, intregul statului ar dobindi putere 
nouă; aşa «dobindeşte şi prin drepturile particulare, cind 
acestea sinl puse de voia cea universal a popoarelor dife- 
rite; din contră, impunindu-le un drept, cure nu răspunde firii lor, încetează a- lua parte la lucrurile statului, se in- slrăinează de către el și-l părăsesc. 
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Deci dacă unitatea “statului nici atit nu cere, ca să fie ace- 

lazi drept în tot ţinutul statului, cu atit mai puţin cere ca 

să fie numai o limbă acolo unde sint mai multe. 

De ce să nu se poală face în Ardeal şi în LUygaria aceea 

ce se poate face aiurea ? In adunările Elveţiei se vorbeste in 

trei. limbi: franţuzeşte, italieneşte şi nemţeg in ale Bel- 
piei, fartii legea să se vorbească limba belgică şi franceză ; 

în Sardinia, italieneşzte şi franţuzeşte, Si iată că Ungurii nică 
nu sint mai liberi, nici mai fericiţi de cit aceste popoare lu- 

minate, ba sint foarte departe de ele cu toate acelea. 

Dacă şi-ar propune cine-va, ca să facă o carte de legi pre- 

cisă și frumoază ca corpul jurelui (dreptului) roman ; atunci 

putem zice că nici Germanii n'aii limbă pentru acest scop 

mărej, cu atit mai puţin Ungurii. Insă cind vine vorba, că 

şi acele naţiuni ati lipsă de guvernare în ori-care formă, care 

Caii limbă cultă ca latină; atunci nu e mat mare absurditate 

pe lume, de cit apologia despotismului limbistie, că limba 

cutărei naţiuni nar fi matură pentru legi şi pentru guverna- 
rea poporului. Dacă ar trebui să aştepte cine-va eu punerea 
legitor şi cu guvernarea pină ce se va cultiva pe deplin o 
oare-cure liubă, atunci tot poate să stea ca nebunul pe țărm 
azteptind pină ce va curge riul ca să treacă ; căci riul si cul- 
tura limbii vor curge în etern, și nici odată nu vor fini. Dacă 
nu sint chemaţi incă nici Germanii la carte de legi, cu atit 

mai puţin sint chemaţi Ungurii de cit lominii. Să ne uităm 
la limba legilor din Aprobatele şi din Compilatele Ungurilor. 
Ce va să zică: eseetajin leck, oluih Natio, patisllsattnak, 

recepta religin? Ce cultură de limbă, va atla cine=va în acest 
galiinatias, de care sut pline Aprobatele și Compilatele 1) ori 
unde le deschizi? Se pot Ungurii lăuda cu acest amestec de 
la turnul Babilonului, ca o Minervă născută de-adreptul din 

capul lui Joe, ca să cuute cu dispreţ la limbile altor na- 

țiuni inai culte de cit a lor? Ce să facă dar Germanii, Un- 

gurii, Rominii, Sehiaii, neavind nică o limbă matură pen-= 

tru legi ? Accepta-vor latina cea moartă sai altă limbă străină? 

Aceasta însă nar [i înaintare, ci regres şi asuprire; mintea 

    

  

      

    

1) Vezi pagina 45. .
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ce politică e din partea lor, de se pun cu alitea puteri în contra naţiunilor, cu cari ar trebui să lege cele mai tari le- aături, ca să-și apere fiinţa comună de duşmanii comuni ? 
Din toate acestea urmează că unitatea limbii în statul po- liglot nu o cere nici unitatea statului, nici unitatea legisla- 

țiunii, nici întesnirea, eftinătatea şi repegiunea guvernării, 
nici starea culturii alter limbă ; ci o-cere, precum am zis, 
numai uşurarea despotismului Şi cugetul lui nelegiuit, de a răpi libertatea naţiunilor, ca să domnească peste ele. 

Deci națiunea ungurească nu poate să pretindă privilegiit peste alte maţiuni nici in respectul limbii, ci trebue să se mulţumească și ca cu egalitatea şi cu dreptatea. Numar plină 
unde ţine dreptatea şi umanitatea ; dincolo de dreptate locu- 
esc feare sălbatice. N'are națiunea nngurească nici un scop 
necesar, nici o inulisenţă (nevoie) adevărată, care să nu le 
aibă şi " celelalte naţiuni în acecaşi miisură. Pofta domnirii peste celelalte nn e indigenţă (nevoie) adevărată, ci e numai 
paroxism de friguri, care liisind-o o dată, va peri şi acea poltă de a înghiţi pe alte naţiuni. Dacă ati lipsă Ungurii să vor- 
bească ungureşte în adunările lor — şi care tiran ar fi atit 
de nebun, ca să-i facă a voriii în limba care nu o cunosc — 
aii și Nominil tut acu şi lipsă, cum Incaje dar aci limba di- 
plomatică? Dacă nu-s pot inchipui Ungurii cum să-i gu- 
verneze ciue-va cu dregători streini şi cu limbă streină, care 
nu 0 înțelez; Rominil încă nu văl pentru ce să fie lipsa 
Ungurilor inai inteţitoare de cit a Romiuilor şi în căutarea 
asta ; deci, dacă e și aci tut aceeaşi lipsă şi tot acelaşi drepi 
egal, unde este temeiul puivilegiului limbii lor? Dacă-i con- 
stringe natura pe Unguri en necesitatea cea mai imperivasă, 
ca să învețe în limba lor toate de la alfa pină la omega ; tot 
acea natură îi face şi pe Nomini, şi tot cu azemenea necesi= 
tate și tot pentru asemenea scop, ca să inveţe romineşte. O 
natură le-a născut pe toate naţiunile, o iubire le-a vărsat în 
inimă «pre limba lor, un sentiinent de onoare bate în ini 
mele tuturor, şi un scop le-a dat inturor ; şi acest scop nu 
se puate ajunge dacă va domni una peste alta, ci numai dom- 
niud drept egal peste toate. Unde are aci loc privilegiul tie- 
cărei limbi, pină cind va sta numele de drept şi de libertate 
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pe vămlut? sait doară Ungurul ave privilegii şi spre a-și 
iubi limba mai fierbinte de cit Rominul pe a sa, şi ca să lie 
mai superb cu originea sa cea Seitică, de cil Rominul cu cea 
Haliană ? Pină cind nn se va stinge sentimentul de iubire şi 
de onvare din piepturile tuturor iominilor, — nici de cum! 

Aşa este, fără naţionalitate nu e libertate ni lumină ni- 
irea, ci pretutindeni numai lovituri, intuneric şi amorțire. 

Ce este apa pentru peşti, aerul pentru sburătoare şi penteu 
toate vieţuituoarele, ce este lumina pentru vedere, soarele pen- 
tru creşterea plantelor, vorba” pentru cugetare, aceea e naţio- 
nulitatea pentru lie-cure popor. Intriusa ne-am născut, ca 
este mata noastră ; de sinteru bărbaţi, ea ne-a crescut ; «le 
sintem liberi, întrinsa ne mişcă ș de sintem vii, Intr'insa 
vtețnina i de sintem supăraţi, ne alină durerea cu ciutecele naţi- 

“ouale; prin ca vorbim astă-zi cu părinţii noştri, cari aii trăit 
de mii de ani; prin ca ne vor cunoaşte strănepoţii şi posteri- 
latea peste mii de ani. Naţiunalitatea e indemnul cel mat pu= 
lernic spre Jucrare pentru fericirea genului otnenesc. Pe care 
nu-l trage inima a lucra nici pentru aloria şi fericirea naţiunii 
sale, acela nu e de cil un egoist pierdut pentru unanitate, de 
care e păcat că l-a decorat (impodobit) natura cu formă de om, 

Natiunalitatea e libertatea noast a din urmă, şi Limanul 
iintuirii noastre viitoare ; numai libertatea aceasta m'a ră- 
pit-o pină acum nici un barbar de la Romini, după ce le-a 

„mat toate. De 1700 de ani se luptă neamul romin în deopăr- 
tata Dacie eu toate turmele barbarilor, Şi ancora aceasta a 
linul nava romină în coulra tuturor valurilor de nu s'a cu- 
fundat în abisul pieiril cu barbarii dWimpreună, Şi îală că u- 
nirea eu Ungaria acum vrea să fringă şi să smuleă această 
ancoră de mintuire, vrea să strice acest organ al vieţii romi- 
neşti, vrea să răpească de la Homini Şi libertatea cea de pe 
urină. . ” i 

Asta e unirea pentru Bomiuii! Pentru Unguri e viaţă, peu- 
tru Homini, moarte ; pentru Unguri libertate nemărginită, 
pentru ltomini sclavie eternă, - 

tnindu-se națiunea romină cu Ungaria, nu va avea nici 
şeoale, nici dregători naionali, cari să poarte grijă de şeoale 
şi “de interesele nationale, nici chiar hiserica naţională. 
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Toate acestea se vor Loteza a doua vară pe nume unguresc; 
loate se vor îmbrăca în. vestinint unguresc; din ora în care 
=e va declara natiunea pentru unire, se va luvui la peirea sa 
îusă-şi ; ca va incepe indată a: se sine şia peri ca un 
arbore fulgerat. Atunci, nici om, nici D-zeii nu-l mai 
poate seipa pe Homin de peire naţională, pentru că invoin= 
du-se la sentința inorţii sale, va arăta că preoţii romini eraii 
trecuţi de mai nainte la idolii gintei străine, patricii (nobilii) 
lor erai cumpăraţi, poporul era vindut şi toată națiunea era 
moartă mat dinainte, şi Ungurii acum îi fac numai iugropă- 
ciunea cea de batjocură. ” - 

Aşa posteritatea romină se va mira de nesimţirea noastrii” 
şi ne va blestema în morminte, căci am ascultat cu nepiisare 

» sentința de moarte a ginţii noastre, căci wam recurs chiar 
şi la cele mai din urmă inijloace pentru apărarea numelui. 
romin, căci nu ne-am ridicat toți pentru unul şi unul pen- 
tru toţi ca să depiărtăm de la strănepoţi această infamie ne- 
meritată. Nu era lucru înai stritucit şi mai măreț întintea 
oamenilor şi a dumnezeilor, ca să ne oști pentru nemu- 
rire, şi inal bine sii descinde toţi în morminte la părinţii 
noştri încoronați cu glorie, de cit să lăsăm o infamie eternă 
ca ereditate (moştenire) nefericitilor nostri inepoli ? Ce 
limbă poate să spună amarul care-l suferă numai în trei zile 
omul condemnat la moarte, dar apoi ainarul unei naţiuni 
cine-l va spune, pe care o-ar vinde fiii săi cei înțelepli ? Ce 

"condei poate să descrie durerile celui ingropat dle viii ? iacă 
el se deşteaplă în mormint, îşi muşcă buzele şi-şi roade Iuil- 
nile de disperare, că nu-i luceşie nici o rază de scăpare in 
fundul - mormintului. Durerea acestui nefericit e: scurtă : 
iar durerea unci naţiuni ce merge spre picire, va trece îm- 
preună cu istoria din secol in secol și de la generaţiune la 
generaţiune, cind nu se va mai auzi nici o vorbă omină 
intre Olt, Mureş și Tisa, cind sunetele cele dulci ale limbii 
noastre se vor [i schimbat de mult în sunete barbarice atnor- 
țite, cind nu se vor aloria (mindri) slrănepoţii celor de as- 
Lă-zi, cum că sint viţe de sub cerul cel blind al italiei, cind 
le va fi rușine de memoria Scevolilor, Bruţilor, Scipionilor 
şi vor jura poate că se lrag dea dreplul din turmele lui 
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Atila. Atunci sapa şi aratrul (plugul) barbarului va scoale „din mormint cite o piatră romană. ca să mărturisească cum 
că pietrele a mal multă simţire de veneraţiune ciitre mermo- 
ria naţiunii celei d'intiiit care a figurat o dată Im lume, de 
cit milioanele de legionari, pe cari ne ait aşezat aie Traian 
ca să păzim nemoarlă gloria numelui de Roman ; şi noi în 
loc să o mărim, o am micşorat, o am intunecat, o am vin= 
dut şi, impreună cu națiunea, o arn ingropat în anul î848!.. 

Ce se ţine de intrebarea unirei, Adunarea să ră spunză să 
bătoreşte după data marilor noștri străbuni, cum că: eSena- 
tus et populuas Daco-Nomanus, beneficii et înjurize mentor esse 
solet.. Crteruun ungaria quoniam non penitet, delicti gra- 
tiam non [ucit, ferdus ct amicitia dabuntan cron merterinin. 
adică: Senatul şi poporul Daco-lomin ține minte facerea de bine şi nedreptatea. Pe Unguri, fiind-că nu le pâre rii de 
relele ce i-ai făcut, ci incă vrea ay face un riii şi mai 
inare, nu-i iartă; unire şi amiciţie va lega cu ei, cind vor 
merita», Pa - 

ără condiţia libertăţii egale, Roininii să nu păzască cu Un- 
gurii la nici un fel de unire, ci să se uncască cu naţiunile 
cari recunosc libertatea naţiunilor şi o respectează în faptă, 
Ori-ce chemare la unire, afară de condiţia libertăţii naţionale 
e chemare la sclavie, la care toată națiunea liberă va râs= 
pune cn dispreţ, va protesta sărbătorește în contra și, şi se 
va apăra. Aşa se cade să facă şi Rominii. 

Fiind-că națiunea, adunindu-se din toate părţile la această 
sărbătoare a libertăţii, arată că nu va nai fi supusă altor 
naţiuni, ini se pare a fi de lipsă ca voia acensta a naţiunii, 
adunarea să o imbrace în vestmintul cel rai sărbătoresc, 
adică:. să proclame libertatea și independența națiunii romine. 

Fiind-că națiunea, ajungind la cunoseiinţa libertăţii, de aci 
inainte nu se mai poate purta ca servitoarea alter naţiuni, ci. 
Yrea-a se ţine şi a se purla ca o naţitine liberă, - mi se pare 
a îi de lipsă ca obligaţiunea aceasta şi cu jurămint locă să o 
întăresc, adică: “Adunarea să depună jurămintul, în numele 
întregii naţiuni, cum că nici o dată nu se va lepăda de na- 
jionalitutea ei; ci o va apăra în etern. cu puteri unite în con- 
tra dușmanilor şi periculeloy şi cu.puteri, unite va lucra. „pen- 
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tomini, care strigă în numele a toată națiunea : inu ne 
ducem la masa libertăţii ungurești, căci bucatele er toate sint 
inveninate ; să nu ne vindem țara şi limba, căci perzindu-se 
o dată nu se mal poate ciştigu, Uniţi-vă cu poporul toţi, pre- 
oji, nobili, cetăţeni, ostași, invăţati şi vă consulţați cu un en- 
gel asupra mijloacelor reinvierit naționale, pentru că toţi sin- 
tei fii af aceleiaşi mutme și causa este comună ; ţineţi cu po- 
porul toţi, ca să nu rătăciţi, pentru că poporul nu se abate 
de la natură, nici nu-l trag sirăinil aşa de uşor în partea lor, 
cum îi trag pe unii din tele alte clase, cari urlă impreună 

“fişie pe popor dimpreună cu aceştia ; nu vă aba2 
teţi de la causa naţională de frica lupter : cugetaţi că alte po- 
poare staii luptat sute de ant pentru Ibertate. Insă cind vi se 
va părea lupta cu neputinţă, cind se vor ridica greutăţile asu- 
pra voastră ca valurile mării turbate asupra unei năvi, cind 
va deslega principele intunericului pe toli necuraţii şi-i va 
trimite ca să rupă legăturile (răţiei voastre “şi să vă abată de 
la cauza şi amoarea (iubirea) ginţii noastre la idoli străini ş 
aduceţi-vă 

    

    

  

   

  

    i aminte atunci cu cită insulețire şi bărbăţie sai luptat străbunii noştrii din Dacia pentru existenta şi onoarea naţiunii noastre, precum ne-ai lăsat scris Boufiniu cu aceste cuvinte: «Coloniile şi legiunile Romane, copteşite de barbari 
țin încă limba Nomană şi, ca să nu o piardă cu totul, atit de tare se lupta, în ci se pare că nu s'aii bătut atit pentru 
ținerea vieţii cit pentru neatingzerea limbii, Căcr comptinu (so- 
cotind) bine desele inundaţiuni ale & rmaţilor şi ale Goţilor, apoi erupţiunile Hunilor, Vandatilor Şi ale Gepizilor, incursiu= nile Germanilor şi ale longobarzilor, cine nu se va mira foarte că încă s'aii ţinut urmele limbii Romane intre Daci şi Geţi?o - 
Aşa fraţilor! aduceţi-vă aminte atunci cii vor striga din 

mormint străbunii noştrii: «fiilor! Noi incă am fost nu 
o dată în împrejurări grele, cum sinleţi voi astăzi ; roi încă an fost înconjurați de inimică In pătnintul nostru, cum sinteţi voi astă-zi, şi de inulte ori am suferit doară. şi mai rele de 
cit voi; fost-am cu Goţii, dar nu ne-am ficul Goi; fost-am cu ilunii, dar nu ne-am hunit ; fost-am cu Av şi nu ne-am avari; fost-am cu Bulgarii şi nn ne-am bulgărit; cu Ruşii 

    

   

   

   

 



  

paria, atunci ttomlnir se vor bucura de toate libertăţile pe cari 
lccaii proclamat Ungurii pentru sine. Unit, pubticişti romint se pro- 
nunţară pentru unire, alţi contra. In această stare de nehotărire 
se simţia lipsa unei direcţiuni, lucru mărturisit şi In convorbirile 
particulare şi chiar in publicitate. iţ spube intrun articol că Ro- 
tului ai nevoe de un om care poată «a ne lua de mină şi a ne 
zice : veniţi incoace, aci să staţi, de aci să porniţi, cutare să voiţi, - 
acestea să pretindeţi inainte de toate», 

Aceasta era cu atit mat necesar cu cit se părea că curentul peu- 
tru unire se lăţeste. . - 

Din fericire, inima cea mare care să se opună şi Unsurilor 
stăpinitori şi imfuriaţ, şi Nominilor porniţi pe calea rea, băr- 
batul care să sune trimbiţa frăţiei şi a luptei contra dușmanului 
— se arătă. - . 

Era Simion Bărnuţ. 
La 9% Martie ș ixpinuti printre tinerii din Sibit o proclamaţiune 

manuscrisă, avind următoarea cuprindere: «Niel o unire cu” Un- 
urii pină nu vor tracta cu Hominii ca naţiune liberă la naţiune 
liberă, căci şi republica me este de cit un despotism afuri 
naționalitatea. - 

Pentru a se consulta hominii asupra acestei cestiuni, se con- 
vacă o mare adunare în ilaj. Guvernul unguresc, de şi nu privea 
cu ochi buni aceste mişcări ale Hominilor, fu nevoit a incuviinţa 
Intrunirea. 

Ziua fixată era de 7, Maiă, care cădea intro Luni. In ajun, de 
dimineaţă, piaţa cea mare a Blajului era inţesată de lume. Pe la 40 
vre ciţi putură intra se adunară in biserică pentrii a se stabi i îm 
ţelezerea ca a doua zi rezoluţiunile să se voteze cu inlesnire. Aci 
iu biserică rosti Bărpuţ faimosul discurs, pe care l-am citit, 

După e ă importanţa intrunirii şi importanţa discursului ce 
are să ros scă, oratorul nu poate intra de odată in sulieet, ei 
simte nevoie de o introducere ca să arate Imprejurările cari aă 
adus ţinerea intruniri. . - 

Dupii această introducere, el face propuziţiunca sutiectului, -zi- 
cind: «Ministerul a publi incă un punct: uniunea Ardenlului cu 
Țara unpereascăe. lată dar tema diseursulul, 
Trebuia să arată dacă e bine saă răi ca Rominii din Ardeal să 

primească accastă uniune. - 
„EI nu căspunde de la inceput, ci îşi propune a face mai Intiitt 
istoria ruporturilee intre Uzzuurt şi Romiul ca să arate ce legătură 
este intre naţionalitate și libertate şi ca să tragă de aci un arșu- 
sent contrarii uniunii. 

    

   

  

   

  

  

     

  

   

  

     

  

  

   



In acest punct este un frumos exemplu de patetic înterealat în 
discurs, «0! De Var face cuvintul mică ca aşa să simţiţi cei 046 
de ani ai umilirii Ronuluilor cum simte şerbut o zi de domnesc în 
care a lucrat de dimineaţă pină scara, Bămind, ars de sete şi 
bătut ete.» A 

In cele d'iniliă timpuri ale existenţei sale, statul ubgurese a aul 
mis tovărăşia Rominilor; dar mai tirzii sai purtat tiranic cu na- 
ţionalităţile celelalte din statul lor. Greutățile Hominilor aii crescut 
din secol în secol. In al XVII veac la sfirşit, o parte din ltomini 
sai unit cu biserica papală, crezind că vor avea foloase iuseru- 
uate. Uogurii insă sai purtat rău şi cu cel uniţi, 

Din această cercetare istorică rezultă că itonrinit nu trebue să 
primească unirea Transilvaniei cu Ungar 

* Ce sa intimplat in secolul nostru? 
Ungurii urmărese mazhiarizarea tuturor naționalităţilur : at cpitere 

«ergptonrnt contra unirii, 

Măsurile luate de ci in dieta din 1836 zrată Ia răşi tendinţa asu- 
pntoare a Ungurilor; deci at treilea «toionent ca Rhominii să nu se 
unească. “ 

După aceasta oraturul arsnrmentează prin contrariă, adică admite 
tocmai ideia pe care vrea so respingă. Presupune că unirea star 

  

   

  

   

  

primul arpunent, 

  

  

face şi se întreabă : ce rezultate ac da pentru Unzuri? ce rezul- 
tate ar da pentru, ltomini? Dacă va dovedi că rezultatele sint bune 
pentru Unguri şi rele pentru lominii va ana ad patrulea cargu rent 

  

ca să se opule uniri. - - 
Să urmărim această serie ude prohe. 
Pentru (nsură ar fi in loc de o (ară mică, una mat mare, Fape 

tul că se uneşte «cu Ungaria» asizură numal el supremaţia Vapariei 
şi pune pe al doilea plan Transilvania. Dacă se involese Rominiă 
In unire, duii tot pămintul lor Ungurilor, Prin urmare trebuie să 
se schimbe intrebarea, să nu mal intrebe Nominii: Primitn uniu- 
nea? ci: Primim să ue vinuterm Ungurilor? 

lată prima parte a argumentului : pentru Ungară memul vezul 
tate bune. - 

Pentru Hoiini toate drepturile cară se vor căpăta prin uniune 
vor li iluzorii., . R Ă 

Lihertatea adevărată nu poate îi de cit națională: precum fic= 
care individ are personalitatea lui, asemenea fie-care naţiune are 
personalitatea el. Le-ar plăcea Ungurilor să vie un împărat ul 
Austriei şi să le dea libertate, cu condiţiune de a se face Nemţii? 
p nu; dect uici Roiminilor uu le poate conveni o pur- 

» analogă din partea Ungurilor. 

  

  

   

      

   



  

! 
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Partea aceasta este una din cele mal strălucite ale intregului 
discurs, mal ates prin forma oraţiunil dircete, care-i dă o deose- 
Vită vivacitate, 

Dezvoltarea părţil a doua a argumentului al patrulea se fuce prin 
ingere, 

Zic Ynzurii că vor avea ominii libertatea tiparulul. Ce vor folosi 

ci, dacă libertatea va fi uumai spre folosul ungurizmulul? 

ze este responsabilitatea miniştrilor, dacă et reprezentă numar 
pe Unui? . : . 

Dieta va fi unzurease prin urare nu va purta nici o grijă 

pentru dezvoltarea culturală a Roiminiler. 

Fpalitatea civilă nu va folosi la nimie, de vreme ve judecătorii 
sint Unguri. Crun va fi Nominul egal Inaintea legii, cind va fi obli- 

gat a vorhi prin gura Ungurului? . 

Ce egalitate relizionară se poate spera de la ci cind, încă în 

1812, episeapii Nomint erai indewmnaţi de deputaţii unzuri să tra 
ducă pe ungureşte” cărţile bisericeşti? 

se promite desfiinţarea servituţii. Aceasta nu e o favoare ce se 
acordă hominilor, ci e o cerinţă a timpului, pe care no pot în- 
lătura. . 

Garda naţională este In adevăr o saranţie pentru Jihertate 
naţiuni ; dar ce vor folosi Moiminii dacă reșimentele ac este 
vor fi ungurești? - 

se vorbeşte despre libertatea iuvăţămintului. Ce fel de lihertate, 
dacă el se va face în limba mazhitară. 

Ca concluziune ar acestor puncte, oratorul face o comparațiune 

foarte nemerită. Precumn un îmtivid întrun stat nu poate să 
căt sint statul, tot ast-fel nu poate intrun stat poliglot să vie una 
din naţiuni şi impuie celorlalte. : 

lată ce este uniunea pentru lomini: moarte, sercitudine eternă, 
Aceste patru probe sait “argumente sint perfect convia 

pentru această ideie că Rominii din Transilvania trebuie să se 
epul» uninnii. Ele siut aşezate în arene erescindă şi cea mii pu. 
tern prohă este cea «lin urmă. : 

Inainte «de a incheta cu tractarea definitivă a temei; zarea, 

oratorul face un foarte frumos patetie, zicinul că generaţiile urmă 
toare ar btestema-a pe cea care sar invoit ja această supunere a 
naţiunit romine. - 

Vină aci a (ust tea desiructivă ș urmează acum a doua parte 
constructivă, adică se Intreală oratorul: ce trebuie să facă Ho 
minii în acele momente. : - 

EL eaumără dezideratele pe cari ar trebui să le exprime adu 

  

    

  

    

      

unei 

sarde 
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narea : 4) să nu primească unirea, 2) să proclame libertatea şi în- 
dependenţa naţiunii romine, 3) toţi cel de faţă să jure că nu, se 
vor lepăta nicf odată de naționalitatea lor, ci o vor apăra In cou- 
tra tuturor duşmanilor. - 

Discursul se termină cu un frumos rezumat al intregei arpumen 

    

tă, cu peroruţiune mişeatoare, făcind pe ascultători să auză 

  

ulasurile străbunilor cart strigă: apăraţi-vă cu puteri unite in pace 
și In războiii ? - 

  

TEME DE LUCRAT 

1. Să se inşire ideile prineipule din discirsul 
li, Bărnul, 

2. Sri se [ură planul discursului lui Bărnul, 

Indicaţiuni şi observatiuni. — După analiza literară se poate 
uşor alcătui planul discursului ui Dărnuţ. După ce ze va stabili 
introducerea şi perorațiunea, se vor distinze cele două părţi din: 
cari se compune tractarea. În prima parte se vor aşeza pe primul 
plan cele patru ariumente ; pe al doilea subdiviziunile lor, 

 



  EXEMPLE DE DIVERSE PĂRȚI DE DISCUEASUNI 

1. EXORDIU SIMPLU . - . 

DISCURS CĂTRE REGELE POLONIEI 
DE 

LUCA CIÎRIJĂ" 

Domnul miei Ştefan Vodă, prietenul Măriei voastre, pre- 

cum în rindurile trecute, ast-fel şi acum, vă trimite vorbă 

şi amintire despre păaini, cum bat creştiniitatea, cum o a- 

pasă, cum îi răpesc -păminturile, lovesc şi coprind oraşe; 

pe cind noi creştinimea, nici că ne gindim la uneltirile lor. 

Aduceţi-vă aminte, bună-oară, cele întimplate în regatul 

  

   

“Unguresc. Venind Turcii cu multe pulari, încongiurară şi do- 

bindiră cetatea Belgradului, care ne cra ca o poartă închisă 

*; E cunoscută in, istorie persoana lut luca Cirjă, boer de frunte 

la curtea lui Stefăniţă Vodă, domnul Moldovei şi amlasador la re= 

sele Poloniei, ID). Hasdeii a aflat acest discurs seris in dialectul ru- 

tean, l-a trudus şi la publicat în monumentala colecţiune sArchiva 
istorică a Romtniel» De şi n'a fost pronunţat în limba romină, to- 

tuşt este un document preţios pentru-că ne arată modul de a uiudi, 

de a prezenta lucrurile al primului orator politie romin cunoscut 

pină az. - i 

EI cerea regelul Sigismund | să facă o alianţă anti-musulinană, 

  

mpt la care Polonia se Invoeşte şi incheie un tractat cu Moldova, - 
tractat ofensiv şi defensir. ” . .



  

  

Sedinţa se amină pe a doua zi. 

In adunare spintele erai foarte azitate. Declariudu-se şedinţă 

secretă, Vasile Boerescu rosti un discurs ce incepe ast-fel : 

Pentru ce sintem împărţiţi în două cimpuri? Pentru ce 
ne numim noi și voi? Ad nu sintem toți lomini? Aii nu 

- avem toţi aceiaşi patrie? Ai nu sintem toţi fiii aceleiaşi 

nume? Pentru ce să zicem : noi şi voi? de ce să nu zicem: 

noi Mominii ? Nu averm toţi aceiași amoare, nu simţiin toţi ace- 

leaşi sentimente pentru mama noastră comună? care este cauza 

diviziunii noastre ? Care este mărul de «discordie dintre noi? 

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

   
    

    

Discursul fu hotăritor, 
lată ce spune un ziar din timp: elucă acest cuvint nu se sfirşise 

şi lacrimile curgea mai din toți ochii, D-l dr. Arsacli, om Inminat 

şi experimentat, se sculă spre a arăta că acest exemplu nu este 

"unic, că Sveţia şi Norvegia aă un singur rege, măcar că legile lor 

sint altele, precum nu este la nor. Prinţul Dimitrie Ghica se ridică, 

ca inspirat, şi cu şiruaie de lacrimi ln ochi zise: «Această idee 

imi veni, fraţilor, în acel moment critic de ceri, cind poporul eu 

oștirea erai 4a aşa puţină distanță, cind un singe de fraţi era a- 

proape să se verse. Să ne dăm imlna, să fim fraţi şi să nu tragem 

axupră-ne blestemele posterităţit ?e 

Se procede apoi la vot în şedinţă publică şi Cuza, somnul Mol- 

dovei, se alese dumn al Munteniei cu unanimitatea de G5 voturi 

" exprimate. 

   

     

  

Ă „3. EXORDIU INSINUANT 

PENTRU APĂRAREA LUI LUDOVIC XVI 
. DE 

DE SEZE 

Ludovic XVI, fostul rege al Franţel, a fost dat în judec altă şi 
osindit la moarte de adunarea numită Conrenținne. 

A fost executat la 21 Ianuarie 1793. , 
Procesul tur s'a judecat la 9 Deceinhre 17%. A fost apărat de 

de eătre Malesherbes, Tronchet şi De 

  

   
x
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   săi, el nu aspiră de cit a-i desamăgi. Eu nu aspir la nimic 

mai muit de cit a-l justitica. Cit ca şi el Europa ce ne as- 

cultă, uit posteritatea a cărei opiniune se şi prepară. Nu 

voesce a vedea de cit momentul actual, nu sint ocupat de cit 

de Ludovic şi cred că datoria îmi va fi împlinită cind vol 

demonstra că el este inocent. - 

  

"4. EXORDIU DEZVOLTAT 

DISCURS IN CESTIUNEA LEGII AURALE 
E 

__ MIHAIL COGĂLNICEANU 

  

ă de Convenliunca pen- 

un proiect de lege 

utat în Adunarea 

prezentat Adu- 
că alez= 

Comisiunea centrală din Focşani, iustitu 

tru reorganizarea principatelor (1858) făc 

pentru îmbunătăţirea soartei țăranilor, proiect « 

separată a Mohlovei şi apol, după uuirea definiti 

nării comune de ministerul Barbu Catargiu. Cu oc 

bateri rosteşte Copgălniecanu un discurs de o mare import 

EI arătă că uu su studiat în deajuns cestiunea nici de comisiunea 

centrală, nict de Adunare; de aceea face insuşI acest studiă, exa- 

minind coudițiunite ţăranului sub diferite legiuiri, arâtind că din 

primele timpuri ale existențel prineipatelor romine sa stabilit că 

țăranul are drept a se hrăni pe magia bolerului, că acesta e obli- 

gt să-i dea pămint. Din nenorocire, războaele 1 silit pe 

ţăran să-şi cedeze drepturile, să se tin ajuns ast-fel vecin 

saii rumin, siluaţiune pe care Mihaiii-Viteazul a decretat-a prin- 

trun hrisov, ca să bapedice pe ţărani a mat cmizra, Din starea 

de vecinătate i-a scos Constantin Mavrocordat, dar nu le-a dat nict 

un drept, nu le-a dat nici o bucăţică de pămiut, în cit de fapt a 

preferit să se intoureă la starea de iobăgie, dacă boeril voraii să-l 

primească, Ast-fel situaţia a rămas tot rea; puterile europene ati 

voit so jmbunătăţească ; sa prezentat lesea comisiei centrale care 

«ra foarte nedreaptă pentru ţărani; Coszălniceanu a eombătu-o, 

dar în zadar, ca sa votat, pentru că majoritatea Camerei era at- 

   se 
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totul se agită, cind nimica nu este stabil, cind lupta este ele- 
mentul pină şi al legislatorilor, nu în mijlocul unei aşa mari 
fermentaţiuni!) cestiunea rurală ar putea dobindi o soluţitine 
de dreptate, de pace, de înfrățire şi prin urmare de consuli- 
dare a naţionalităţii noastre. 

Sintem mai presus de tot oameni; este dar cu neputinţă 
ca şi noi să nu ne resimţini de impresiunile, de agitaţiunile 
şi de patimile din afară şi «lar, în frica Jul D-zeii o declar: 
mă tem că în momentul de faţă nu am fi la înălţimea misiu- 
nji noastre, i 

Dacă această temere a mea este greșită, eu de mai nainte 
fac scuzele mele-și aşi fi prea norocit ca rezultatul să mă 
dovedească greşit. : 

Ce hucurie ar fi pentru mine, ce fericire ar i pentru ţară, 
ce frumoasă rzeomandaţiune ar fi pentru clasele inteligente 
şi bogate ale tominiei inaintea Europei, cind am dovedi că 
sintem în stare a lua în miinile noastre nobila iniţiativă a 
acestei mari reforine sociale şh că capul și inima ne sint așa 
de sus în cit să lim capabili de a lăsa de oparie interesele 
individuale şi a nu avea dinaintea ochilor noştri de cit ma- 
rele interes al ltominiei! ” 

In asemenea caz soluțiunea ar îi . 
A fost un corp politic, domnitor, care, dacă sar îi pus cu 

lot dinadinsul, cu toată maturitatea, poate ar îi isbutit să 
puie adunarea, să puie chiar țara in poziţiune dea hotări ces- 
liunea rurală în cunoştinţă de” cauză, pregătită şi luminată ! ! 

    

% Agitaţiunea era foarte vie în ţară. "Țăranii aşteptaii cu nerălr 
dare, dar şi cu neinereitere, lezea ce avea să le stabilească viitoz- * 
vea lor situaţiune. Se ştia ministerul nu e de Ive favorabil ideui 
de improprietărire, pe cind domnul o voicşte şi că adversarii ideer 
acesteia adi ua mare contizent In adunare. Situaţia cra inrordată 
şi din pricina campaniei intreprinse de liberali contra conservato- 
rilor de la putere. Numai o asemenea «mare fermentaţiune» poate 
explica intinplarea de la R lunie 1862, adică uciderea primulur ii- 
niste Catargiu. Aşa dar cuvintele oratorului din acest pasagii sint 
pe deplin justilicate, . - 
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te-i en vre-un alt proiect bine aşternut şi bine lămurit. ȘI 

aşa, cind în sînul coinisiunii centrale a venit ora votului, u-. 

nii. din onorabilii membri aii fost nevoiţi a admite, cu toate 
lipsurile sale, procetul d-lor Arsache, Docan şi Brăiloiu, pen- 

îru că acesta le infiţișa incai un ce pozitiv ; cind, cu durere 

  

      
o spun, «părătorii âvanilor mai înfățișat de cit discursuri, 
discursuri foarte bine simţite, foarte intemeiate, dar care ne- 
traducindu-se în nici un proiect precis, nu înfăţişă nimic 

  

practic în privirea rezolvării cestiunii. Și aşa chiar ţara a'ră- 

as in nedumerire asupra opiniunilor minorităţii ; aşa şi a- 

«dunarea sa pus in neputinţă de a se rosti între două soco- 
linţe traduse prin două pruiecte. 

Această atitudine negativă a liberulilor in sinul comisiunij 

centrale ma avut dar alt rezultat de cât că a contribuit şi 

* mai mult la răspindirea a felurite bănueli asupra opiniu- 

nilor şi planurilor partidului e ce nu sa unit cu proiectul ma- 
jorilăţii. - 

Ce bine ar fi rezultat insă şi pentru Adunare zi pentru 

țară, dacă astăzi, chemaţi a ne rosti asupra unei cestiuui 

atit de grele, am fi avut dinaintea noastră două pruiecte me- 
„nite a «deșlega nodul! Ce ingrijiri mai puţine pentru pro- 

prietari ; ce mingiiere pentru ţărani! ce desminţire mai ve= 

derată a vorbelor deşerte, a cuvintelor seci, a invinovăţirilor 

de comunişti, de socialiști, de mincături de moşie şi cite 

aite imputări ce se aruncă asupra tuturor acelora cari a ne- 

norocirea de a nu Ingenuchia inaintea proiectului de lege ru- 

rală elaborat de majoritatea comisiunii centrale! 

Ce liniştire pentru ţară şi ce inleznire în sfirzit sar ti fă- 

cut Adunării de a putea, in cunoștință de cauză şi luminată 

despre proiectele şi a unui partid şi a celui-lalt, de a putea, 
zic, rezolva cestiunea în deplina ei neatirnare şi cu toată 

maturitatea! * - , 
Insă aceasta, din nenorocire, nu este. Adunarea are dina= 

intea sa numai proiectul de lege rurală elnborat de majorita- 
tea comisiunii centrale. Acest proiect este adoptat de secţin= 
nile fostelor adunări a Moldaviei şi 'Tării Româneşti și rapor- 
torii acelor adunări sint şi raportorii Adunării Rominiei în 
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“gata chiar să se sacrifice, dacă puate servi patriz: decă să omoare pe nibal şi apoi intimple-se ori-ce. 
Ultimul arzumnent este de : Pacnviu va apăra insuşi pe Ani- bal... Acum Perolla trebue să renunţe, căci nu voeşte să fie paricid, 

    

    

  

6. PERORAȚIUNE 

IN CESTIUNEA LEGH RURALE 
DE 

MIHAIL COGĂLNICEANU 

Am văzut mi "nainte luceputul acestui discurs. Vrimenză acum sfirşitul, adie peruraţiunea. - : Este un adevărat model oratoric. Toate reszulele sint păzite” şi n fară de asta aflăm o putere de convingere, o căldură în susţinere care te impresionează ardine, 
Incepe rezumarea motivelor ca il fac Să voteze contra proieee tului de Iese prezentat de guveru ; după accka urmează patetieul, strălucitul patetic care poate îi pus alătui cu marile modele din elocuenţa celor mai de frunte oratori. 

    

    

  

lată, domnitor, cauzele cari mă fac să combat din toate pu- terile mele proiectul comisiunii centrale şi ori-ce alt proiect care ar ţinti de a lipsi pe țărani de o sinzură prăjivă de pă- mint din ceea-ce ei axtăzzi stăpinese în puterea legilor in viuoare. 
- - Asemenea proiecte sint in contra dreptăţii, în contra legii, in contra naţionalitiiţii și In contra chiar interesului proprie- tarilor de moşii Ă : 

Ele ar îi contra dreptăţii, pentru că nu este drept să ne folosim de puterea noastră de legiuitori spre a slrimbătăţi pe cei slabi şi pe cei nelndrituiţi de a ridica glasul aice. i Ele ar fi contra legii, pentru că ar Irage din stăpinirea ţă- ranilor părticica de pămint ce le-o garantează legile actuale. Ele ar fi în contra naţionalităţii noastre, pentru că, departe de a dezvolta simţul patriotic in inirna gloatelor, — firă de 
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O! lie-vă dar milă de dinșit, fie-vă milă de țară noastr. 
0! de ce nu se ridică dintre d-voastră vre-un urma: al 

vechilor domni romiui sati ai companionilor de luptă ai lui 
Ştefan cel Mare şi af lui Mihaiă Viteazul, ai lui Serban Can- 
tacuzin şi ai Iul Grigorie Ghica, şi el să ice, el șă se pună 
în capul marii reforme, să ridice el steagul emancipării ţă- 
ranilor romint, cum a ficut-o în Ungaria urmaşii lui Zriny 
şi al lui Battiany, în Prusia unul din cele mai strălucite nume 
ale aristocrației germane, principele de Hardenberg, cum as- 
tăză in Rusia sint în capul reformei numele cele mai vechi 
ale boterimil moscovite! . 

O! Dacă Dumnezeii Şi-ar fuce milă cu această ţară şi ar 
imblinzi inimile cele impictrite ! , 

O! de ce nu am elocuenţa trebuitoare peniru ca glasul 
mieii să poată triumfa de ideile egoiste, de fricele neinteme- 
iate, de interesele meschine, și așa să izbutim ca această mare 
şi naţională cestiune să se otăruscă, nu prin * lupte, nu prin 
majoritate, ci prin primirea tuturor, prin unaninitatea Par 
lnentului romin” De sar [ce aceasta, ce mare şi frumuasă 

   

„zi ar fi pentru Rominia, ce glorie ar îi pentru clazele bogate 
şi inteligente ale ţării, ce renume pentru Adunarea Legislativă, 
şi cit de sus am ridica națiunea noastră In ochii Europel ! 

Și din contră, ce ruşine, ce decadenţă pentru nui, cind am 
dovedi străinilor că nu avem putinţă de a [, dea ne ridica 
la inălțimea misiunii noastre, că în miinile noastre_era să 
întărim Hominia, şi că nol am inaropat-o de vie; ciici ue- 
„norocind trei milioane de ţărani, nenorocită va fi şi ţara 
noastră ; şi moartă va fi Rominia, cind în o asemenea ces- 
tiune, no leginitorii et aia da pilda strimbi şi a nele- 
piuirii ! - 

Si să nu credem, Domnilor, că prin un vot al nostru am 
îmnecat pentru veci dreptul țiranitor. i 

Nu, Domnilor, dreptatea nu piere; ca trupul hui Christos 
ea se poate îngropa, dar intocmai ca și Christos-Dumnezeit 
ea va reinvia! “ | 

Și inainte de a sfirși, Domnule Preşedinte al Consiliului % 

    

* Barlu Catargiu.





    

  

    

1. DISCURSUL LUI MIMAIU LA CALUGAREM. 

DE 

"NICOLAE BĂLCESCU!) 

Autorul nu este Mihaiă, ci Bălcescu, dar acest discurs este uu 

„exemplu strătucit de elocuenţă militară, 

lată imprejurările in cari ar fi rostit Mihaiii-Viteazul aceste cuvinte. 

Vreindu-se pe tron, In urma lul Alexanuru-Vodă (1593), Mihaiă işi 

propuse a scăpa țara 'de sub. juzul 'Turcilor. După ce ucise Turcii 

atlaţi în capitală şi alte omşe; atacă cetăţile turceşti din Muntenia 

şi trecu chiar în Turcia răspindind groaza puste tot docul. Mat 

multe oştiri fiind învinse, sultanul Mahomet trimise o armată mare 

comandată de un general cu renume, de Sinan-Paşt. 

Mihai aşteptă pe adversari la Călugăreni, In județul Vlaşea, In- 

tr'o poziţiune foarte favorabilă pentru el, căci priu strimutoarea îu 

care sta nu puteaă trece mat mult ca zece, doi-spre-zece oameni 

intrun rind. 

In ziua de 43 Auzust 1595 se dete acea fuimoasă bătălie, despre 

care Bălcescu zice: «lu sfirşit soarele reni să lumineze acea zi dle. 

AMerenri *%f August, menită a fi briliantul cel mai strălucit al co- 

roanei gloriei roimineştis. nainte de Inceperea lupte Mihaiii rosti 

un discurs, pe care Lăleescu l-a alcătuit de minune potrivit şi cu 

imprejurările şi cu firea eroului (istoria Rominilor sub Mibaiă pas. 

12% ed. 1887). 

   

  

   

Aduceţi-vă aminte de vechia noastră vitejie, căci ocazia de 

acum este fruinoasă şi, de o vom pierde, anevoe o voin mai 

căpăta. Turcii sint uimiţi de atitea plerderi, cetăţile lor de 

*) Notiţe despre autor se vor vedea la genul istoric.
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toate părţile sint cuprinse; din ciţi capi aii avut arinatele lor, nuinat unul a rămas care mai îndrăzneşte a ţinea frunte creş- linilor; cu el avem a ne lupta şi gloria de a-l birui va fi foarte mare. Mulțimea vrăşmaşilor nu irebuie să vă sperie, de vreme ce Sinan a lăsat cele mai bune oști ale sale in gar- nizoane prin cetăţi şi aii adus cu sine numai oameni cari vor face mai mult zgomot de cit vătămare. Pe lingă aceasta, locul de bătaie nu poate fi mai bine ales; aci mulţimea lor este nefolositoare v, Aduceţi-vă aminte de cruzimea vi şma= 
ului care nu iartă nici o dată pe cel biruiţi, cu atit mai puţin pe cei ce S'aii revollat! Nu este destul că am scuturat 
jugul robiei, că am reinoit vechile legături cu împăratul şi 
ne-am pus sub o pulere ardeleană, dacă prin o faptă stră- 
lucită nu_vom căuta să intemeiem această vrednică hotărire. A venit vremea să ne luptăm puternic pentru libertate, iar 
mai cu seamă pentru cinstea legii, ca să dovedim Turcilor că de ne aă călcat ei mar înainte patria, a fost numai din 
cauza neuniril noastre. Dar acum cind toate puterile vecine stai în bună înţelegere impreună, trebuie să dobindim prin unire cela ce am pierdut prin zavistie si imperechere şi să 2 . 

1 Iată deseripţiunea Călugărenilor făcută de Bălcescu top. cit. p. 118): «Drumul care merge “de la Giurgiu spre Bucureşti trece printre cimpie şasă şi deschisă, afară vumat dintrun loc, două poşti departe de această capitală, unde e! se află strins și inchis intre nişte dealuri  păduroase. Intre aceste dealuri este o 
vale, largă numar de un pătrat de milă, acoperită de crin, pe 
care girla Neajlovului o incacă şi piraele ce se scurg din dealuri 
o prefac intr'o baltă plină de nomol şi mocirlă. Drumul acolo trece. 
in lungul acelei văr, parte pe 0 şosea de pămint, parte pe un poi 
de lemn, cari amindouă sint aşa de strimte în cit d'abia poate cu- 
prinde un car lărgimea lor. Această strimtoare, pe care locuitorii 
o numesc Vadul Călugărenilor, fu aleasă de Mihaiti-Vodă spre a 
sluji de Termopile Hominilor, Astă-zi această vale se ailă intocima 
cum o descria analiştii acelor timpuri. Nici un moment nu ne arată 
că acolo fu lupta cea crincenă pentru libertate! Atit sinteru de nesimţitori la gloria naţională! . ” 

Rotminul trece acum cu nepăsare prin aceste locuri sfinte fără 
- ea nimic să-i aducă aminte că Pămintul ce calcă e frămintat cu 

= singele părinţilor săi şi acnperă vasele vitejilor». 

  

  

  

 



  
    

sonimm pe aceşti cruz tirani dincolo pe strimtoarea lor, de 
Dardanele. “Toţi vecinii şi-a făcut datoria, cind bătindu-i 

” cind gonindu-i din cele mar hune cetăţi ale lor, ast-fel în 
cit ei prăpădiră cea mai bună parte din avmata ce Sinan- 
Pașa dusese în Ungaria. Acum pot şi Roimninii dobindi o ase- 
tenea ulorie, căci toate «lovedesc că vom avea aceiaşi norocire. 

  “Ast-fel vorbi Mihai, neinspăiuintatul vverod şi ostașii inima ă 
foarte impotriva Turcilor, învă Ă şi de acexte cuvinte, dar pe- 
loşi incă mat mult de a eclipsa printru biruinţă strălucită toate 

xlorie ale vecinilor, răzpiul Invirtind Ju lină palo- 
- şele şi lăncile şi, prin strigărr mari de o răsboinică veselie, cer de 

la domnul tor ca să-l duct inda ătre daşeati>. 

iucită. 

  

      

  

       
  

  

     

      

  

Observări. — Axupra acestui discurs se vor face urnitozarele 
observaţii : : 

1. Cut atribuie autorul acest diseurs? 2, In ce împrejurări ale loc 
şi de timp se rasteşte? 3, Care este tema discursului? 4. Cari 
siut părţite planului? Ă :



DE 

2. PROULAMAŢIUNI DUPA LUPTA DE LA GRIVIȚA 

PRINCIPELE CAROL!) | | 

Ostresi, 

In bătălia: de la 30 August, ca şi în luptele cari aă prece- 
dat şi urmat această memorabilă zi, voi aţi dovedit că virtu- 
țile străbune mai pierit din .rindurile oștenilor romini. Sub 
tocul cel mai viă al inimicului aţi înfruntat moartea cu băr- 
băţie, aţi luat o redută, un drapel şi trei tunuri. Para vă va 
fi recunoscătoare de devotamentul, de abnegaţiunea voastr 
iar că, ca Domnul şi Comandantul vostru, sint mindru de 
voi şi vă mulţutnexe, De şi am avut siinţituare pierderi, de 
şi depling impreună cu voi bravii camarazi căzuţi pe cimpul 
de onoare, dar singele vărsat nu va [i în zadar: dintr'insul 
va rodi mărirea şi independenţa patriei. 

Dat în Domnescul Nostru cartier general al ar- 
matei de Occident, în Poradim, ia 5 Septembre 1877. 

E CAROL. 

  3 

  

  

  

” 1) Discursurile, Proclamaţiunile şi diversele acte ale M, 5. hege- 
lut Carol sint adunate şi publicate de Academia Romină în 2 vo- 
lume sul titlul 30 ele ani de donuniee, -
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de regi puternici, discursul acesta vă va arăta unul din acele 

avoaznice exemple, cari dovedese lumii intreaga cet deșert 

ciune, Veţi vedea intro singură viaţă toate extremiliiţile vie- 

țil omeneşti: mizeria şi fericirea fă margini ; o lungă şi 

pacinică stăpinire a uneia din cele mai nobile coroane ale 

universului ; toată gloria pe care naşterea şi mărirea o pot 

da unui om, care e apoi lovit de toate valurile soartei ; mai 

întiiă izbinda, apoi schimbări neaşteptate ; răscoala potolită, 

dar îndată devenită stăpină ; dezordinea fără friă ; legile des- 

fiinţate ; majestatea lovită prin atacuri necunoscute -pină a- 

tuncă ; uzurparea şi tirania sub numele pe libertate 1); o re- 

gină fugară ce nu poate găsi adăpost în cele trei regate 2) și 

care e exilată în propria sa patrie3); nouă călătorii pe cele 

nai grozave furtune ; un tron răsturnat în mod “nedemu şi 

restabilit în mod miraculos. i 

lată invăţiunintele pe cară D-zeă le dă regilor, arătind lu- 

mii nimienieia alaiurilor şi măririi er. Nu pot găsi lesne cu- 

vinte, nu pot alla expresiuni corespunzătoare unui subiect 

atit de vast ; totuşi lucrurile vor vorbi prin ele însele. Va 

vorbi inima unci regine mari, ridicate de fericiri şi injosite 

de nenorociri, şi, fiimul-că particularii nu pot să dea lecţiuni 

regilor nici în asemenea împrejurări, voiă lua cuvintele unui 

rege ): EL nunc, reges, inteltigite, erudimini qui judieatis 

terram ! ” 
Dar inţeleapta şi pioasa prinţesă, dexpre care vorbesc acum, 

ma fost numai o icoană infăţişată oamenilor ca să se vază ho- 

tăririle provideuței şi neinlăturatele schinbări ale monarehii- 

lor : ea învăţa insă-şi pe cind Dumnezeii învăța prin exemplul 

ei pe principi. Regina de care vorbim a înţeles două lecţii cu 
totul opuse: şi în nenorocire și în fericire sa purtat creşti- 
uneşte. In Lericire a fost bine-făicătoare ; în nenorocire a fusi 

-meinvinsă. Cit a fost fericită, şi-a arăt at puterea prin nes 

şita ei bunătate ; cînd soarla a părisit-o, sa îmbogăţit Ins 

    

   

   

    

    
  

*) Vorbea un partizan al monarehict de drept divin. 

=; Anglia, Scoţia, Ielanda. 

3) Franţa. 

4) David, rezele ludeilor. 
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de virtuţi, A suferit pentru sine pierderea pulerii regale, pe 

„care o avusese pentru binele altora ; şi dacă supușii 

dacă aliaţii săi, dacă intreaga biserică s'a folosit de ace 
mărire, a ştiut şi ea să se fulosească mai mult de nenoroci- 

rea ce a izbit-o de cit de glovia care a răsfiiţal-o. 

Acestea le vom vedea în viala pentru vecinicie vrednică de 

aducere-amiute a prea iualtei, prea excelentei şi prea puler- 

nicei prințese Ilenrieta-Maria de Franţa, regina Analici 6). 
Măcar că toţi ştiţi rarele calităţi ale acestei regine, a cărei 

viaţă e cunoscută de intreaga lume, voiii [i nevoit să „vi le 
reamintesc, pentru-că această idee va folosi pentru întregul 

discurs, 

   
  

%; Itenrieta-Maria de Franţa, fica lui Menrie IV şi soră cu .udo- 

vie XIII, sa căsătorit cu Carol |, regele Angliei. Căsătoria nu mer- 

sea bine, pentru-că Buckingam, favoritul regelui, era in dușmănie 

cu Richelieu, ministrui francez şi nu vedea cu ochi buni simpatia 

reginei pentru Franţa. După ce favoritul lui Carol a fust as 

liniştea sa mai restabilit in casa lor şi In curind aii ajuns s 
iască bine, Toemal atunce! incep turbuzrările în Anglia şi lupta Intre 

Varlament şi rege. Ilcnrieta fue in Franţa, căutind ajutor pentru 

soţul săii, dar toate încercările sint zadarnice şi Carol este ucis pe 

eşafod la 1619. Atunci Henrieta fundă la Chaillot o minăstire a xu- 
vorilor numite ale vizitaţiunil (couvent de la visitationi şi rii multă 
vreme acolo, lăsind chiar cu limbă de moarte să fie îngropată acolo. 

Această viaţă atit de agitată se înţelege că a dat materie ahun- 

dantă pentru un discurs funebru şi în adevăr aci nu găsim numat 

raze şi amplificaţiuul oratorice, ci găsim fapte istorice comentate 
de un preot, de un om ce vorhea în numele religiunii şi trăgea 

ăminte. In privința comentariilor se inţelege că cestiunea se 

sehimiiă 3 valoarea lor literară unu poate ascunde falsitatea istorică, 

“Era în interesul ideei fundamentale a discursului arate pe Ca- 

rol 1 ca o victimă, dar istoria nepărtinitoare l-a C 
“ran, ca un cirmuitor nechibzuit care a grăbit izbucnirea mişcării 

in ţară. Nicl un rege n'ar fi avut atita posibilitate să dea.o cons- 
tituţie liberală poporului cu mii puţine zzuduiri ca acest neferi 

“aro! orbit de ideile dreptului divin ; wa făcut-o, curentul l-a răs- 

tumat şi pe el şi a turburat adinc şi liniştea Angliei. Să ne mul- 

țumim deci a admira valoarea literară a acestui discurs şi să nt 
punea temeiii pe afirmările-i istorice. 
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merge din captivitate în captivitate şi în zadar regina caută 

atragă Franţa, Olanda, Polonia şi puterile de la nord. 

Ea reu;eşte să îinbărbăteze pe Scoţieni, cari ridică o ar- 

anată de trei-zeci de mil de oameni; incearcă, impreună cu 

ducele de Lorena), să scape pe regele, soțul ei; Îşi scapă 

copiii; consolează pe rege, care ii scrie din închisoare că 

numai dinsa îi susţine spiritul. O mamă, o femee, o regină 

admirabilă și vrednică de fericire, dacă ar fi ceva feriecirile 
de pe pămint! Dar trebue să te supui soartei. Ai susţinut 

statul, atacat de o putere neinvinsă; acum fii pulernică pe 

ruinelui lui. . 

După cum o coloană pare a fi sprijinul cel mai puternic 

al unul templu căzut în ruină, cînd edificiul intreg cade asu- 

pră-i fără să-o turlească, tot aşa regina se arală pirghia pu- 

ternică a statului, cind o vedem că rămine in picioare la că- 

derea lui, după ce multă vreme i-a purtat povara. | 

Cine-ar putea să spuie durerea ei, cine ar putea să-i po- 

vestească jalea? X'ar fi de ajuns, domnilor, nici Ieremia, care 

singur a ştiut 'să facă de opotrivă plingerile cu nenorocirile. 

Va fi strigat şi eă cu profetul: aVezi, Doamne, intristarea 
mea. Pierduţi sint copiii miei, fiind-că vrăjmaşul s'a întărit. 

A pus mina sa vrăjmaşul pe tot ce-mi era mai scump. A zdro- 

pit regatul şi pe principe. Lăsaţi-mă; amar voii plinge ; nu 

încercaţi a mă minaiia.» 
După ce am ascultat jalea ei, sfinte surori?) şi scumpe 

prietene (cum vă numea dinsa), voi cari aţi văzut-o adesea 

semind inaintea altarului Domnului, voi cari aţi cunoscut 

sfintele ei mingieri, spuneţi cit de credincioasă aţi vizut-o 

voi ! De cite-ori aţi văzut-o vor aci mulţumind lui Dumnezeii 

pentru că a ficut-o creştină şi pentru că... Credeţi, domni- 

lor, pentru-că a restabilit pe fiul ei2)? Nu: pentru-că a fă- 

      

  

*) Ducele de Lorena, Carol 1Y, uonit din statele sale de către 

Hichetieu, trăia în Belgia şi făcea cu armata sa servicii dle merce- 

nari. EI a incercat să scape pe Carol ] al Angliei. 

*) Călușărițele de la Chaillot,. 

3) Carol II devenise rege a! Angliei, după căderea regimului nu- 

mit Protectorat, ”
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Primească Dumnezeul indurător jertfa chinurilor ei! Aşeze-o 
în sinul luj Abraam şi scutească familia ei şi lumea de lec- 

ţii atit de teribile! 

    

Observări.— |. Care este tema acestui “urs? 9. Cine l-a ros 

tit? 3, Cu ce ocaziune? 4. Îşi propune să laude pe [Henrieta sait 
să facă o critică imparţială asupra împrejurărilor prin eari a tre- 

cut Alenrieta şi soţul ci Carol 1? 3. întrun discurs ţinut la înmor- 

mintare se puate vorhi contra mortului? 6: Ce anume teme pot fi 
«tesvoltate intrun asemenea discurs? 7. Care este exordiul acestul 

«discurs şi ee anume idefe dezvoltă oratorul intr'insul? 8. Care este 

proposiţiunea ? 9. Tractarea are confirmaţiune şi respingere? 10. 

F nevole de respingere intrun discurs funebru? 41, Cum e sfirşi 

tul acestul discurs? 12. Se poate o variaţie mare In modul a sfirşi 

unu dizcurs funebru saii e cam o formulă şi care anume? 

    

  



DISCURS CU OCAZIUNEA MEDALIEI 
DE 

ANASTASIE PANU!) 

Pupă ce s'a promulgat Convenţiunea din 4857 sai numit în lie- 

care principat trei caimacani. In Moldova s'aii numit Ştefan Ca- 

targiu, Anastasie Panu şi Vasile Sturdza. - i 

Catargiu a fost mare duşnian al unirit, pe cind ccr-lalți at lup- 

tat din răsputeri ca -să triumfe candidatul partidului naţional, care 

„reprezenta ideia accasta. Indată după alegerea lui Cuza, Adunarea 

" Electivă a Moldovei, în şedinţa de la 20 Ianuarie 189, după pro- 

punerea lui M. Cogilniceanu votează următoarea incheere: 

«]. Adunarea Electivă, preţuind patriotizmul şi curagiul cu care 

dumneator Vasile Sturdza şi Anastasie Panu, foştii caimacam, ai 

apărat autonomia şi demauitatea naţiel in contra lovirilor şi înriu- 

virilor din lăuntru şi din afară, declară că: ait bine meritat ile lu 

tri, - ” 

«Il. O medalie va fi făcută, pe conta Statului, pe care va îi in- 

incheerca Adunării, precum şi data cind ai ocirmuit d-lor 

sturdza şi: A. Panu ca Caimacami». 

Cu această ocazie rosteşte Anastasie Panu discursul următor: 

        

In uimirea simţirilor în care mă aflu, cer ertare Domnilor, 

dacă slabele mele cuvinte nu vor putea rosti toată recunoş- 

tința de care mă simt pătruns pentru votul ce ati bine-voit 

a ne acorda. Bărbaţii acei mai mari al lumii aii simţit inima 

lor tvesărind de mindrie, cind o Adunare Naţională le zicea : 
. 

  

*) Născut la 1810, mort la 1867, Anastasie Panu a fost magistrat, 

apol a întrat în cariera politică pe la 1817. In timpul lui Gr. Ghica 

a fost Director de minister şi apoi ministru. Deputat în divanul ad- 

hoc, et a ajuns caimacam la 1857. După aceea a fost in timpul lui 

Cuza deputat şi prezident al Camerei.
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inseamnă să meargă inainte, dar să meargă inainte, căci Io- 
minia are o mare misie de împlinit. Ei Vaii act, Domnilor, 
despre votul de fuţă şi vii a mă uni cu toţii pentru implini- 
rea datoriti ce avem. Acum nu-i mai mult vorbă de partid, . 
avem de pus temeliile edificiului nostru niţional, avem a ne 
crea o existenţă, un viilor, avem a ne aşterne calea către 
mintuire ; toate ambiţiunile, toate rivalităţile trebue dar lăsate, 
ca să conlucrăm împreună la sfinta nvastră cauză. Cit pen- 
tru mine, or uide va bate o inimă de Romin, că voiii îi pu- 
„rurea alăturea, pentru ca să mergem inainte la locul unde 
șloria strămoşească şi garanţiile presentului chiamă naţia 
noastră. -» i 

    

  

Observări. — 1. Exte o improvizaţiune saă un discurs: preşsătit 
de mai inainte? 2, Care este tema discursului? 3. E o tnmă de na- 
tură personală sai generală? 4. Care e planul acestui discurs? 5, 
Ce deosebire este intre acest discurs şi cel precedent? 6. Din ce 
ordine de idei face parte unul şi din ce ordine cel-lalt? 
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Prin înălţarea Ta pe tronul lui Ștefan cel Mare s'a reiuăl- 

fat insăși naționalitatea romină. Alegindu-te de capul săi, 

neamul nostru a voit să împlinească o vechie datorie către 

familia Ta), a voit să răsplătească singele strămoșilor Ti, 

vărsat penteu libertăţile publice, 

Alegindu-te pe tine Domn în ţara noastră, noi am voit să 

arătă lumii aceea ce toată țara doreşte : la legi nouă, om noii 

O Doamne! mare și frumoasă-ţi este misiunea! Constituţia 

din 7 (19 August?) ne insemnează o epocă nouă şi Măria 

Ta ești chemat să o desebizi, Fii dar omul epocei; fă ca le- 

gea să înlocuiască arbitrariul : fă ca lezea să fie tare; iar 

“Tu, Măria Ta, ca domn, fii bun şi blind, fii buru, mai ales 

“penteu aceia penteu cară mai toți domnii trecuţi ai fost ne- 

piisiilori sait răi 

Nu uita că, dacă î0 de “deputaţi Te-ai ales donin,, însă ai 

sii domneşti peste două milioane «le oameni. 

Fă dar ca doinnia Ta să fie cu totul de pace şi de drep- 

tate, împacă patimnile şi urile dintre noi şi reinirodu în inij- 

locul nostru strămoşeasea frătic. , 

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

Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi inchisă la minciuni 

si linauşire. , . 

Porţi un frumos şi scump nume, numele lui Alexandru cel 

Bun. Să trăieşti dar mulți ani! ” i 

Că şi dinsul, fă, o Doamne, ca, prin dreptatea Europei, 

prin dezvoltarea înstituțiunilor noastre, prin simţimintele Tale 

patriotice, să mai putem ajunge la acele timpuri glorioase 

ale naţiei noastre, cind Alexandru cel Bun zicea amhaxadori- 

lor impiratului din-Bizanţiă că , 

Hominia ue ave alt ocrotitor «le cit pe Dumneszeia şi sabia sa! 

Să trăeşti Măria Ta! Ă - 

      

   

  

  

Observări. — 1. Cine rostește discursul? — 2. In ce Impreju- 

rări? — 3, Cul se adresează? — 4. Ce deosebire este Intre acest: 
şi cul precedent? — 5. Din ce ordine de ide face parte? 

    

  

*) Atuzie la loan Cuza, care, impreună cu Manolac! ue Boşadan, ai 
fost ucişi de domnul Constantin Dumitru Moruz la 1178, 

2 Convenţiunea pentru reorganizarea principatelor romine făcută 

de câtre puterile curopeue In 48. - 

  

 



TRECUTUL ŞI VIITORUL ROMÎNIEI 

” „DE 

G. NEGRIY 

Peaţilae Domini, 

Depiărtaţi de darnicul sin ul. maicei Patrii, dulce ne este 

astă-zi a innoi neperitoarea amintire a secetei Ştefan, Doru 

nul răsboinic, zidul creștinătății către care sait sfărimat, În 

trecerile lor, nenumăratele urgii ale p: i, zidul necliu- 

tit, care în timp de patru-zeci de ani a oprit invinzerile săl- ” 

baticelor cohorte musulmane, cari aveai de țiută cotropirea 

Europei. - - 
Si însă care a fost răsplata noastră pentru atitea lupte criu- 

cene?—Numai prestigiul istoric,—căci siupele vă 4 pentru 

Europa este acoperit cu o ncazră uitare! Adincă pildă că pe 

nădejiea și pe ajutorul altora să nu cale în zadar-a se ră- 

zima suferitearea omenire! . 
Ciji alt domni pimintent ai luat parte la acea iudeluugă 

luptă pentru Sfinta Gruce!,... Nume strălueite, cari vor ră- 

    

  

   

     

  

3) Născut la 1812, mort la 1876, Costache Nezri este una din cele 

mal framoase lizuri ale istoriei noastre contemporane, A stuclizat int 

ţară şi în Franţa. In epoca propagandei pentru unire, a avut un 

rol foarte insemnat, fupreună cu Cogălniecunu şi cu Alexandri. 

După unire, a fost trimis la Constantinopol a! Donului Cuza şi a 

lucrat pentru unirea definitivă; uri se datoreşte In mare parte 

area aşi ale repede a acestui mare act naţional. Uitimi aut at 

vieţii sale T-a petrecut fa moşia sa. ” : 

  

   



DISCLASUL PENTRU IMPOZIICL FE SFERTUL VEXITULUI 
DE 

MIRABEAU 

Domnia lui Ludovie XVI se incepe printro situaţiune economică 
foarte rea; Franţi cită sub regii anteriori, sărăcea acum zilnic 
prin cheltuelile exascerate ale curţii şi ale uobilimnil din jurul tronu- 
hui, cum şi prin. nevoile expediţiunii în America spre a se da ajutor 
Americanilor în contra Englezilor. 

Aceste Imprejurăii silesc pe rege a cere impozite de la Parla- 
ment. Parlamentul refuză şi este exilat. Ludovic nu putu Insă să 
ție mal mult timp propt Parlamentului, şi cedă dorinţii olşteşti 
de a convoca statele generale. In 1789aveai a se intruni deci depu- 
taţii celor trei stări sociale recunoscute In Franţa : nobilimea, cle- 
rul şi burshezimea (tiers-etat). — 
După multe dezbateri In privinţa numărului de deputați ce avea 

să dea fie-care stare, sati făcut alegerile, fiind prim-ministru Necker, 
Cind deputaţii sat adunat, cestiunea cea mal mare ora dacă tre- 
bute să Increze toți la un loc sai separați după stare. Deputaţii co- 
munelor şi verificară titlurile şi se declarară constituiți, sub nuiele 
de Adunarea Naţională. Intr'o zi, găsind uşa sălii oficiate inch 
deputaţi! comunelor se adunară îintr'o sată de petrecere şi acolo ju- 
rară că se vor aduna ort-unde, numai să dea statului o constituţie, 
“Peste clte-ta zile cele trei ordine fură adunate în şedinţă solemi 

Hegele se infăţişă cu mare pompă şi ţinu un «discurs, în care fi 
"“luia că va acorda poporului ce va crede el de cuviinţi 
invitind pe cele trei ordine să intre liu: 
" Nohilimea şi clerul cşiră din sală: iar deputaţii comunelor ri 
seră. Cind trimisul regelui veni să le amintească "datoria de a se 
supune şi et, un tinăr deputat din sud, Mirabeau, răspunse, în nu 
mete tuturor, prin aceste menmorahile cuvinte: eDeelar că pentru a 
ne goni de aci trebuie să se Intrebuinţeze forța, căci nu ne vom 
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părăsi locurile de cit prin puterea baionetel!a Hegele wa avut cura- 

iul să meargă pină în capăt cu această încercată lovitură «de stat, 

Adunarea a deliberat, şi pe lină deputaţii comunelor sai adaus 

un mare număr dintre ai elerulut şi clţi-va din nobilime. 

Necker, vestit ca finanţiar, a fost nevoit să deinisioneze. Acest 

fapt, cum şi aducerea de trupe la Verzaille=, unde se ţinea şedin- 

țele Adunării, ah iritat poporul şi astfel sta produs celebra volti 

«de la 1% Iulie, cind Bastilia a fost dărimată. Această dată se puute 

nsidera ea inceputul revoluţiei franceze şi este prăznuită pină 

$ de Franceză cu mare ceremonie. 

Adunarea națională care luă numele de Adunarea constituantă, 

se constitui definitiv unindu-se la un loe cele trei ordine şi in 

noaptea faimoasa de 4 August 1789 fendalitatea tu dărimată. O 

mulţime de deputaţii ai aristoc! ţie declară că se teapădă «de toate 

titlurile şi drepturile lor de nobilr. Pa 

Se 'Incepu «discuţia proeetului de cunstituţiune ; dar în mijlocul 

acestor dezbateri «de natură cu totul generală, se iviră şi cestiună 

«de actualitate. _ 

Necker, pe care regele fusese nevoit să-l aducă din noă la minis- 

ter, arată situaţiuuca rea a finanţelor statului şi ceru săi se a- 

corde un inprumut. Două imprumuturi i se acordară pe rind, dar 

mu se putură inplini ; atunci el spuse că ori va indeplini statul frati 

vez aceste nevoi ori va da faliment. De aceca, propuse să se «tea 

1% «din veniturile fie cărui francez, după proprie declara 

mată şi 3 din capital, fie numerar, fie giuvaeruri, fie obicete de 

lux sait dle artă. 

Situaţiunea nenorocită Infăţişată de Necker produse o tăcere adincă 

in Adunare. Comisiunea insăreinată să cesceteze raportul ministru- 

i declară că nevoile statului să urcă la 500 de inilioane şi ceru 

Adunăril să delibereze imdată. Dezbaterea fu furtunoasă, dar Mira- 

beau rosti acest falmos discurs In care arată că nu e cu putinţă a 

niai «telibera şi Adunarea vată imediat propunerea ministrului. 

Indată după aceasta, Necker, venind să mulţumească Adunării, făcu 

declaraţia sa personală socatindu-se impozabil cu 100 de mii de 

franci şi imediat fu imitat de toţi usuneni boșaţi, al ora elan «le 

patriotizm scăpă patria de o srozavă catastrofă finanţiară. 

  

      
    

     

    

    

   

  

   

     

  

Vă rog, domnilor, să hine-voiţi a-mi răspunde. Primul mi- 

nistru 1) nu va înfățișat tabloul cel mai ingrozitor al situa 

ției actuale ? 

1) Necker. 

 



  

    

spune acelora cari se tem să nu calce făgiduelile făcute put- 

Micului, cari aii spaumă de sacrilicii prea mari, de impozite :. 

Ce e falimentul, dacă nu cel mai crud, cel mai nedrept, cel 

mai groaznice din toate impozitele ? 

Prietenilor, ascultați un cuvint, numai un cuvint. 

Două veacuri de jafuri şi de hoţii ai gătit prăpastia în care 

slă să se pr atul nostru. Trebue să umplem a- 

ceastă îngrozitoare prăpastie, lată lista proprietarilur francezi 

Alegeţi pe cei mai bogaţi ca să jertiiţi mai puţini cetățen 

Haide! alegeţi? Nu se cade să piară un imic niuăr ca 

scape. poporul ? Si aceşti două mii ar putea să acopere «deti- 

ficitul. Beaduceţi ordinea în finanţe, pacea şi prosperitatea 

pentru regat. loviți, junghiaţi fără milă aceste riste victime, 

asvirliți-le în prăpastie şi ca se va umplea. 

- Cum! Vă daţi inapoi de frică! Ce oameni neconsecuenţi, 

ce oameni mici la sulet! Cum! Nu vedeţi că dacă decretaţi 

falimentul xaii ÎL Lisaţi să se ivească fără a-l deereta, vă miu- 

jiţi cu o faptă «le o mie de ori mai criminală şi încă erimi- 

nală fără foloa căci cel puţin cein-ce vă spun ei ar face să 

dispară deticitul ? , 

Ce fel! Credeţi că dacă nu plătiţi, nu mai aveţi de plătit? 

Soculiţi că miile şi milioanele de oameni cari, prin aceas ă 

izimenire groaznică sai prin urmările ei, vor pierde lot ce 

era mingierea vieţii lor şi poate singurul izvor de existenţă, 

socatiţi că aceştia vă var la să vă bucuraţi «de crima voastră, 

fără turburare ? 

Privitor £ » la relele neinebipuite pe cari le va 

azvirli aci i catastrofă peste Franţa, egoişti fără simţire ce 

socotiți că zvireolirile deznădejdii și ate mizeriei vor trece 

cu atit mai repede cu cit vor fi fost mal violente, — sinteţi 

pe deplin ineredinţaţi că” acei oameni lipsiţi de piine ati să 

vă lase tă mincaţi bucatele voastre felurite, pe cari nu le 

veţi [i îmnpuţinat nici ea soi nick ca sciuimpele? Nu, de si 

zur! Veţi pieri ! Şi în această prăpădenie universală pe care 

     

   

       

     

            

   

  

   

    

- 0 aţițați voi, veţi pierde odată en onoarea și toate acele mul- 

umiri neleginite? 
lată unde mergeni. 

Vorbiţi de patriutizin, «le avint patriotic. A! nu prostituaţi
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aceste nume de patrie şi patriotizm. Ce! [E aruzată 1 

_rime de suflet să dai o parte din venit ca seapi averea 

toată ? Mi se pare, domnilor, că e numai aritmetică aici şi 

cine stă la indoială, dacă mar produce indignare, ar produce 

dispreț pentru prostia lui. Da, domnilor, e simplă prudenţă 

e înţelepciune ordinară, e interes grosolan ceva-ce vă cer. 

Nu să mai spun ca altădată: — Ce, vreţi să daţi exemplu de 

un popor adunat care-şi calcă figăduiala? Nu vă mai spun : 

— Ce drepluri aveţi la libertate, cind de la cel d'intiiii paz 
intreceţi faptele ruşinoase ale celor mai corupte guverne ? 

Nu. Acum vă spun: Veţi fi toţi liriți în ruina universală şi 

cei mai interesaţi la sacrificiul ce.vă cere guvernul sinteţi 

voi înşi-vă. 
Aşa dar votaţi acest ajutor extraopdinar şi să dea Duinne- 

zeii să fie de ajuns! Votaţi-l, căci dacă vă indoiţi depre mij- 

loacele propuse, nu vă îndoiţi «de nevoia care-l cere, nu vă 

iudoiţi de neputinţa în care ne aflăm de a-l înlocui în chiar 

acest 'minut,! Votaţi-l, pentru că imprejurările nu sufer în- 

tirziere şi a noastră va [i vina ori-cărei întirzieri. Nu cereţi 
aminare : nenorocirea nu îngăduie nici odată. 

E! Domnilor, cind a fost vorba de o neinsemnată. moţiune 
la Palais-loyal, de o răzvrătire vrednică de ris, care a avut 

importanţă numai pentru inchipuirea slabă sati răutăcioasă 

„a citor-va oameni de rea credinţă, aţi auzit strigindu-se aceste 

vorbe nebunoşti: Catilina e la porţile homci şi dleliberaţă ? 
Si atunci nu era nici Catilina, nici primejdie, nici loma... 

lar acum falimentul, hidosul fatiment e aci; el stă să e 
nimicească pe toi, proprietăţile voasire, onoarea voas 
şi mai deliberaţi ! ” 

              

   

  

  

Observări. — 1. Cine este autorul acestui discurs? 2. In ce 

imprejurăui politice sa rustit? 3. Este o improvizaţiune sai un 

diseurs pregătit ? 4. Ce fel este exordiul şi pentru ce este aşa ? 
3. Care e confirmaţiunea ? 6. Care e respingerea ? 7. Care a fost 

efectul discursului ? 8. Ce deosebire este Intre acest discurs şi cel 
precedent ? 9. Fac parte din acelasi ordine de idel ?



    
PUTEREA DE VIAŢĂ A NAȚIUNII ROMINE 

DE 

T. CIPARIU!) 
, 

Eecelenţă 3), domni şi fraţi! 

- Cind ue uităm înapot la istoria poporului nostru şi mai cu 

seamă la a naţiunii noastre din astă patrie dulce, care e în- 
tiiul leagăn al vieţii romine, pe aceste locuri nordice-orien- 
tale, mai că nu altăm în şirul atitor mari secoli, de la înce- 

_putul celui al doilea a! erei creștine pină acum, peste mij- 

locul celui «e al NIN secol, de cit numai zile de lacrime, de 

dureri şi de suferinţe de toată forma; iar zilele de bucurie 

pentru poporul romin și pentru națiunea noastră transilvană 

în specie ai fust mai puţine şi mai rare, de cit pana de corb 

alb. Cultura romină, ce aii adus cu sine în Dacia din alte 

părţi ale lumii mai fericite şi mai desfătate, şi ai transpian- 

tat-o în acest pămînt rece şi îngheţat, cultură de care măr- 

turisese toate ruinele şi toate unghiurite patriei noastre, — 
  

1) Timotei Ciparii este unul dintre cei mal lusemnaţi scriitoră 

a Nomhilor de peste manţi. 

Năseut la 1895, Invăţă la Blaj, fu profesor şi neobosit luptător pen- 

tru cultura poporului. Ei este unul din intemeietorit Asociaţiunii 

pnnatru cultura poporului romin, societate care există plină azi şi 

face progrese mari. Cu ocazia inaugurării şi deschiderii acestei aso- 

cinţiuni în 1800 rosti el discursul ce pullicăm. i 

Cipariă a fost unul din membrii fundatori al Academiei Romine. 

A murit în 1887. 
2) Se adresează mitropolitului Șaguna.
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tru ca să aduni la un loc tot ce vor fi scăpal ei din vedere, 
şi cele pe care lor nu le-a fost dat a le cunoaște. Tesaurele 
de munumente în 3 tomuri şi alte publicaţiuni istorice, eşite 
pină acum din condeiul d-tale, ai dat ocasiune publicului 
nostru ca și celui străin, să prevadă ceea-ce are să mai aş- 
tepte de la d-ta, iar membrii acestei societă i academice ati 
fost convinşi îndată de la începutul activității sale, cum că 
d-ta trebue să ocupi loc în mijlocul nostru. . 

Tot din aceste cauze era lucru firesc, ca și conpunerea 
„biografiei lui George Șincai să o aşteptăm de la d-ta. Ai co- 
respuas şi acestei misiuni întrun mod, în cit avem dinaiu- 
tea ochilor noştri spirituali, imaginea autentică a istoricului, 
literatoralui şi tot de odată martirului George Sincai. O sin- 
pură indoială star iai putea deştepla în spiritele noastre, o 
îndoială în faţa căreia trebue să se oprească fie-care om în- 
setat de :ulevăr; iar aceea este că nu cum-va bioaralul ori 
istoriograful, preocupat şi el intrun mod saii altul, să fi fost 
prea părtinitor pentru persoana singuratecă, şi prea sever că- 

"tre societatea, în mijlocul căreia vieţuise acea persoană, Cu 
această reflexiune a mea, voese a-ţi rechema în inemorie u- 
nele opiniuni, cari stai susţinut întrun timp despre bărba- 
tul glorilicat de d-ta, ca adică, acela ar fi fost un tomina 
prea înfocat; că prea ar îi vuit să întoarcă lumea cu dege- 
tul; că să încercă să delăture mai multe instituţiuni asu- 
pritoare și foarte funeste, el singur cu umerii ca de un Ți- 
tan, si așa mai departe. i 

Tri rile mai de frunte din decursul vieţii lui George Șin- 
cat, aşa precum ni le-ai împărtăşit d-ta cu destulă precisiune, 
explică şi mai limpede, pentru ce istoricul şi literatorul 
George Șincai din ideea naţionalităţi romine, făcuse oare-și 
cum un sitnbol al credinţei sale ca un om, şi apoi pretinde 
că în acest punet să lie toţi de o credinţă cu cl. Oare însă, 
putea el să aibă altă credinţă în respectul naţionalităţi ? A 
petrece în vigoarea juneţii cinci ant printre ruinele ltomei 
lui Ronulus, a Scipionilor, a lui Cesar și Pompelus; a des- 
coperi acolo la sorginte incepind cu columna lui Traian toată 
originea înaltă şi glorioasă a limbii şi a numelui ; ; apol a se ” 
reintoarce în patrie şi a trage paralele între olinioară și tin 

   

        

  



DEZBATERILE UNUI PROCES 
INMINTEA CURŢII CU JURAŢI 

la 6 Martie 1871 s'a judecat de: către Curtea cu juraţi din iaşi 
procesul fostului arhimandrit Climent, care a incercat să uvilă pe 
Mitropolitul de atuner at Moldovel Calinic Miclescu, 

După ce sa constituit comisiunea  juraţitor, după ce prezidentul 
a luat jurănnintul fie-căruia, grelierul citeşte actul de acuzare, Acu, 
zarea era aceasta : In de 19 Ianuarie 1871 Artimandritul 
Climent, profesor la seminarul din laşi, a venit la Mitropolit şi, 
după oare-care discuţie asupra unei adrese pe care l-o se Mi- 
tropolia, a tras patru focuri de revolver cari aă rănit pe Mitropolit. 

Se citese apot depunerile făcute de acuzat şi de martor la în- 
strucţie, se ascultă alin not martorii propuşi şi de apărare şi de 
acuzare, i 

După ce se termină 
tu) procurorului ca, 

     

  

     

  

  

artorilor, prezidentul dă euvin- 
rea (rechizitoriu).      

Acuzarea. — D-lor Jurați, nu am” trebuinţă a demonstra 
unor oameni serioşi și pătrunși de demnitatea şi importanţa 
funcţiunii lor, gravitatea acextei cau; Titlul ei, proporţiu- 
nea imensă ce a luat în ma ei, sint destul de 
elocueute și d-voastră, cari veniţi din inijlocul socielăţii pe 
care o reprezentaţi şi aţi ascultat actele citite şi muiirturiile 
depuse, ai simţit-o şi o simţiţă ca şi mine. i 

Dacă această cauză este gravă şi imporlantă, este totedeo- 
dată şi singulară in analele noastre judecătoreşti: Ea a exci- 
tat atit interese lumești cit și spirituale : interese lumesti, 
pentru că un om a voit să ridice vialn unui alt om ; interese 
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spirituale, pentru că un preot a întins arma ucigătoate asu- 
pra altui preot. Ă 

O! ce fapl oribil ! Cit este de laş! Cit este de oulios! 
Este laş, pentru că victima a fost atacată prih surprindere 

la o distanţă apropiată, piept la piept şi cu un instrument, 
ce duce imediat la scop; este înspălmintător, pentru că vic- 
lima este de un caracter dulce, blind, grațios, care nu ştie 
ce este răutatea, care nu e capabil de a ofensa şi căruia nică 
odată, cred, i-a vibrat pe buze cuvinte supăriitoare ; este 
odios pentru că am int preoţi, unul get, cel-alt inferior, 
unul făcător de bine şi proteguilor şi cel-lalt folos 

Prin acest fapt, acuzatul în dupla sa calitate de cleric și 
cetățean, a pus în mizeare de odată ambele juridicţiuni, îna- 
intea cărora este justiţiabil. * ” 

Justiția eclesiastică l-a judecat, şi l-a exclus din eler ca 
nevredaic, Acum asteptăm ca şi justiţia lumească si 
datoria, | 
„ Domnilor juraţi! Cind avem a judeca pe un om pentru fap- 
tele criminale ce i se impută, trebue să-l cunoaştein bine ș 
să cercetăm calităţile sale, temperamentul sătt, moravurile şi 
ocupaţiunile sale, căci numai ast-fel ne vom face o justă idee 
de gradul culpabilităţii lui. 

Climent, astăzi după deciziunea sinodului ce ni sa comu- 
nicat, numitul Constantin Nicolau. fost călugăr, din momen- 

"tul ce a primit tunderea şi a imbrăcat haina călugăriei a 
primit și îmbră îşat credinţa și prir piile iustituţiunii că- 
lugăriei, : i “ 

Care sint “principiile acestei instituţiuni ? - 
Filozofii at zis că omul este o fiinţă sensibilă, raionabilă, 

compusă din trup şi sullet, cu trupul iuritor, supus, unize= 
“riilor luinii, cu sufletul nemuritor, aspirind la o altă viaţă 

fericită şi eternă, şi învățații religioşi at crezut si cred că 
trupul ar îi o piedică dezvoltării părsii celei imni nobile a omu- 
lui, dezvoltării spiritului. De acolo s'a născut întrebarea dacă 
ar fi mai bine și cu putinţă ca omul trăind incă, să se des- 
facă de trup, sai mai «drept de ale trupului, şi să trătască 
numai pentru suflet, pentru ca ast-fel să se perfecţioneze ? 
Sublimă idee ! Triumful spiritulur asupra materiei. 
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revolverul cu sine; cind mergea la Socola, unde profesa ; pastorala, morala și teologia dogmatică, Chestiunea posesiunit revolverului asupră-şi devine indiferentă, pentru că, zice el, avea gindul să se ducă la un croitor, ce şade lingă biserica Sf. Nicolae de la şosea, şi de acolo la Socola. Cind a eşit din cusa sa pe la 7 ore, era deci decis a inerge pe la Mitropolie, pentru care sfirşit luase cu sine acea adresă, şi de acolo la Socola,. pentru care sfirșit se inarmase cu re- volverul. Ast-fel a depus inaintea d-lui judecător de in- strucţie. - , Să ne fixăm însă bine atențiunea asupra alegaţiunii din urmă. Era 7 ore seara, cind a cit de acasă şi avea inten- ţiunea de a merge la Mitropolie, unde trebuia Să şază o oră. „Cind a venit la Mitropolie, a concediat trăzura cu care ve- nise, prin urmare după o oră cind avea gindul să iasă, tre- buia să meargă pe jos, pînă va veni o altă trăsură ; apoi să se ducă la croitor, - unde, cum se înţelege, avea gindul să stea încă un timp oare-care.: În tot casul timpul trebuia să înainteze, și mergerea sa la Socola, care era subordinată com- diţiunii de a nu îi prea tirziă, acum devenea imposibilă. Lua rea revolverului cu sine pentru Socola, riunine după această o chestiune indoelnică. . 
Pe la orele 71], sai 7I/, seara (19 Ianuarie) se anunţă la Inalt Prea Sfinţia Sa, și Eminenţa sa, care îl iubea, l-a pri- mit bine, cu cuvinte foarte graţioase, ” Luind loc pe sofa, după invitaţia Fminen'ei Sale, sa pus intro poză indecentă, Eminenţa Sa nu i-a observat, ci din „contră i-a ficul onoruri mai mari, t-a oferit tabac, pe care el l-a primit după a treia invitaţiune, 
Aci mă oprese a face istoricul mai departe, căci mă în- grijesc, să nu răpesc efectul mărturiilor clare ale persoane= lor' ce aii fost presente, Vi las domnilor juraţi sub jiile im- presiuni, ce aii produs acele mărturii, şi să contemplaţi ta- bloui după cum vi l-a desemnat martori 
Vă trimet planul odiilor, ca să studiaţi localitatea şi posi- țiunea ci. A 
Accu sub acele impresiuni, ce ne-ai produs mărturiile, să cercelăim motul cum se justitică acusatul. 
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«im fost iritat, zice el; am eşit în saton, și acolo am gin- «dit să mă reintorc, să cer ertare Eininenţei sate, şi cind am aapărut în odae, Eminenţa sa na îintimpinat cu cuvinte şi «mai iusultătoare şi de aceia iritindu-rmă şi rai tare, nu «şliă ce am ficut mai departe». 
Justificarea este ne Înţeieasă, mare nici un teineiă ; nu pu- “tem nici intrun chip ao admite ? 
Să ne aducem aminte de martoră, Ambii martori spun că singurele cuvinte rostite de Eminenţa sa ai fost acele de: «eşi afară, sint bolnav ş eşi, că pun să to deie af răs, şi a- ceste cuvinte, le-a pronunțat tocmai cînd răbdarea trecuse toate inarginile ei, căci acusatul, cu toate că obținuse de la “Eminenţa sa promisiunea, că va pune să prefacă acea adresă, dacă așa cum era nu v putez primi, el nu înceta a face ob- servaţiunile cele mal severe şi critice amare contra adminis- traţiunii Eminenţei sale, 
Iritaţia ce star fi produs în el este un pretext, 
Ciud cine-va este predominat de. o asemenea pasiune, şi vocea raţiunii este inăduşită de a pasiunii, încit se supune . orbeşte imperiului ei, în acel moment în care ca se aprinde, mişcă ca o forță motrice acţiunea omului, 
In acel moment cind a fost iritat de cuvintele Emineu'ci sale, scotea revolverul din buzunar, ori lua în mină alt-ceva şi dădea. + 

i Insă, el wa făcut aja. A stat teci minute pe sofa în tăcere și se scoală repede şi trece In salon, fiiră a saluta ; acolo şade ca duuă sait trei minute, în care interval face o miş- care, ce se părea a [i acea a imbrăcării blanei sale, şi ap 
rind iarăși In odae, a-cărei usă deșchide cu mina dr aptă, 
se pleacă ca cum a fi voit să dea a înţelege că-zi cere ertare, cum ai crezut atit martorii cit şi pe Eminenta sa, care i-a intins mina bine-cuvintătoare. Cind ajunge în fala Eni- 
nenței sale, cate nu se sculase de pe sofaua, ce sta la par- 
tea opusă a uşei salonului, incepe a trage focurile din re- volverul pe care il ţinea în mina Slingă acoperit cu minica 
bainei, 

Ă 
Domnitor Juraţi ! crima de omucidere se constilule din două 

elemente: 1) un om ucis, 2) voiuţa criminală de a ucide. In 
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um noii să sufere în linişte o asemenea ofensă. „De aceca a 

fost conhictul intre ci, aceastaa trebuit odată să isbuenei 

Cind și cum ? aceasta era o chestiune de temperament, atirna 

de gradul de cultură, de la simţibilitatea mai mult sati mal 

puţin desvoltată a indivizilor. Și aci vedem luptindu-se idei 

cu idei, nu oameni cu oameni. Cauzele conlictului tragice 

avem să le căutăm dare atit în subjeetivitatea persoauelor, 

    

    

   

“pe cit şi subyectivitatea circumstanțelor. In popoarele şi iu 

oamenii cei culți este simţul de onvare foarte  desvoltat ; cei 

neculţi nu sint aşa-de simţiluri. [ii cred, d-lor Juraţi, de res- 

pectat pe acel om, care nu se lasă a ți ofensat, tiind-că pro- 

bează că este uu om cul, : , 

D. Procuror general a zis că Climeut ar îi lipsit de la da- 

toriile sale, purtind arme cu sine, şi. că legile canonice ar 

opri aceasta. Insă fiind vorba despre un apostol al credinţii 
voii veni cii cu un exemplu analog, tras din istoria sa- 

a este exemplul apostolului Petru, care fiinul in- 

sultat şi ultragiat, a scos sabia şi a lăiat urechia celui, ce-l 

ofensase, Iată piatra pe a intemeiat | a 

sa! lată unul din sliipii bisericii ereştiue ! iată omul san 

guinic, care-şi răsbună imedial contra celui ce-l insultase ! 

i nu stă s Christos, care de sigur era nat pra- 
voslavnie de cit onorabilul nostru Procutor, ar îi cerut să i 

se aplice lui Petru acea. pedeapsă care o pretinde D. Procuror 

general de la Juraţi pentru părintele Clinent, Ă 

Mă adresez către d-v. d-lor juraţi, şi implor buna voin'a 
d-voastre, cerimul ca să luati in consideraţiune toate cireun= 

stanțele expuse de apărare, să aveţi în privire caracterul a- 

  

      

       

       

      

      

      

cusatului, faptele provocătoare ate Mitropolitului, iritaţiunea, 

ă preeugetarea sa scusabilă în care. sa găsit acusatul, şi i 
să declaraţi că el nu a avut in momentul săvirşirei faptului 

libertatea raţiunei sale, dind un verdict de achitare, sait de- 

clarind cel mult, că faptul exte un delict scuzabil. 

lutr'un aseminea verdict veţi da tot-odală o lecţiune salu- 
tară tuturor acelor care sint învechiti în zile rele, îi veţi sili 
ca să devină oameni nui? 

  

  

  

  

(După ce se termină twate dezbaterile, adică după ce vor- 
lesc toţi advocaţii, după ce vorbeşte procurorul dacă tai 
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a-şi face singur dreptate. Nu sint legile onoarei cum pre- 

tinde apărarea, pe cari D)-v. aveţi a le aplica, ci acele ale ţării, 
«după care se judecă fie-care cetăţean. 

Apărarea avind cuvintul a- susţinut din contra că în ade= 

văr acusatul a fost din noii intimpinat de mitropolit la în- 

toarecrea sa în cameră. cu acele espresiuni provocătoare ; că 

«dacă martorii oculari nu daă nici o lumină asupra acestui 

punct atit de. important pentru apărare, aceasta se explică 

lesne prin ce şi unul şi altul datoresc Mitropolituiui, după” 

insă-a declarația lor ; că aceste fapte provocătoare ale Mitro- 

politului ar fi cauzat o iritaţiune in spiritul acusatului, care 

cum se constată prin instrucţiune, este de un caracter foarte 

iritabil, aşa în cit şi-ar [i pierdut libertatea raţionarnentului, 

ceva ce-l pune afară de ori-ce respundere ; că la această stare 

a acusatului a contribuit -şi beţia, căci mal mulţi martori ait 

afirmat că el avea deprimlerea de a bea; că dacă nu sar 

adlinite această stare de alienare a acusatului, totuşi ar tre- 

bui să i se admită cel puţin scuza, căci după lege are drep- 

tul de a profita de aceasta, că faptul sa comis în urma unor 

provocări violente, şi provocările sint constatate 1). 

  

  

Observari. — Care este ințelesul general ul acestor discursuri ? 

Cite sint şi cine le rosteşie ? Ce însemnează curte cu juraţi şi in 

deosebeşte de un tribunal ? Ce este Mitropolitul ? Cei 
nează iustrucţia unui proces ? Care este rolul procurorului şi 

a! advocatului ? Cari sint ideile principale din discursul acu 

Cite părți deosebim ? Cit ţine exordiul şi cu fel este? Este naru- 

țiuve, conlirmare, respingere ? Cum este perorațiunea ? Cari sint 

ileile principale din dizeursul apărării ? Cum se chiamă discursul 

prezidentului ? La ce serveşte el? Cari sint ideile priucipale 2 Cari 

trebuie să fie calităţile acestul discurs? = 

va s 

       

      

  

  

1) Acuzatul a fost osindit, In urma verdictului juraţilor, la 2 ani 

inchisoare corecțională.



  

OBSERVĂRI GENERALE 

Se deosibese mai multe catezorii sati specii «le 
discursuri după felul ideilor ce tractează. 

Discursurile religioase !) ati de scop să înveţe pu 
oumeni adevărurile religiunii. Ele ai ca temă o! 
citațiune din cărţile sfinte pe care o dezvoltă cu 
1oate «detaliile necesare. Ele poartă numele de predici, 
Omilii sai inrățături ; une-ori se mărginese *nu- 
mii a explica pasagiii cu pusagiii un lext din evangu- 
lie. Cuvintările cari ai de temă lauda unui stint 
poartă numele special de peneriric. 

Discursurile funebre?) se vostese la o imormintare. 
Ele se pol ţinea şi cu ocazia amintirii morţii unei 
persoane insemnate. Unele din acestea se 'socotese 
ca specii ale celor religioase, pentru-că se fa dle 
ohiceiii ca temă o citaţie din cărţile slinte care se 
aplică la imprejurarea particulară despre care se 
vorbeste. Cele nai multe insă, asa cum se lac azi, 
sint independente: ele vorhese despre meritele 
mortului şi despre jalea celor cară rămin în urmă. 

Discursurile milidare 2) se rostesc dle comandanţi 

    exemplu : Discursul lui Massillon: 
mplu : Discursul lui Hossuet, - 

2) Exemplu : Discursul lut Mihaiu ş Proclamaţiile principelui Carol. 
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ziunea tuule se rostește, Intre aceste discursuri 
avem dar: conferința, lecţiunea pullică, disertaţiu- 
nea, discursul de recepțiune, eloziul icaulernic, me 
moriul academie, raportul. 

Conferinţa Iacleuză o cestiune deliteratură, de şti- 
inţă, de artă în fatrunui public adunat în muod liber 
Ea iși propune să facă cunoscute cite-va alevăruri, 
insă în mod cit se poate «de plăcut, în cit ca urmăreşte 
distracţia paralel cu instrucțiunea. ascultătorilor. 

Lecţuunea publică este tot o conferință, însă făcinul 
parte dintr'un şir de subiecte, despre cari se vorbeşte 
în mai iulie ocaziuni consecutive (în lie-ce săplă- 
mină sati de două ori pe săptămină). 

Disertuțiunea este o cuvintare de ace ualură 
cu conferința sat lecţiunea, însă, (inută în fa u- 
nui anumit publice: membrii unei societăţi   i, doritorii 

“de a serba am eveniment istorie, literar, cutu ar 
Îi aniversarea patronului unci școli, ete. 

Discursul de recepliunie se citeşte de un membru 
noii iles in Academie. EI poate tract o cestiuue 
oare-care «din specialitatea cu care se ocupă sati 
poale vorbi despre. meritele membrului al cărui loc 
il ocupă. În acest caz discursul de recepțiune este un 
elogiu acudemie, Se obicinueşte toteleznie ca, lupă 
discursul de recepțiune, unul «lin membrii vechi să 
dea un «răspuns», în care să facă elogiul mmemn- 
brului nou iulimis. 

Memoriul academic este um studiti făcut «de unul 
din merubri şi citit suluri. 

Naporul este: tot un asemenea stuuliti, însă după 
o însărcinare dată de Academie. 

Discursurile judiciare!) se vostese lu tribunale. Ele 
ai «de scop a interpreta o anume dispoziţiune «diu- 

*; Exemplu: Desbaterea unut proces.
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aruncate firă măsură căzură intrun dispreţ meritat. Dacă ar 

trebui să credem pe Cicerone, neruşinarea panegiriștilor nu 

se oprea nici în faţa celor mai grosolane minciuni, şi discur- 

surile lor pe care fie-care familie le producea mai tirziii ca 

titluri de nobleţă, incurcară de multe ori pe istorici. 

Orl-care ar fi strătucirea elocuenţei antice, amvonul creştin 

poate sta alături cu tribunele Romei şi AMtenci. Fără îndoială 

nu trebuie sii căutănn în discursurile Sfinţilor Părinţi greci și 

latini, nici acea puritate de gust, nici acea perlecţie de vor- 

bire cu care vor remine totdauna onoarea lui Demostene şi 

Cicerone; dar marile adevăruri pe care le anunţă, ridică şi 

susţin cuvintul tor. Ii faţa morţei mai cu deosebire, elocu- 

enţa lor nu are rival. Si numai Bossuet a putut să-i intreacă 

imitiundu-i. 

Sfintul Ambrosie reprezintă oraţiunea [unebră în Biserica 

latină, ca St. Grigore de la Nazianza în biserica greacă. Cu 

toate că aceşti dot oratoră aparţin aceleiași epoce, s'ar căuta 

in zadar un caracter care să le fie comun. Pe cit timp, 

Sfinţii Părinţi ai bisericci greceşti, discutiud cu retorii de la 

Constantinopole şi filosofii de la Alexandria, îşi adapă neîn- 

cetat elocuența lor chiar la fintina păginismului pe care îl 

combat, Sfinţii Părinţi at bisericei latine, amestecați mai de 

curind şi mai de aproape cu barbarii, se căznesc în zadar să 

se puie în legătură cu tradiţiile Romei păgine. 

Dintre popoarele moderne, la Francezi a luat acea 

cuenţă o desvoltare mai mare. 
“La moartea lui Ienric al 42 panegiriştii se “întreceaii în 

elocuenţă : sai păstrat cinci-spre-zece oraţiuni funebre ale a- 

cestut prinţ. 

Trebuia ca un genii: puternice să deschidă drumul şi să-l 

Jumineze cu capor'opere, reformatorul tribunei creştine era 

încă așteptat. Acesta a fost Rossuot, 

După el urmară: Flechier şi Mascaron; mal tirzii Bour- 

daloue. - it. Auber]. 

        

ă elo- 

„83. Discursurile militare. 

La cei vechi erai foarte întrebuințate asemenea discursuri 
pentru că generalii erai şi oameni politici. La cei moderni genul 

N
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Dintre popoarele moderne, vom cita de la Francezi pe De” 

seze, apărătorul luț Ludovic XVI; Favre, Dufaure, Lachaud, 

apărătorul lui Bazaine, 
In Rominia numai de vre-o 40 de ani s'a dat prilej desvol- 

„tării oratoriei judiţiare. Vom numi dintre cei dispăr ui pe 

Vasile Boerescu, G. Costa-Foru. 

 



IL. 

CONDIŢIUNILE ORATORULUI



DIN VIAŢA LUI DEMOSTENE 

Demostene, care era celebru la inceputurile lui Eschine, 
era cu opl ani mai linăr de cit rivalul săă, Era născut la 

30, la Peania in Atica. la virsta de 7 ani pierdu pe tatăl 

stil, care era un bogat armurier. Tutorii sti mincară toată a= 

verea şi-i negligeară educaţia. Cu toate astea se duse să as- - 

culte pe Platon şi pe Euclide din Megara și Academia a avut 

în el cel mai zelos discipol, Se hotări să urmărească inaintea 

tribunalelor pe mizerahilii cari abuzase de situaţia lui de or- 

tan. Luă ca să-l conducă în studiul oratoriel pe Iseu. 

Ajuns la majoritate, pledă în cuntra tutorilor săi, cari fură 

ozindiţi la vestituiri considerabile. » probabil că Iseii I-a - 

ajutat în compunerea celor d pledări ce a pronunţat în pro- 
ces şi pe cari le pozedăm. 

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

Stilul lui părea obositor şi intunecat, fără uşurinţă şi fără 

graţie. Dar ăceste neisbinzi ai înflăcărat şi mai mult pasiu- 

nea lui pentru glorie, Se închise în timp de mai mulţi ani 

intro siupgurătate profundă, lucrind cu o energie-reinarcabilă 

pentru a invinge defeclele lui naturale, îngălbenindu-se pe 

cărţi, copiind şi recopiiud pe Tucydide, meditind, compnind 

şi inai cu seamă declamind. In fine eşi la lumină stăpin pe 
el şi pe toate resursele artei. Alunci avea 25 de aul. In puţin 

limp ajunse la pulere şi la renume. Se servi şi de talentul 
lui pentru a-și mări averea. Seria pledările, cum a făcut An- 

tiphou, Izeu şi atiţia alţii; caracterul lui violent se potrivea 

mai mult cu rolul «de acuzator de cit cu acela de apărător şi 
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Iată ce zice Quntilian dexpre Cicerone : ” 
«Marcus Tullius, silindu-se să imite cu totul pe Greci, a 

reprodus, după mine, vigoarea lui Demostene, abundanța lui 
Platon, delicateţa ul Isocat. Și-a însuşit prin studii ceea=ce 
era mai bun în tie-care din ei şi a știut să cultive o sumă 
de calităţi propri! ale sale, căci el nu se aseamănă cu un 
rluşor care se formează 'din apa ce 0 varsă ploaia, ci. este 
un istor care ţişneşte din munte. Se pare că Provedinţa I-a 
trimis în lume ca să se vază întriinsul toate puterile elo-: 
cuenjei. Cine poate șă explice lucrurile cu mai multă arijă 
decit el; cine poate să misee cu maf multă putere ; cine are 
mai mult farmec în vorbire? E totdeauna atita autoritate în 
tot ce spune încit ţi star părea că e rușinos să nu fii de pă- 
rerea lui. De aceea contemporanii lui l-aă numit regele elu- 
cuenței judecătorești şi pentru posteritate «Cicerone> a rămas 
nu ca numele unui or, ci ca numele insusi al elocuenţei», 

Puterea cea inare a lui Cicerone sta cu deosebire în pute- 
tic. Acest lucru il spune chiar el intruna din lucriirile sale 
retorice. (Orator NNNVII—NNAYIII) : 

«Ce aşi putea spune despre arta care cousistă în a escita 
compătimnirea ? Atita nam esercitat de mult în cit decite- 
ori eram mai mulţi cari aveam să pledăm acelaşi cauză, se 
învoiati toţi ca să mă lase“pe mine cu pearoraţiunea. Daca 
aveam oare-care succes în acest gen nu alei îl datoram, ci 

  

   

- Mnei sensibilitivi naturale. Talentul miei în acest gen, pen- 
tru care rearet că nu are mai multă putere, se poate judeca 
după discursurile mele, cu toate că cetirea nu poate să în- * locuiască acea căldură de acţiune care dă elocuenţei vorbite „atita superioritate faţă de cea scrisă. 

aDar nu e destul numai a escita compitimirea judecălori= lor, «lupă cum am făcut adesea şi întrun mod așa de atin= aător în cit în vorbirea uneia din plădările mele, am pre= 
zentat un copil în braţe; că într'o alti cauză am ridicat de 
odată pe ilustrul acuzat pentru care pledanm, şi că luind de asemenea în braţe pe fiul lui, un copil mie, am făcut să se cutremure forul de plinsete şi de gemete ; nu e destul aceas 
trebue să escitezi în sutletul judecătorului, invidia favoarea, 
disprețul, admiraţia, ura, amorul, desgustul, speranta, frica, 
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bucuria, durerea, In lucrările mele se vor găsi exemple pen- 

tru toate aceste pasinni deosebite: pentru cele tari în dis- 

cursurile contra lui Yerres, pentru cele blinde în apărările 

mele, Toate mijloacele, în adevăr, de a mişca sait de a po- 

toli spiritele, le-am încercat, aşi putea zice chiar, le-am dus 

la perfecţie, dacă nu nraşi teme că voiiă fi acuzat de prezunip- 

ţiune, de şi spunind adevărul». 

  

SFINTUL IOAN CIIRISOSTOM 

Sfintul loan Chrizostoru za născul în Antiochia Siriei după 

unii scriitori la anul 255, iar după alţii la044 Părintele 
numit Securulus, crt sac inter militum, unul dintre cet inai 

«istinşi oameni ai armatei, Mama sa, numită Antuza, era una 

«intre cele mai «distinse şi pioase femei. Sfintul loan perdu 

pe părintele săi incă de cînd era în fază, riminind singură 

man sa ca să-l educe. Pioasa Antuza nu perdu din vedere 

eulucaţiunea iubitului săi fiit, ci «iu zestrea sa, firă a atinge 

patrimoniul fiului lăsat de soțul săit, făcu tot posibilul spre 

a-i da educaţiunea necesară ca adevărală manu 

Sfintul loan din copitărie manifestă talentele şi capacitățile 

sale ominente. După terminarea studiilor elementare, fu încre- 

dinţat unor precentori foarte distinși spre a-l instrui, sai mai 
bine i-i completa studiile. Dar nu stete mult în Antiochia, şi 
tu trimiz de mama sa la Nicomedia spre a asculta curșul de 
Retorică al. Sofistului Libaniă. Renurmitul Melor nu întirzie a 

recunvaşte in loan un june talentat, nu esilă chiar a-l admira, 

distingendu-l dintre toţi cei-l-alţi discipoli ai săi. 

Elogiite lui Libaniii slimulară şi mai mult aceste lalente 
rare. Ast-tel că sfintul Ioan în loc dea se opri din calea stu- 

diutui, se aprinse şi mai mult de dorința de a studia. 

După terminarea sturliilor în Atena cea păgină, se întoarse 

in locul săii natal, Antiochia. Aci începu a luu procese şi a 
le. suxţinea inaintea Tribuualelor, cu alte cuvinte, îinbrăţiză 
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cariera de advocat. In această carieră lueră cil-va timp cu 
succes admirabil în aplausele poporului. Ca advocat a ris 
multe din discursurile ţinute pentru susţinere de procese, 
dintre cari unul i-a trimis lui Libaniă, magistrul săi. 

libaniti îi răspunde: 
aIndată ce primii marele şi elegantul tăit discurs, îl citit cl- 

lor-va bărbaţi cari se ocupă cu discursuri: dintre aceştia 
nici unul nu era care să nu salte, să strige şi să nu facă 
toate cele ce de ordinar fac oamenii, cind sint atinşi de ad- 
miraţiune. Iă aşa dar sint mişcat de plăcere, fiind-că arăţi 
şi probe de întrebuințarea arlei forense (de vorbire in pu- 
blic)o. | - 

Succesele sale oratorice acoperindu-l de aplause ca advocat, 
îi turburai oare-cum modestia sa ; de aceea sfintul Chrisostom 
renunţă la advocătură şi se aplică în linişte Ia citirea sfintei 
scripturi, De oare-ce sfintul loan pină acum la cetatea de 23 
de-ani nu priimise botezul, Meletiii, profesorul săii, acum e- 
piscop al Antivchici, se grăbi a introduce în sucielatea ere 
tină pe acest tinăr senial. Ast-fel sintul Chris sstom “primi 
botezul din imina profesorului şi episcopului săi Meletiii. care-i 
şi chiroloni Anagnost al bisericei din Antiochia. 

EI voia să se retragă şi să trăiască în singurătate ; dar cedă 
stăruinţelor mamei sale. x 

Cu toate acestea mai tirziii tot executii planul săi, mai a- 
les după ce văzu insistența creştinilor antiocheni de a-l alege. * 
episcop. Ast-fel, spre a evita alegerea în persoana sa, se re- 
trase în munţii vecini, unde stete patru ani cu un bătrin e- 
remit petrecind în puztnicie și rugăciuni, 

Pe la anul 973 se ridicase o persecuţiune asupra monachi= 
lor, pe cari [i căutaii prin singurătăţi şi-i inseriaă in miliţie. 
Apăsaţi de această persecuţiune ciţi-va monachii, amici a 
sfintului loan, veniră la dinsul în nunţi şi-l rugară să-i a- 
pere contra atacurilor. Pentru acest scop sintul loan scrise 
un tractat întitulat: contra opuquatorilov  vicței monastice. 
Tot cam în acest limp a scris şi un tractat intitulat: Com 
peraţiunea între un rege și monach. După espirarea acestor 
patru ani de solitudine, se retrase intro speluncă şi mai se- 
cretă, unde stete doi ani. Aci consumat de privezheri, ue- 
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spre a întuneca şi chiar spre a stinge lumina soarelui An- 
„tiochian, se destină ca locul pentru întrunirea conciliuluzi să 

lie Chalcerona ; ceea-ce se şi ficu. Conciliul intrunit, for- 
mulă punctele de acusaţiune şi cită pe Sfintul Chrisostom să 
compare inaint Sfintul Chrizostum răspunse că cdrecă se 

vor scoate inimicii sri «declaraţi «din numărul juderătorilor, 

      

este gate a reni la judecată spre « 

cuntrar îl cor cite în can. Conciliul 

demnă şi-l depuse, trimiţindu-l în esil. 

După aceasta fu dus în esil în cimpiile Preneti ale Bitiniet 
in anul 405. In urma esilării, poporul se revoltă contra tu- 
tulor inimicilor declaraţi at sfintului şi chiar asupra lui Ar- 
caudii şi Eudoxiei, cari îndată (rimiz delegaţi spre a-l a- 

duce înapoi ca să liniştească pe popor. Dar după trei dele= 

paliuni abia se îinduplecă sfiutul să se întoarcă inapoi în 

Constantinopole. Cu toate acestea nu voi a intra în oraş, ci 

se retrase intro localitate mirginaşă pină cind îl va absolvi 

sinodul de condemnare; însă poporul îl forţă a-şi lua locul 
și a le vorbi ca şi mar "nainte, * 

Abia se liniştise furtuna dintii şi începu un uragan de 

calomnii. Poporul celebrind serbarea unei. statue a Eudoxiei 

„Și manifestind usanţe păginesei cu ocasiunea acestei festivi= 

tâţi, sfintul Chrisostom comhiitu aceste acte nedemne de cr 
lini. Inimicii alergară şi spuseră Fuduxiei cu totul alt-ceva 
decit aceea ce zisese. Acum Eudoxia din noii ficu să se con- 

voace un concilii. Conciliul fu convocat, şi în puterea cano- 

nului 4 şi 12 al sinodului din Antiochia îl condemuă din, 
noii şi-l] depuse. In anul 104 fu dat soldaților spre u-l duce 

în esil. Mai intii fu dus la Nicea Biliniei;. de aci merse 
inainte prin Capadocia, ude îi eşiaă înainle episcopi, monahi 

și virgine vărsind, torente de lacrămi şi zicînd: 
aMai bine era ca soarele să-și tragă înepui razele sale de 

apăra cenusa ș în cas 

multă vorbă il con- 

  

    

  

    

    

  

  

rit spec luă Lor să lacăs, 

După 70 de zile de mergere pe jos abin ajunse la Cucus, 

un loc inospitalier în Armenia. De aci îl strămulară într'o 

localitate şi mai urită şi cdezeartă, la Pytianta în Pont şi în 

fine la Comana. Ajuns aci, din causa îndelungatei călător   
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şi a scăpat treptat de multe din defectele care se observă în 

primele sale lucrări. . 
«Niciodată nu-şi învăţa cuvintările pe din afară, Se pregă- 

tea. foarte“ bine, uneori îşi. scria discursul intreg şi-l citea 

odată inainte de a se urca in amvon; aci da drum liber in- 
spiraţiunii sale, care completa şi îndrepta cele pregătite prin 

rehexiune. Nu repeta niciodată predicile pe cari le nai ţi- 

nuse... În oraţiunile funebre ne impresionează nu atit datele 

biografice şi invăţăturile ce rezultă, ci ial mult emoţiunea 
personală a oratorului. De aceea cele mai frumoase din -ele 

sint acelea în cari a vorbit despre persoane pe cari le-a cu- 

noseut de aproape. De aci vine puterea patetică a exprimării 
durerii şi puterea simpatiei admirative, ce .deşteaplă în as- 

cultători vorbirea luis. (l.auxon). 

     

    

ELOCUENȚA'LUI MIRABEAU!) 
  

Era urit: „corpul lui înfățișa nişte conture masive. Nu pu- 

toai să-l pri chipul” Faţa avea o coloare neaară-verde, 

era plin de ciupituri, iar ochii infundaţi sub niste sprincene 

groase. Gura ii era mare şi 'strimbă. Avea un cap foarte mare 

şi un piept foarte lat. Vocea lui era tot așa de aspră ca şi 

iris ăturile feţei. L.a inceputul cuvintării, glasul îi cra trăgă- 

nat şi iutretăiat, dar încet, incet, vorbirea devenea curgă- 

    

   

     toare şi se inălţa la tonul majestuos a! gindirilor pe cari le 

exprima. 

Miraleau avea acea elocuenţă care ridică mulțimile. Avea 

  

mişcări puternice, fraze pline şi rotunde; avea porniri ne- 

aşteptate şi imperioase, Era superb ciud ameninţa sati ataca. 
Dar wavea numai calităţile externe ale oratorului.. Avea logică 

şi ştia să arate laptele cum se polrivea mai bine cu 
sţinea. Discursurile sale sint substanţiale, solide ; ele 

pe cei cari le ascultai, 

  

   
instruiaii - 

(Lanson). 

31) Năseut la 1749, inort la 1791, 
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imai în urină: un cititor pasionat, o inteligență vie, un seri- 
Hor eminent, o memorie uiuiiloare. 

Deşi timbrul vocei sale nu era destul de viril și de şi ar 
Viunea lui nu avea perfecta măcstrie a lui Burke sati Sheri- 
dan, totuși Macaulay era considerat ca cel dintiiiă orator al 
timpului săii, Și merita acest rang, pentru că el nu se ri- 
dica nici o dată-să vorbească fără să arunee valuri de lumină 
puternică şi nouă asupra obiectului desbătut, și fără să ani- 
nuiască materialul ideilur sale cu o des teritate extraordinară, 
punind în relief toate punctele favorabile temei sale cu o gra- 
ție de expunere, cu o adincime şi o ahundanţă de știință, pe 
care nici unul din rivalii săi nu o "poseda. Drept vorbind, 
discursurile lui sint adevărate studii politice, pe care cine-va 
le poale citi cu folos chiar acum cind interesele şi pasiunile 
ce le aii provocat aii fost ivdestulate sai siinse. Asa de mare 
era plăcerea ce ele produceaii asupra auditoriului, in cit de 
îndată ce se răspindea zgomotul că Macaulay va vorbi, aceastii 
ştire producea asupra Camerei Comunelor efectul uuui 

  

   

  

   

   
  alis 

man. Toţi acel representauţi cari nu luai o parle activă la 
dezbateri şi așteptaii momentul votului prin sălile laterale, 
prin bibliotecă, bufet sii culoarele parlamentului, se apro- 
piaii de sala şedinţelor şi pindeaii cu o nerăbdare vădită mo- 
mentul cind se scula el.ca să vorbească ; abia simţeaii că a 
început, şi toată sala se umplea de lume ca prin farmec. 
Numai acest fapt, intrun parlament ca cel din Londra, ne 
dă măsura talentului săii. Toate suceesele şi promoţiunile sale 
politice el ie ă datorit nu nașterii, nu favorii regale, nu iu- 
trigelor sale inrolării sale necondiționate intrun partid, ci 
superiorititţii talentelor şi întinderii cunoştiuțelor zale. Nu- 
mai elucuenţa şi = 
ridicat pină la treptele cele mui inalte ale scării polit 

Ceea ce înălța aşa de mult pe Macaulay în ochii politicilor 
timpului săi, nu era numai imăeastra alcătuire a discursuri= 
lor sale, ci şi iwelepeiunea sa de bărlat de stat, care îl con- 
ducea cu o siguranță perfectă în primejdioasele cărări ale 
tendințelor sale democratice, mai-mai radicale. Mintea lui fu- 
sese exercitată în vechile forme; insă el, în loc de a crista- 
liza în ele, fiicea dintr'insele . piedestalul innovaţiilor celor 

  

ălucitele lui calităţi ca bărbat de stat l-ai 
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     mai îndrăznețe. Cu chipul acesta el insula celur sfiieioși 
înni multă încredere decit cel mai indărătnic aderent al sta- 
tului suv. Macaulay nu despreţuia poveţele ce i se daii în 
numele trecutului, nici nu se ingrozea de prezicerile adver= 
sarilor săi, cari pretindea că măsurile susţinute de dinsul 
vor pune slalul in primejdie. EL se lupia cu toate 

      

si primea lupta pe propriul lor tărim. O părere contrarie 

  

pe care inamicii săi politici i-o opuneait, el ştia sait să o in- 
lăture printr'o_ argumentaţie viguroasă, saii să o încorporeze 
cu o dlibăcie rara în sistemul săi, pe care il imărea, îl lărgea 
necontenit, „il întărea, fără să-l lase a şovăi intrun s 
punct. EI nu arunca un dispreţ uerod asupra trecutului, ci 
ştia să facă dintrinsul făclia presentului, dindu-i un sens și 
o interpretare pe atit de originală, pe cit de inţeleaplă; ştia 
să facă din trecut, nu o piedică pentru innovaţiuni, ci un 
ajutor şi un agent propulsiv pentru reforme viitoare. Or cit 
de indrăzoeţe ar fi fust reformele ce “reclama, el ştia să le 
scoaţă din învățămintele şi spiritul timpurilor trecute, «linul 
innovaţiuuii sfinlenia şi puterea tradiţiunii. Liste o plicere să 
vază cine-va cu ce logică fină el dă interprel ări nout unor 

legi şi forme vechi, şi bnpacă cu o arlă superioară anticul 
cu noul, înţelepciunea bătrivilor cu nevoile mai înalle ale 
timpului săă. Cu toată strălucirea imaginaţiei sale, ul este 
şi rămine unul din bărbaţii de stat cei mai praclici ai 
pliterei. EL îşi impodobeşte subiectul cu toate podoabele ce ce-i 
procură frumosul săit genii, dar nu-şi pune credinta numai 
intriusele, Fermecitoarele lui flori se sprijinese pe o tulpină 
ce poate infrunta vijelia, Instinetul lui sigur în spune unde 
trecutul vine în ajutorul părerilor lui; prin acest instinct, 

vechiul absoarhe în sine noul, şi noul sută viată asupra an- 
ticului. Cind el vine cu un sistem de reforme cari vor dă- 
rima vechile Love şi vechile tradițiuni, el ştie să probeze 
că nu innovează ci antiquizează, că cel ce atacă este mai 
bătrin decit cel atacat, în seurt că pretinsa revolinie este in 
faptă o simplă restauraţie. Cu această artă în adevăr supe= 
rioară a putut Macaulay să facă a trece multe din reformele 
sprijinite de el inaintea unei adunări de conservatoare 
ca parliiuentut englez de atunci, EI are toată Indrăzncala şi 
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originalilatea ideilor democratice, fără să aibă aparența de a 
prelinde egalitatea şi a face din toţi o apă, ceea ce ar naște 
minia şi indignaţia trufaşel ariztrocraţii engleze. In fine, în 
discursurile lut domnește o simetrie aşa de perfectă, o ştiinţă 
de o calitate așa de superioară, o simţire așa de caldă şi 
de arlevărată, o logică aşa, de striusă, o ironie aşa de incisivă, 

- în cit impresia finală a fie-căruia din ele exte o convingere 
adincă şi o plăcere incomparabilă. 

Pe cind era. în viaţă, Macaulay vizita cu plăcere Col- 
tul Poeţilor din Abhaţia Wesiminster, şi exprimase spe-" 
rața că şi el va avea odată gloria dea fi inmormintat cu 
cei mai iluştri bărbaţi at ţărei sale. Această speranță şi do- 
rință i sa înplinit; la 9 lanuarie 1860 rămăşiţele lui părmin- 
tezti fură depuse chiar în acel Col al Poeţilor, care îi plă- 
cea aa de mult, la picioarele lui Addison şi nu departe de 
Milton, două genii pe cari le admira de o polrivă; pe cel 
Wintiiii pentru curăţenia stilului, pe cel dal doilea pentru 
sublimitatea cugetărilor şi demnitatea varacterului: 

Macaulay era un om cu desăvirşire lipsit de viii. Caracte- 
rul săii era simplu, sincer și generos. Mulţi oameni mari pierd 
a fi cunoscuţi de aproape; de accea Erasm zicea cu mare 
dreptate : «oamenii mari sint ca tapetele de Flandra: fac oteet 
miunai de deparle», În adevăr, la mulţi inşi gloria este în ra= 
port direct cu pătratul distanţei. Macaulay nu avea de ce să 
se ferească a [i cunoscut de aproape. Intriga și astuţia nu 

găseaii loc în caracterul lui franc şi deselis, precum se poate - 
citi cu inlesnire pe trăsurile chipului lui. Capul lui era masiv, 
de o frumuseţe virilă, un ochii viii, o gură bine tăiată. Avea” 
pasiuni, dar ele nu-l stăpineai nici odată, şi acelea cari pre- 
doimneaii erai pasiunile nobile. Cunoştea valoarea banilor, 
dar aceasta nu-l oprea de a fi darnic cu amic generos cu 
cei nenorociţi. Nu-i plăceau animalele, şi în deosebi nu putea 
suferi. ciinii; dar iubea pe copii cu o adevărată pasiune, şi 
una din plăcerile lui era a se juca cu dinşii. De și ma- 
nierele lui eraii de o simplicitate aproape ruszi totuşi spi- 

"ritul, talentul lui pentru convorbire, intinderea şi varietatea 
cunoştinţelor lui, siguranța miraculoazei lui memorii, făiceată 
adesea dintrinsul podoaba cercurilor culte și chiar a saloa- 

    

         



netor din Londra. Convorhbirea lui aşa de bine trasată, în- 
viorată cu trăsuri de spirit şi presărată cu citaţii bine alese, 
exercita un adevărat farmec asupra acelora cari l-auzeai con- 
vorbind. 

   

(Ang. Demetriescu). 

PĂRERILE LUI CICERONE DESPE CONDIȚICNILE ORATORULUI 

  

Cicerone na fost numai un orator strălucit, al cărui re- 
nume a trecut peste veacuri; el a studiat în amâănnut arta 
oratoriei, Avem de la el mai multe scrieri de retorică, dintre 
cari cele mai insemnate sint: elirutus sive de elariz oratori= 
bus», (lrutus. despre oratorii celebri), «Oratora (Oralorul), 
ae uplimo genere oralorum», (Despre oratorii pertecţi), 

lată cite-va pasagii din aceste scrieri : . 

  

Cele două merite principale ale oratorului siut: înţiiul a 
argumenta cu dibiicie pentru a lumina pe ascultători; al doi- 
lea, a mişca spiritul ascultătorilor prin forţa acţiunii. Acela 
care ştie să înliicăreze pe judecălor, reuşeşte mai sigur de 
cit acela cure se mărginește să-l iustruiască, (Brutus XXIII), 

  

Orator elocuent, după ideia care o avea M. Antoniu, va 
fi acela care înaintea judecătorilor şi la ori-ce discurs pu-. 
blie, va sei să probeze, să placă şi să misce. Este lrebuin- 

cios a proba, dulce a plăcea; dar a mişea este a invinge. 
De la acest din urmă mijloc atirnă suecesul. De la aceste 
deosebite funcțiuni derivă deosebitele feluri de stil. Cel sim- 
plu este «destinat a proba ; cel temperat a plăcea, cel vehe- 
ment a mişca ; in acest din urmă nai cu seamă consistă forţa 
artei oratorice, Oratorul va ști a discerne ceia ce aparţine fie- 
cărui pen şi a se exprima după trebuința cauzei, căci fun- 

damentul eloenenței ca al ori-cărui alt lucru este bunul: 
simţ, dOrator XD. 

12
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Oratorul trebue să discearnă toate conveniențele relative la 
gindiri şi la expresiuni. Cireumstanţele de stare, de rang, de 
reputaţiune și de virstă, acelea ale locului, ale timpului, ale 
auditoriului'cer expresiuni şi gindiri deosebite. In discursuri ca 
şi in viaţă trebue să observe cuviințele. Trebue ca oratorul 

-să pue stilul în raport cu subiectul şi cu caracterul celor 
cari ascultă. . 

Ce poate intr'adeviir să fie mai necuviincios decit să in- 
trebuințezi în pledarea dinaintea judecătorului “vorbe mari 
despre lucruri comune sai: să vorbeşti de imaiestatea popo- 
rului roman în terineni_ simpli şi familiari! (Orator XXI. 

  

Trebue, după mine, ca omul int”adevăr elocuent nu numai 
să aibă această facultate de a se exprima cu abundanţă şi bo- 
găție, dar să studieze arta care are un raport imediat cu elo- 
cuenţa: dialectica. Intwadevăr cu toate că este o diferinţă între 
o disertaţie şi un discurs, între a vorbi şi a ști să vorbeşti, 
şi una şi alta sînt coprinse in'arta de a vorbi. (Orator NXXII). 

  

Nu e destul numai ca oratorul să fie dialectician, trebue 
incă să cunoască bine toate părţile filozotiei. Fără aceasta nu 
va avea nimic de zis asupra religiei,” asupra afecţiunilor de 
familie, asupra amorului de patrie, asupra hinelui, răului, 
virtuţii şi viţiului; asupra datoriilor, asupra durerii, asu- 
pra plăcerii, asupră agitaţiilor sulletului și iluziilor spiritu- 
lui, idei cari intră adesea in discursurile publice, și pe care 

- nu le poate spune oratorul cu putere, abundență şi bogăţie, 
fără ştiinţa de care vorbesc. (Orator NNNIII). 

  

A nu serie de loc, Brutus, saii a nu scrie aşa de hine cun 
vorbeşti, sint lucruri cari provin din cauze deosebite. Sint 
oratori cari n'aă redactat nici o dată nimic de lene saă de 
frică d'a nu amesteca lucrarea de la forum şi aceia de cabi- 
net. Intr'adevăr foarte adesea ori nu se scriii discursurile de 
cit după ce sai pronunţat, iar nu în scopul de a le pro- 
nunţa. - 
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Simplul particular, în citirea istoriei, pisește miugiere pen- 
iru relele de faţă; ea. îi arată că, prin o tristă fatalitate, per. 
fecţie n'a fost nici-odată în lume, virtutea mai totdeauna a 
fost prigonilă în viaţă; şi că resplata ci cele mai multe ori 
nu i-a venit decit după moarte. Cine nu trebue să-şi uite du- 

ccrile şi nemulţumirile, cind istoria îl arată pe nişte cetăţeni 
vrednici de a porunci lumii, cari aii fost jertla liranilor, şi, 
de multe ori, chiar a compatrioţilor lor? Nenorocirile noastre 
trebuie să le socotim de nimic, cind vedem pe un Socrat zi- 

lit să primească olrava chiar din mina Atenienilor, pe un A- 
lid supus ostracizmului, numai pentru că era numit cel 

drept, pe un Caton dindu-şi singur moartea, ca să nu-şi vadii 

  

    

  

patria in robie 1). li cu neputinţă ca cine-va, insuflat de ase- 

  

menez pilde, să nu-şi imbărbăteze caracterul, să nu dorea 
a imita pe aceşti străluciți bărbaţi, ficind abnesaţie de sine, 
şi rivnind numai folosul obşlese. . 

Cit trebue, dară, să ne fie dragă această ştiinţă inaltă, care 

las că ne dă o petrecere fulositoare, şi prin citirea ei.ne In- 
«lestulează curiozitatea cea mai nobilă, dar ne invaţă încă a fi 
buni, ne mintue de prejudeţe, ne sporesce ispita prin ispita 
veacurilor trecute, și ne lungeşte, cum am zice, viaţa. 

«i nu şti ce sa intimplat înainte de a fi născut, este, zice 
Cicerone, tot aceea ca cind ai îi necontenit june; căci ce este 

  

  

  

virsta omului, dacă memoria faptelor noastre pu sar uni cu 
veacurile cele de mai înainte ?> 

Istoria singură poale, ca într'o panoramă întinsă, să ne a- 
rate impărăţiile trecute Inainte de mil de aut; ea ne tace pri- 

vitori la luptele, la revoluțiile, la sfaturile, la schimbările în- 

timplate de la începutul lumii; ea scoate din morminte pe 

strămoșii noștri, şi ni-i înfăţişează ca „vii dinaintea ochilor, 

     

  

cu toate virtuțile, cu toate patimile, cu toate năravurile lor... 

Ta, dară, ne leagă cu vecia, puind în comunicaţie seminţiile 

trecute cu noi, şi tariişi şi pe not cu seminţiile viitoare, că- 

stirea faptelor noastre, 
Pe lingă toate aceste, istoria are şi nepreţuitul «dar de a ju- 

  

  

') Se vor reaminti şi aci, şi mai departe toate faptele istorice la 

cari autorul face aluziune. 
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deea cu nepărtinire faptele contiporanilor noștri, pe cati 
noi nu avem curajul sait destoinicia de a-i cunoasce drept 

“şi adevărat. 
Studiul istoriei, domnilor mici, a fost ln toate timpurile 

ocupaţia de predilecție a oamenilor ginditori. Nici odată în 
wa avut importanta și universalitatea de care se bucură 
astă-zi. La cci vechi, ea era partea numai a oștenilor şi a fi- 
lozofilor, din pricina scumpetei manuscripturilor.  Astiizi 
insă, ori şi unde naţia este ceva înaintată, istoria este cilirea 
obstească a tuturor stărilor, pină şi cele înjosite. In Franta, 
țăranul, scara la colţul focului, ca să se odihnească de tru- 
dele zilei, citeşte măreţele reforme ale Constituantei și stră- 
lucitele biruinţe ale lui Napoleon. In Prus 4, de cite ori mi 
Saii intimplat să văd, în vremea popasului, pe muncitorul 
de pămint cetind, la umbra unui copaciii, faptele marelui 
Frederik ! 

Această norocită popularitate a istorici vine mai ales din 
«două pricini. Cea întiia este că as fieşte-care cetățean 
are drept şi indatorire de a se ocupa cu trebile statului, 
că fieşi-cine doreşte a şti care sint şi cum se păzesc drep- 
turile naţionale, ciştigate dz către strămoşi; şi unde poate 
cine-va să le găsească nai: bine sdesluşite decit in istorie? 
A «oua pricină, şi cea de căpetenie, este allarea tiparului, 
mulţumită şi de o mie de ori inulţumită acetuia care d'in- 

"tii a găsit această artă, cea mai mare îimprăştiitoare şi pă- 
strătoare a Întimplărilor, firă care istoria nici odată w'ar fi 
ajuns in cinstea universală în care se ană. Nici nu pot să 
„Vă arăt cit lipsa acestei inalte aflări arunca nedumerire in 
povestiri, nesiguranţă şi iutiinerec în tot. Această lipsă, dom- 
nilor miei, este pricina că între vomini, chiar şi Intre cei imai 
însemnați, se giisese a-a de puţini cari cunoze istoria. Tipa- 
rul, la noi, nu este încă destul 'de slobod şi de imprăştiat : 

  

      

  

   

   

    

noi avem încă publicată în limba naţională măcar o istorie - 
universală 1) şi ce vorbeze de iztoria universală, cind chiar 

') Prima istorie universală în limba romină Sa publicat de 
Eliade lădulescu la 4844, dar se veite, după ţinerea discursului lui 
Cogălniceantt. -



tornicia apărării, de rmărinimia si bărbăţia Voevuzilor n 
cari, deşi pe un teatru strimpt şi cu mici mijloace, aii să 

rin. al căror nume ri 

MU 

    că am sporit în «d-voastră și iubirea către patri că, prin 
urmare, am cuntiibuit la păstrarea naţionalităţii ; căci, ce 
poate mai mult să ne-o păstreze, decit această istorie, care 
ne arală ce am fost, de unde am venit, ce sintern, şi, ca re 
ula de trei, ne descoperă şi numărul necunoseul : ce averu 
să fim? - 

O asemenea carte ar trebui să tie pentru nai aceia ce Iliada 
era pentru & să mă credeţi, domnilor, că și istoria 
noastră are întimplări, are portreturi, cart nici-de-cum nar 
rămânea mai jus decit eroii celor vechi, dacă acestora li sar 
scoate aureola portică, cu care pana geniului i-a întrumuxe- 
țat. Totul este,.că veacurile eroice şi mitologice aă trecut de 
mult, că ast poezia nu se găseşte nici măcar în versurile 
poeţilor şi că numai un Omer a fost în lume, 

Neareşit că istoria Spartei, a Athenei, a Romei are mai 
mult interes decit a noastră pentru tot străinul: dintii, pen- 
tru că Grecii şi homanii sint popoarele cari pină acuun re= 

lisaţia și lutuea veche; at doilea, pentru că înriuri- 
rea lor încă pină astă-zi se păstrează asupra noastră prin 
pravile religioase şi civile, prin ş nțe, prin arte, prin pă= 
mintul ce l-am moștenit de la dinşii, si în sfirşit pentru că 
toată iusteucţia elasică a junimnii încă astăzi se razimnă pe 
istoria Grecilor şi Romanilor ; şi mai ales pentru că faptele 
acestor popoare s'aii scris de nişte bărbaţi ca Tucidid, ea Ta- 
cit, ca Tit-Livie. Sub aceste pr cit singur mărturisesc 
interesul universal al istoriei prece şi romane ; dar în ce se 
atinze de curagiul individual, de îndrăzneala faptelor, de sta- 

    

    

      

    

    

    

    

    

  

   

  

   

  ivi 
şit lucruri uriaşe, în toate aceste, domnilor miei, nu tă tem 
de a zice că istoria noastrii ar li mai jos decit istoria a ori 
şi cărui popor vechiii saă noi. 

Lupta naţională a Rominilor, cari mai trei veacuri, ati 
apărat cu sabia Creştinătatea în potriva tuturor puterilor Isla- 
mizmului : domnia lui. Mexandru cel Bun şi a lui Mircea cel Ră- 

inaii de la Marea Baltică pină la * 
porțile Bizanţici ; strălucitele fapte ale unui Stefan cel Mare ; 
blinda figură a lui Neagu V. V, carele, ca Ludovic XII 
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  al Franţei, lăsă sfituiră fiului să cum să domnească $ abdi- 
carca lui Petru Schiopul, care preferă să se scohoare de pe 

i decit să plătească bir Turcilor ; chipul mnă- 
reț şi intoemai ca al lui Abil a! lui Mihaiă Viteazul, singurul 
Voevod ce ajunsese a uni părţile Daciei vechi şi a se putea 
intitula: aMielail cu mila lui- Dumnezeă, Domn Yalachiei, 
Moldaviei şi Trausilvanici» ; inima de eroii şi geniul bărhătese 
a Doamnelor Elena şi Florica ; patriotizmul preotului Fărcaş 
şi inalta înţelepciune a lui Miron GC in, carele “cu aceiași 
mină purta sabia spre apărarea patriei și condeiul spre seri- 
crea analelor naţionale ; rivalitatea numai spre line a Domni- 
“nilor Mateiii şi Vasile ; marile planuri sprijinite de mari ta-: 
lenturi a Iul Șerban Cantacuzino, pentru care tranul Vala- 
chiei se părea prea mie şi rivnea tronul Bizanţiei ; apărarea a 
nouă-spre-zere plăeşi în cetatea Neamţului împotriva, aruiei 
intregi a lui Sohieţki, mintuitorul Vienei ; toate aceste liguri, 
toate acezte fapte ar merita mirarea chiar a streinilor, cind 
istoria noastră ar ti mai bine cunoscută. Vroiţi, însă, un în- 
teres de roman, varietate de intimplără, episodauri patetice, 
tragedii cari să.vă scoată lacrimi din ochi arozăvii, care să vă 
rădice părul pe cap? apoi nu voiii avea trebuință decit să vă 
povestesc cruzimile şi viața uventurieră a lui Vlad Tepez, 
moarlea vreduică de un principe a lui Despot Eraetidul, dom= 
nia lui Atexandru Lăpuşneanu, intrarea Cazacilor sub Hanul 
nitki în Moldavia, care singură este o poemă inireagă, năvă- 
lirile Tătarilor, tăierea lul Brincoveanu şi a familiei sale, una 
din cele iai triste privelişti ce istoria universală poale infă- 
țişa, catastrofa lui Grigorie Ghica, în care se intilnezte tot 
neprevăzutul dramei, şi cile alte scene grozave şi umitoare, 
cile ale întimplări de cel mai mare interes chiar pentru 
indiferenți ! _ 

Pe lingă acestea, istoria romincască mai un are interes şi 
mai universal. Patria noastră, prin o soartă vrednică de toată 
jalea, a fost menită din cea mai bitrină vechiine să fie teatrul 
năvălirilor şi a răsboaielor slrăinilor. Inaintea veleatului crez 
tine=c găsim pre Darie, pre Alexandru cel Mare, pre Lisimah, . 
luptiudu-se cu Dacii, a cărora pămint l-am moştenit noi. 

O sută de ani după Christos, intilnim pe Decebal, cel mai 

     

  

      

  

  

  

  

    

     



  
- <are fu cel d'intiiti pe care Roman 

- pină atunci nebiruiţi ; şi cel-lalt, care fu cel de pe urmă în 
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insemnat Rigă barbar, care a fost vre o dată, inai inăreţ, mai 

vrednic de a fi pe tronul Boinei, decit inizeii urmaşi ai lui 
August, In adevăr, acest Decebal merita atit de puţin numele 
de barbar cit şi ori-ce alt bărbat mare, care doreşte a-și ci- 
viliza ţara. «Este barbar, zice d. Saint-Mare Girardin, acela 
care sub Domițian, biruitor legioanelor Iormane, cerea ca Im- 
păratul în loc de bir să-l trimeată meșteri și lucrători de tot 
felul, atit in artele răsboiulul precum şi în acele ale picii ? 

  

"Este un barbar cela care, inainte de a incepe răsboiul împo- 
triva Romanilor, caută pină în fundul Asică alianța unui alte 
duşman al ltomei, al Nigăi Parţilor ?> Pină acolo se întindea 
politica acestui bărbat insemnat. Insă un eroii mai mare se 
porneşte asupra lui ; Decehal trebug să se plece, patria i se 
supune, și nevroind a o vedea roubă el, care o ţinuse slobodă 
şi mindră, care lua bir de la domnitorii lumii, îşi dă sin= 
gur moartea şi scapă de a figura în triumful lui “Traian, 
singurul împărat păzin, pe carele din pricina virtuţilor sale, 
creştinii l-ati pus în Raiii. Aşa, domnilor nici, se sfirşeste ră 
boiul Dacilor, una din epocele cele mat importante din isto= 
ria Romei... i | 

Plinie cel tinăr, intruna din scrisorile sale, ne dă ideia cea 
mai dreaptă despre acest cumplit războii, în care era să se 
hotăr pricina citilizaţiei şi a barbarier. Caninius, unul din 
prietenii săi, fiicea o poeină asupra acestui răsboii ; Plinie 
îl îndeamnă în Intreprinderea sa. ai dreptate, ii scrie, să ei 
acest subiect ş nu este altul mai noii, mai bogat, mai întins, 
mai poetic, şi voiit zice insuşi mai fabulos, măcar că totdeauna 
adevărat. Vei avea a zu “i canaluri săpate in nişte ţări ne- 
cunoscute, poduri aruncate pentru întiiaşi dată peste fuvii 
repezi, lagăre aşezate în mijlocul unor munţi neapropiaţi pină 
atunci,” un Pigă silit să fugă, silit să se omoare, dar care 
moare cu tot curaziul săii, şi în sfirşit două triumturi: unul, 

| ciştigară axupra Dacilor, 

   

       

    

  

    

   

      

care biruinţa isprăvise peirea acestui popor. Greutatea este 

ca să te poţi ţinea deopotrivă cu mărimea subiectului». Pa- 

guhă că acest poem sa plerdut; el ar fi putut să ne dee o 

mulţime de detaliuri asupra acestei lupte.
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şi ambiţie, să spue adevărul fără slăbiciune şi fără amărire, 

„să lie drept, fără asprime, censor fără oțerire și firă cleve- 

tire; să n'aibă nici un dub de partidă, nici insuşi duh naţio- 

na!; îl vreaă, zice el, să tie cetățean al lumet, fără stăpin, 

fără prașilă, fără privire câlre opinia vremei sale, și ne- 
scriind decit pentru stima oamenilor cu dreaptă judecată şi 

pentru lauda viitorimiei. 

Acestea sint insuşirile unui bun istoric; în vremea lui Lu- 

cian poate că se intimpla- la mulţi; dar astă-zi, cind egoiz- 

mul şi ambiția intunecă talentele cele iai mari, puţini sar 

şăsi cari să le adune. Fără să vroesc saii să mă pot pune 

mai sus sai măcar deopotrivă cu alţii, socot că nu-mi veţi 

lua rii încredințarea ce v'o dai că răul şi minciuna nu vor 

găsi nici-odată în mine vre un apărălor, şi că mă voii 

sili a vă spune adevărul, caracterul principal al istoriei ; iar 

cind nu-l voiii putea zice, voii tăcea şi dumneavoastră veţi în-: 

țeleze pentru ce, ImE veţi erta o mică plecare pentru naţia 
mea, lără iusă să credeţi că aşi denatura faptele sai aşi 
scuza aceia ce merită ocară. lusă, cum zice Karumzine, pe 

care nu mă pot opri de a-l imprumuta așa de des, senti- 

“mentul de noi şi al nostru însutlețează povestirea ; pentru- 

atit o părtinive groasă, partea unui duh slab şi a unui suflet 

fără înălțare, este nesuferită pentru un istoric, pe atit ii 
aflăm căldură, energie şi incintare, cind iubirea patriei îi 

îndreaptă condeiul. Nici-odată nu va îi suflet în care să nu 

domnească acest sentiment generos. In Tucidide noi vedem 

totdeauna un Atenian; Titu Liviu este pururea un Boman. 

In ine veţi găsi un Romin, însă nicl-odată pină acolo ca 

să contribuese la sporirea romano-maniei, adică mania de a 
ne numi Romani, o patimă care domneşte azi iai ales în 

Transilvania, şi la unii din scriitorii din Valahia. Petru Maior, 

de fericită aducere aminte, prin cartea sa despre Inceputul 

tominilor, publicată pentru Intiiaşi dată la anul 1812, ca un 

noii Moise a deşteptat duhul naţional, mort nai mult de un 

veac; şi lui sîntem datori cu o mare parte a impulsului pa- 

triotie ce de atunci s'a pornit în tustrele provincii ale ve- 
chei Dacii. Pe de altă parte, insă, a avut şi nevinovata neno- 
rocire să producă o şcoală destul de numeroasă, de Nomini 

N , 
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noi, cari liră a-şi sprijini z ele cu faptele, socot că trag res-, 

pectul lumii asupră-şi, cind strigă » trag din Romani, că 

sint Roinani, şi prin urmare cel d'intiiă popor în lume, Această 

manie s'a Întins pi” acolo, în cit unii îşi insuşesc chiar şi 

faptele şi istoria bătriuilor Romani de la Romulus şi pină la 

Romulus Augustulus. Aşa, D. Aristia, pe care îl cinstesc ca 

bun traducător a unei părţi a Iliadei, întrun poem epic, exal= 

     

    

tat de un entusiasu puţin potrivit cu un Homan, D. Aristia, 

zic, numeşte Homin pre Longiu, sutazul roman, care a stră- 
puus couzta domnului nostru Isus Hristos, cînd cra restignit 

pe cruce, şi nu-şi poate ascunde bucuria că cel (intiiit creştin 

a fost un Bomin. , 

Si ne ferim, domnilor antet, «de această manie care trage asu- 

pra noastră risul streinilor, In poziţia noastră de faţă, cea în- 
tiiă datorie, cea întiii insuşire trebue să ne fie modestia; 

altimintrelea, am” putea merita ceea-ce zice domnul Eliade, că 

numai naţiile bancrute vorbesc de strămoşii lor, bună-oară 

ca şi evaheniştii scăpătari, . 
Să ne coborim din Ercul, dacă vom fi mişei, Jumea lot 

de mizei ne va ţinea, şi din potrivă, dacă isgonind demorali- 
saţia şi neunirea obşteaseă care ne dară spre peire, ne vom 
siti cu un pas mai sigur a ne indrepta pe calea frăţiei, a pa- 
triotizmului, a unei civilizaţii ătoase și nu superficiale, 
cum 0 avem, atunci vom fi respectati de Europa, chiar dacă 
ne-am trage din hordele lui Gengis-Ran. Aşa, dar, domnilor 
iniei, eii nu vă voiii 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 nai spun, sint de- 
parte de a măzuli o manie ridiculă, vorbindu-vă «le faptele 
Nomanilor, ca cind ar fi ale noastre ci voiii face ceva mai fo= 

    

  

    

  

  

lositor: mă voit sili a vă indemna că, dacă voiţi să fiţi cuno= 
seuţi de adevărati (ii ai Romanilor, apoi   ă faceţi şi Dumnea- 
Voastră ceva care să se poată siunălui cu isprăvile poporului 
«de lume domnitor. 

Inainte de a stirşi, daţi-mi voe, domnilor miei, să chei 
luarea voastră aminte asupra cursului mieit. Dacă Grecii aii 
căzut odată sub jugul Romanilor, este pentru că aii voit să 
fie Pliateani, 'Tebani, Ateniani, Sparliani și nu Eleni; tot 
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    aşa şi strămoşii noştri ai vroit să fim Ardeleni, Munteni, 
Moldoveni şi nu Romini; rare-ori ori ai venit să se pri- 
vească intre dinșii ca o singură nație» In neunirea lor dar 
trebuie să vedem isvorul tutulor nenorocirilor irecute a căror 
“urme lucă pină astă-zi sint vii pe pămîntul nostru. Departe 
“de a fi părtinitorul unui sentiment de ură către cele-lalte 
părţi a neamului micii, eit privesc ca patria mea toată acea 
intindere de loc, unde se vorbeşte romineşte, şi ca istorie 
naţionali, istoria Moldovei întregi inainte de stăzierea «ei, a 
Valahiei şi a fraţilor din Transilvania. Această istorie este 
obiectul cursului mieit. Intinzindu-mă, cum se înţelege de la 
sine, maf mult asupra întimplărilor Moldaviei, nu voii 
trece sub tăcere şi faptele vrednice de însemnat a celor-lalte 
părţi a Daciei, şi mai ales a Jominilor din Valahia, cu cari 
sintem fraţi şi de cruce şi de singe şi de limbă şi de legi. 
Prin urmare, vă rog să însennaţi că ei nu voiti descrie fa pr 
tele deosebit după ani de zile, ci intrun chip colectiv...... 

Istoria Hominilor, ca şi a tutulor naţiilor moderne, se îm- 
parte în istorie veche, de mijloc şi nouă; fie-care din aceste 
se impare in mai multe perioade, cari toate încep cu o epocă 
insemnată. Nu vă voiii vorbi de cit de îm părțeala principală. 

Istoria veche se incepe de la cele întiiă timpuri istorice ale 
Daciei, şi merge pină la intermeiarea staturilor Valahiei (120) 

Moldaviei (1350). - 
Cu formarea principaturilor se incepe istoria de mijloc, şi 

se sfirşeşte cu desăvirşita lor cădere sub donmii fanarioți 
(1716). Această parte a istoriei este adevărata istorie a Ro- 
minilor, - 

- = Istoria nouă se începe cu veacul cet ina! cumplit, care vre-o 
«dată a apăsat ţările noastre. 'Toate elementele de naţionalitate 
şi patriotizin sint de mult pierdute! legile fundamentale ale 
țării se calcă în picioare; adunările obşteşti, sub nume de 
Divanuri, se fac numai nişte forinalităţi firă interes. O aris- 
tocraţie ignorantă, sprijinită de Poartă şi de cler, pe de o parte 
ține în lanţuri un poporde mai mult de două milioane de oameni, 
iară pe de alta se face stavită chiar binelui ce unit din domnit 
fanarioți voesc a face; driturile ţărei, care din care se silezte 
să le vinză mai cu mie preţ şi mai de arabă! isvoarele de 
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împrejurări din afară ne vin in ajutor. Curtea protectoare.) 

ca o răzplată pentru jerifele ce lominii t-aă făcut de la Pe- 

tru cel Mare pină la pacea de la Adrianopol, simţezte o în- 

ingrijire adevărată pentru soarta noastră ; și, deşi incă romi- 

nizimul nu triunfă, cum zice d. Aaron,2) totuşi existența poli- 

tică incepe a ni se aşeza pe temeiuri mai statornice. In urma 
multor pătimiri, multor nenorociri, un orizonte iai senin ni 
ze arată; pacea de la Adrianopol se inchee între Husia «i 
Turcia, şi drituri perdute de veacuri ni se intorc inapoi, Ki- 
selef, un nume pe care lominii nu trebue să-l rostească de= 
cit cu recunoştinţă şi dragoste, este însărcinat cu regeneraţia 
patriei, cu punerea in lucrare a pravilelor mnenite să ue facă 
o nație, pină la împlinirea celei mai mari figăduinţe, pină la 
cea mai temeinică inchezăişluire a naţionalităţei noastre, adică 
numirea de domni păminteni şi pe viaţă, pe tronurile Mol- 
«daviei şi Valachiei. 

Pină aci, domnilor mici, vine istoria ce am să vă înfăţi 
Sprijinul cel mai temeinic, ca să po! ajunge la țelul dorit, il 
aștepi de la indulgenţa d-voas şi de la nădejdea măguli= 
toare că prin prelecţiile mele voii putea deştepta în d-voas= 
tră un duh de unire mal de aproape înlre toate ramurile 
neamului rominesc, şi un interes mai viii pentru nație şi pa- 
trie. Aceasta mi-ar fi cea mai scumpă răsplătire și cea mai 
bună Imbărbătare în trudnicul mei drum. 

Intro asemenea istorie, care cuprinde atitea timpuri și a- 
litea locuri, chiar cu cea mai mare luare aminte, trebue să 
fac greşeli; ori-cine Însă va bine-voi a mă asculta ce-va, 
va însemna că ele se vor intimpla din lipsa cunoștințelor şi 
nică de cum «lin rea-voinţă saii cu vre-un scop ascuns. In 
intăţoşarea intimptărilor cari sint aproape de noi, voii li cu 
cea mai neadormită priveghere, mărginindu-mă a vă arăta 
numai faptele implinite, firă a vroi a vă descoperi și țelurile 
ascunse... Noi mam ajuns încă aşa de departe ca să putem 

      

   

      

2) Curtea protectoare = Busiu. 

2) Aaron Florian, a seris şi o broşură; Patria, putriotad, patrin- 
disaut,
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trata cu nepărlinire istoria contimporană ; această exte treaba 
viitorimii ; Dumnezeii dar.să mă ferească de a vroi a mă pune 
ceusorul conviețuitorilor mici, judecindu-le sai criticindu-le purlarea și faptele. 

   

    

TEME DE LUCRAT 

1. Aneliza literară a discarsului hui Coălni- 
cena. : 
Observări. — (estiunite intronluctire : Cine este autorul? Cind a fost ţinut discursul ? Care este ideia funlamentală ? Cari sint, punctele principale? - . 

zeoltarea î 1, Cum defineşte el isto Cu ce o compară ? 2, . 2 toţi nenii interes în istorie ? Sa ocupat oamenii în tre- cut cu istoria? Prin co a căpătat istoria popularitate nare in sc- colul nostru? Pentru ce la Homiul e puţină lume care cunoaşte istoria ? 4. Pentru ce e nat interesantă pentru om istori patriei 
ale de cit istoria omeniri? Comparaţie intre istoria universală şi istoria patriei (se va atrage tenţiunea asupra frunnisețel pasagiulul). 

d. Are istoria noastră interes şi pentru streini ? 6. Pentru ce e roi a sere Îxtoria ? Cari stut cerințele Ştiinţifice ? Cart sint cerinţele literare ? Făpiululeşte Coșălniceanu că va fi nepărtinitor? Cum In- țeleze ci nepărtin ? Se poate exașzera patriotizmul şi anume cun ? 7. Cur işi propune autorul a suidia istoria ltominilor 2 Care e imeheierea discursului ? 

      

   
         

   
         

     

  

     
    

2. Insemnălulea istoriei Dianinilor. 

Observare.—eularii vor utiliza ideile alate in discursul lui Go- 
săluiceanu, dar vor face o lucrare de alt-fel liberă, 

14
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3. Cu trebue scrisă istoria ? 

Observare. — Ș$cularii se vor cunduce după ideile exprimate în 
  

par 

ceste îdel. 

6 a discursului lut Cogălniceanu, dar vor dezvolta liber a- 

INSEMNĂTATEA ISTORIE PATRIEI 
DE 

ARON FLORIAN 

Nimic nu poate îi la o nație m ai scump de cil inceputul „Stii, numele ce-l poartă, ămintul pe care locuește, starea întru care se află acurm şi grija de ceea ce poate să fie in vremea viitoare. La nişte fii adevăraţi ai naţiei pe care i-a a- jutat natura i aă primit o cre ştere bună, încă nimic nu : poale îi de mai nare interes, decit cunoştinţele de acele lu- ceruri scumpe cari fac ființa naţiei şi pe a lor inşi . Ori 

  

care dintr'inşii, fie Slujbaz obştese, fie particular, din curio- zitate saiă trebuinţă, «de multe ori este adus la ast-fel de îin- prejurări, cii se intrece să cerceteze şi să cante cu tot dina= dinsul după isvorul din care poate ala acele lucruri ce sint de cea mai inare importanţă, atit pentru Intreaga ţara sa, cit. "de multe-ori şi pentru sine singur. In neastimpărarea aceea . 
grea în care se află ori-care iubitor de adevărat fii al naţiei, se înt 

  

şează ideia istoriei patriei, oglinda accea magică a veacurilor trecute, icoana cea adevărat a vremii de acum, şi cheia cea de mare preţ, cu cari e se descuie oare-cum şi as- cunsurile viitorului, Aceasta odihneşte, mulţumeşte şi min- gie curiozitatea sati trebuința tuturor celor ce se interesează a cunoaşte lucrurile acelea nepre 
întrun hrisov sigur sinl scrise 
unci naţii, pentru începutul, nu 
tr'insa se află deosebitele acele intimplăei 

juite ale naţiei. Intr'insa ca 
cu slove de aur drepturile 
mele şi părnintul său ; în- 

și împrejurări, cari 

  

ai adus naţia la starea accea de cultură sai de barbarie ; de. lumină sati de intunerec ; de feri cire sai de nefericire in care



de netăgăduită, incit natia fi 
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se allă ; şi tot priutr'insa poate cine-va să Indrăznească a pă- 
- trande oare-cum și în întunerecul viitorului, şi să se apropie 
cu ideia de soarta ce așteaptă pe acea nație, 

Trebuinţa de o ast-fel de istorie este atit de pipăită şi atit 
ă iră istoria patriei este ca pierdută 

între cele-l-alte naţii, streină chiar in pămintul săi, necu- 
noscătoare de drumul pe care a umblat mai înainte şi răt 

  

   
cită în calea pe care a apucat acum. Ori-care altă nație poate | să-i zică cu desprețuire. aluceputul ce ai este necunoseui, «numele ce porţi nu este al tăi, nici pămintul pe care-l lo- acueşti ; soarta ta așa a fost ca să fii tot după cum eşti: lea- apădă-te de inceputul teii, schimbă-ţi numele, sati primeşte «pe acesta ce ţi-l dati ei, ridică-te şi du-te din pimintul pe «care-l locueşti, că nu este al tăi şi nu te mai muuci în za- 
«dar, căci tu nu poţi fi mat bine de cum eşti». Aceste vorbe 
pline de ruşine, de descurajare şi de desnădăjduire ca un 
trăsnet ar cidea asupra acelei nații, i-ar fărima toate legă- turile, ar nimici-o cu totul, şi atit inceputul, numele şi pă miîntul, cit și toată fiinţa ei star arunca în adincul unei ui- tări vecinice. Intristarea, durerea, lacrimile nimic nu ar folosi-o ; simpatia, mila, ajutorul, toate ar îi pentru  dinsa inchise. Plecind în lumea cea largă, ducind cu sine durerea sa, hula lumii şi suvenirul de nişte lucruri pierdute, naţia aceia numai cu Jacrămile desnădăjduirii sar mingtia; dar acestea nici odată mar fi în stare să-i “întoarcă nişte lucruri pierdute, ce nici odată nu poate zice c'aii fost ale sale, dacă cu nimic ni se poate dovedi, atit e de mare trebuinţă şi importanţă istoria patriei. 
Adevărul acesta, se simţi de toate naţiile, aţit de acelea pe pe care le-a cunoscut bitrina vechime şi ait pierit de mult de pe fața pămintului, cit şi de acele care trăesc în lumea aceasta nouă de acum. De odată cu statornicirea lor întrun loc, cu intrarea lor la viaţă în stat, cu inceputul înaintărit lor; cu cunoştinţa meştezugului de a scrie, incepură a insemna ince- putul, numele Jor şi pămintul pe. care s'aii aşezat; se siliră a stringe fapte şi întimplări clasificate după vreme, loc şi per- 

  

     

- soane, din care să se înţeleagă soarta lor din ori-ce vreme,
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şi în ast-fel de chip se într'armară cu docuinente netăgăduite 
pentru acele lucruri scumpe la fie-care nație. , 

Huminil ca! nişte strănepoţi ai Homanilor, de la care IN0ş- 
tenesc întipăriri neztevse, aduşi fiind in locurile acestea la 
anul 105 după Christos, răimaseră aici neclintiţi în vreme de 
1730 de ani, pină în ziua de astăzi. In cită vreme fură ui 
briţi sub aripele vulturilor romani, se impărtăşiră de ori-ce 
avea acei biruitori ai lumii, şi istoria acelora era şi istoria 
Hominilor. După ce trecură veacurile acelea de slava Tomei, 

  

„şi în locul luninii de civilizația veche se aşeză intunericul 
- barbariei, ce ţinu Europa copleșită mai multe veacuri, pre- 
cum pentru toate naţiile, aşa şi pentru Hormini începură nişte 
vremi de durere. Roluri de naţii aziatice sfişiară colosul Doinei, 
se aşezară şi în Dacia, pămintul de moştenire al ltominilor şi 
osindiră pe Homini veacuri întregi a geme sub un jug indoit 
de stăpinire streină şi de barbarie, care nu şterse numai 
urmele de cultură, ce găsiră la Romini, ci, după ce ii lipsiră 
de istoria patriei lor şi după ce In veacurile acelea de intu- 
nerec şi de peamăt inghesuit, le sorbiră şi le înghiţiră pină 
și tradiţiile, puseră și sta lominilor, ca mai multe vea- 
curi st nu se poată desmetici din ameţeala în care ati căzut, 

Dar în stirşit naționalitatea ominilor din țara rominească 
triumtă printre toate nefericirile ce aă căzut peste acest pămiut. 

    

ze
 

   

  

Din Prefaţa cărţii [storia Prineipuetaeleii Ţi Româneşti).



  

  

ARTA MILITARĂ LA MOLDOVENI 
IN TIMPUL Mănruul LUR 

MONOGRAFIE 
DE 

N. BĂLCESCU, 
  

Moldovenii, in veacul de mijloc şi.mai în urmă Incă, se arată unul din cele mat viteze popoare ale Europei. Lu seri tor polon din veacul XVI, Orichovius zice pentru dinşii : «Fi siut oameni fer şi, Însă foarte viteji, şi nu înai este all «ncamn care să aibă hotare așa de înguste și să se lupte mai amult pentru gloria războiului şi pentru arătarea vitejiei şi «să susțină mai mulţi vrăjinaşi împrejurul lor, cărora sait le aface neincetat războli sait se apără în contra războiului fă «cut de călre acelas. 
- Di 

1) Născut în Bucureşti la 1819, Băleeseu, indemnat de familie a-şi al o carieră, intră In armată cu rangul de cadet în cavalerie, Din interesul ce purta instrucţiunit puliice, înfiinţă la regimentul în care servea o şcoală pentru srudele inferioare, Această şcoală fa desființată după buţină vreme prin stăruinţele consululut rus şi, nu tirziă după aceia, şi Păleescu eşi din armată. 
Pe la 18% se forur in ţară o partidă naţională, care voia să schirube situaţia Principatului, introdueiul reforme democratice şi, de sar îi putut, să unvască ţările sub un principe strein. [n= tre fruntaşi acestui partide era şi Păleescu. După ce Cimpinean u se Intoarse din călătoria ce ficuse pe la cabinetele Europei şi fu arestat, Bălcescu socuti că a venit momentul să facă o revoluţiune, dar proiectul fu descoperit şi capi acestei mişcări, Bălcescu şi Mi- tică Filipescu, fură închişi la minăstiri, lipeseu muri in tipul Imchisorii, tar Pătcescu fu lilberat la venirea pe tran a lut Bibescu. 
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coase, topoare şi fuşturi. arcul, zice Cantemir, îl intind ei 
«foarte bine și se pricep a purta şi sulița; dar cu sabia tot- 
«dauna fac mai multă izbindă lar puzeao poartă numai Vină- 
«torii, pentru că ziceaii ei că este lucru rușinos să se: lupte 
«la oaste cu acest fel de arme cu care nu se poate cunoaşte 
«nică arta militară, nici vitejiaa. 

Pedestrimea Moldovenilor se rinduia în aloate. adinci, de 
unde şi expresia ca se îngloti pedestrimea», ce aşa de des se 
vede in cronicele lui Ureche şi Miron, Călărimea însă era 
armata lor cea mai perfectă. [a se lupta călare şi pe jos, pe 
rind; Ineru ce este cunoscut ca cel nai mare grad al per- 
fecţiei unei oşlivi. Cronica ne arată că «la 1422 pornindu-se 
«craiul Vladislav al Poloniei asupra Crijaţitor (Cruciaţilor) i-ai 
atrămis şi Alexandru Vodă 400 de Moldovent, oaineni tot aleşi 
aintr'ajutor, cari ai arătat mare vitejie cu isbinda Impotriva 
«Crijaţilor, că ficind năvală Moldovenii asupra Crijaţilor, apoi 
«de odată să făcut a fugi. lar Crijaţii, eşind dintro cetate 
aanume Marienburg, gonind pre Moldoveni pină T-aii îuşirat 
«spre o pădure şi aculo, pedestrindu-se Moldovenii pre obi- 
aceiul lor, aă prins a săgeta pe Crijaţii Neamţi, şi dind Nemţii 
«jos şi încălecind Moldovenii, nare moarte aii făcut in Nemţit 
«aceia, şi intorcindu-se Motdovenii cu isbindă la craiul Vla- «dislav, mare mulţumită şi laudă aii avut». Asemenea vedem 
pe Moldoveni şi în mai multe rinduri a se lupta. Ca la toate naţiile meridionale, nimic nu era nat iute şi mat de temut 
decit cea dintiiit a lor isbire. Ne izbutinidl insă, lesne se dles- curagiaii, Aceasta ne-o mărturi eşte şi Cantemir, zicind : «Mol- 
«dovenii la Inceputul războiului tot-d'a-una sint foarte viteji, 
«şi de al doilea salii la inimă. lar dacă îi intrina protivnicii 
«inapoi, atunci prea rar ai bărbăţie să înceapă d'a treia oară. 
alnsă ait învăţat de la Tătari de se intore inapoi diu fugă, şi 
aprin această apucare cu meştezug, ai smulz biruinţa de multe 
«ori din miuele prutivnicitor». 

Tunuri, ce Moldovenii numiati pasti, maveaii multe în oș- tirea lor la Inceput, pentru că, depre cum am arătat, el iubiati 
prea puţin armele cu foc. Mai in urmă insă, în al NVIta veac," 
ele se inmulţiră, şi în bătălii vedem fizurind 3) și SO tunuri. 
Mortierele se numiaii pire și obusurile bumbarale, le eraiă 
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asemenea numeroase. În bătălia de la Cahul (1364) vedem pe 
Ion Vv. a întimpina pe Turci cu 30 tunuri şi SD pive. Îngră- 
dirile de campanie sait relraușementele ait fost asemenea de 
mult cunoscute Moldovenilor şi se numiaii băştui, 

- Lăzboiul defensiv se pertfecţionă mult la Moldoveni. Îucă în 
veacul al NIVia, ei deteră o frumoasă probă despre aceasta. 
La 1:59 regele Cazimir al Poloniei, trămiţind o armată însemnată 
din Polonia mică şi lusia, cu Stefan Ve. împotriva lui Petru | 
Vv., acesta văzinul că, din inferioritatea numerică a oşlirei sale, 
nu isbuteşte in bătăliile particulare, s'a tras în locuri strimte, 
Polonii trebuind să treacă printe'o pădure deasă zi neumblată 
Petru Vy.o ocupă mai dinainte şi puse să taie cu fevestraic toţi 
copacii «le pe lingă drum, lăsindu-i pe trunchiurile lor numai 
înţepaţi. Ciud intrară Polonii in codru; Moldovenii începură a 
impinge copacii cei mai depărtați; căzind pe cei mai de -a- 
proape, îi prăvătiră pe toţi peste oștirea polonă. În ameţeala 
şi învălinăsala, în care erai Polouii, văzind pădurea din toate 
părţile căzind pe dinşii, ese de odată şi Petre Vv eşte ; 
ei nu mai putură face atunci nici o mişcare, încureați fiind 
de copacii cari în căderea lurti sluţise de mini şi de picioare. 
Mulţi din Poloni periră în acea zi înemorabilă, mai mulţi însă 
căzură priuşi; trei steaguri mari, al Cracovenilor al Sando- 
mirenilor. şi a l.eopulenilor, şi altele nouă mai mici militare 
saii boereşti (gentilitia) şi cu tot aparatul de răsboiă, picară 
în imhnile biraitoare ale Moldovenilor. 

Această tactică o păziră Moldovenii tot=de'auna cind aveait 
a se lupta cu o armată mai numeroasă de cit a lor; ast-fel 
intre altele, la 1450, intrind o oștie însemnată de Poloneză, 
sub comanda generalilor Petru Odrovici, Ronezpolski şi Mi- 
chail Buceacki şi un număr de Moldoveni cu Alexandru Vr. 
impotriva usurpatorului Bogdan, acesta, văzinul că nu le va 
putea sta împotrivă cu oastea sa, se trase la strimtori cu gind 
să aducă pe Poloni după dinsul, şi ast-fel zăbovindu-i și nă- 
minzindu-i, să-i poată invinge. Această tactică îl isbuti.. După 
ce purtă pe Poloni din loc in loc, 'îi aduse în s irşii la apa 
biriadului. Acolo, trebuind Polonii să treacă printr'o pădure, 
de și ştiaii că este ocupată «de oamenii lui Rogdau V+., dar 
semeţindu-se, porniră inai întiiă carele cu pircălabul de Ito- 
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tin şi en toţi Moldovenii şi Podolenii. Pe cind aceştia erait in 

mujloeul păduri, oastea Ini Bogdan Vw. îi isbi şi după o cruntă 

apărare, dabia putură scăpa cu multă pagubă. 

AMuuci Yrind să treacă şi cea-laltă oazte poloneză îi eşi Ina- 

inte Bogdan cu «multe steaguri şi bucime şi fără călărime, 

«dar multă pedestritne.» Viizind aceasta, Polonii «se tocmir 

«de răzbviii» şi aii ţinut lupta de la chindie pină a înoptat,! 

cind ainglotindu-se pedestrimea, aii ficut inare perire în Po- 

«lonezi la strimtori, tăi vinele cailor cu coase şi cu fușturi, 

ajMluuci picară morţi şi capetele armatei polone. Isbinda ar fi 

afost a lui Bogdan Vv., dacă Moldovenii protivnici ce trecu- 
«seră cu carele inainte, nu sar [i întors şi l-ar fi smuls 

«biruinţa». ” | 
Intraceste războaie civile se lurmară Moldovenii ca intro 

şcoală militară. Ei nu avură indată trebuinţă de cit de un că- 

pitan mare ca să se facă vestiți şi să fie eroi at Creştinătăţii. 
Acest căpitan nu întirziă a ivi şi fu Stefan-cel-mare. 

„EA se arată credincios tacticei părinţilor săl. Aceea ce avu 

insă mai deosebit, este că, folosindu-se «de cunoseinţa ce avea 

despre importanţa poziţiilor naturale la războiii, el ascundea 
un trup de oştire care, la un semn botărit, se aruuca pe la 
spatele vrăjmaşului, în vreme ce cea-laltă armie îl ishea în 

faţă. Este cunoscut că acestui principii fu dator Anibal biru- 
inţele sale. Ast-fel la bătălia de la Bielad (20 Ianuarie 1475) 
Ștelan Vw, după ce slăbise caii Turcilor pirjolind earba Ina-. 
intea lor peste tot locul prin care trebuia să treacă, i-a tras 
la strimtoare. Acolo, folosindu-se de poziţia locului, chiar şi 
de negureala atmosterei, puse o seamă de oameni în cîmpie, 
cari deteri semnal de războiă cu atrimbiţe, buciume şi tobe.» 
Turcii, intoreindu-se către plasul ce se auzea, socotind că . 
acolo se allă Șlefun cu toată puterea. sa, acesta ese atunci de -: 
unde era ascuns, îi isbeşte in dos, în vreme ce cei-lalţi îi is- 
beaii în faţă, și printraceastă «apărare cu meşteşus», dup 
cum zie cronicarii, el numai cu 47,400) oameni, înviuse o 
armată de 120,000. 

Aceste principii tactice povaţuiră pe Ștefan Vr., în nume- 

roasele sale campanii şi bătălii ce a dat în vreme de 4; deani 
„Necurinat cu toate popoarele invecinate. La aducerea aminte 

    

     

      
  

  

  



Ma 

    

peneralei Adunări. Isi corp, convius de dreapta reclaiare 

neputind a se opune opinici publice, a imbrăţoşat cu energie 

tă cauză, şi prin un raport călră Domnitorul a cerut revizia 

procesului. - 

Intr'un Cousiliu de Stat extraordinar, preşedat de Dosuni- 

torul şi compus din două Divanuri şi de toţi Miniztrii, călre 

    

carii sa adaos şi Asachi, astă mare cauză atit de însemnă= 

toare pentru propăzirea scualelor, după un curs atit «de înde- 

lungat de opt-spre-zece ani, şi sustinută fără nici un ajutor 

numai de Asachi, sa decidat în 27 Mintie 1846, incit după 

acel indelungat period scoalete ati reintrat in proprietatea acelor 

moşii: Tomaşenii, Aniudevii şi Răchitenii, situate în districtul 

loman, a edificiilor dănuile de Prinţul Vasile Lupu, şi care 

călugării Greci şi-a fost însuşit, Cătră care moşii, prin îngri= 

jivea şi stăruința lui Asachi se adaose şi Vălenit, care tus-patru 

moşii sint unica proprietate.a seoalelor publice. 

Asachi, În a sa insuşime de Pefereudar sai Director al scoa- 

leluv, a secuestrat o parle din casele Monastirei, unde îndată 

a deschis scoală prituai i 

In cuprinsu! acestei Monastiri s'a slatornicit şi colegiul in 

care «d. Gheorghe Săulescu, preda întâia dală Grinatica şi li- 

lolngia lomină de e! compusă, d, Fabian Matematica şi Geo- 

nratia, şi d. &. Filipescu tieodezia. În curgerea anilor 

IRM—IN3L Asachi sa ocupat “la Bucureşti și la Petersburg, 

ca secretar al Comitetului sul-hoc de redacţia Constituţiei 
politice a Moldovei, cunoscută sul nume de «hegulamentul Or” 

«uanie,» care a ventrudus în ţară guvernul reprezentativ şi 

care în mare parle a servit de bază facerea Convenţiei din 

7 (19) August 1808. 

La 183|, el fu numit Arhivist de Stat şi ocupă cu culege= 
rea documentelor vechi, privitoare la drepturile ţărei ; la 1820, 
pe cind Presa era în fasă, giizindu-ze numai la Mitropolie un 

teaze pentru “cărţi bisericeşti, şi pe cind locuitorii ţării nu 

aveati alt mijloc de a afla ce se petrece in afară, dar chiar 

si în lăuntru, de cit vestile din gură îu gu 

rele cel întăiii a avut inspirați curajul dintre toţi a lua ini- 

țiativa şi a pune mina. pe stindardul Presei, fondind acea 

intăiii foaie periodică intitulată a ALBINA ROMÂN Î», nemată de 

  

  

        

   

                

ela lost ca-
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TESEU ŞI ROMULUS - 

PARALELĂ 

- DE 

PLUTARCHU) 
  

Acestea sint dar cele mai demne de amintire din cite ni 
sa întimplat să alim despre tomulus şi Teseii. Şi mai în- 
tiiii se vede unul (Texei), de a sa bună voie și nesilit de 
nimenea, şi chiar cind putea să domnească fără teinere in 
Trezena, moștenind o domnie nu puţin glorioasă, el de sineşi 
a aspirat la faple mari, Iară. cel-lalt (Romulus), nevoit să 
scape de servitute şi de pedeapsa ce-l urmărea, sa făcut, 
după zisa lui Platon, viteaz de frică; şi temindu-se d'a nu - 
suferi cele mai extreme pedepse, de nevoie s'a pornita intre- * 
prinde fapte mari, 
"Ceea ce însă a cutezat Teseu pentru tributul Cretanilor, a 

pluti adică de a sa bună voie la Creta cu fete şi cu tineri 
“spre a îi dat pradă vre-unel feare, saă victimă pe mormintul 
lui Androgeui, saii—ccea ce este mai uşor din cite se spun-- 
a se expune însuși să servească la nişte oameni însultători 
şi răutăcioși o servitute umilitoare şi nedemnă, nu se poate 
spune îndestul cită cutezanţă dovedesc toate acestea, sait cită 
mărinimie sa dreptate pentru binele public, sai rivnă de 
glorie şi de virtute, Ast-fel că mie unuia mi se pare, că nu 
răii ati detinit filosotii amorul, numindu-l un servicii al zeilor, 
pentru îngrijirea și salvarea linerilor. „ 

Și dacă se cuvine să nu aruncăm şi nenorocirile de tot - 
numai asupra soartei, ci să căutăm în ele diferinţele morale 
şi ale pasiunilor (adică cari le-au născut), nici pe Romulus 
să nu-l justifice cine-va pentru nesocotita sa minie şi pripită 
violență nechibzuită inpotriva fratelui săii, nici pe Teseii pen- 
n 

- , 

*) Plutarchu, seriitor grec, sa născut pe la jumătatea primutui 
secot al erci creştine, A studiat, cum era obicelul pe acele vremi, 
filozulia şi retorica. Dintre scrierile sale, cea nai cunoscută este: 
«Vicţile paralele». i 
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Imi aduc aminte că odată plecam din Bucuresci spre Mol-: 
«dova. , 

După mai multe vizite pe la Vornicie, la Postelnicie, la 
Agie, la caza poştei, alergături cari ai dăinuit vre-o zece zile, 
intro Vineri in sfirşit, pe la orele 3 d. a. trosc, plosc, intră 
în curte opt cui cu doi surugii, precedaţi de un ciauş călare. 
Cit te ştergi la ochi, inşirase caii, cite doi doi la trăs ră, un 
fel de brizcă uşoară, s'o duci cu un cal; într'o clipă eram 
la capul podului tirgului de-afară, bariera moşilor de astăzi ș 
chiuinii și plesniaă surugii pe ulițele Bucureşuului de ridi- 
caii lumea in picioare, bărbaţi şi femei alergaă la uși şi In 
ferestre ca să vadă cine trece. 

La streajă un fel de lozofit în scurteică lungă de pambriii 
verde se arată înaintea cailor. - 
— lo, ho! şi opresce trenul, cine sinteţi dumnia-vo, 

wă întreabă, apropiindu-se cu Şapea în mină de uza tr 
surii, 
= Sint cutare, îi 

numele, 
ipitanul de barieră scosese un petic de hirtie din buzu= 

nare şi insemna cu creionul ele mete, muind virful creio= 
nului de plumb pe limbă la fie-care lite ” 
— Și unde mergeţi dumnia-voastră ? 
— La laşi. .. 
— Să nu fie peste graniţă? ! 
— In Moldova. 

Dar pasaport aveţi ? 
Scot pasaportul şi i-l arăt: căpitanul mi-l ea din mină, se 

     

   
= 

  

spund vii, dectinindu-i numele şi pro 

      

uită la diusul, îl mai intoarce, şupteşte ceva cu secretarul 

  

apoi întră amindui în cancelarie, de unde es după o ju- 
onătate de cias cu pana după ureche şi indoind pasaportul 
pe cute mi-l inapoiază cu cuvintele: 

— Să umbli sănătos, coconaşule. 
La barieră se isprăvise caldariuul” şi o luam pe şleaii cu 

vuatele în noroiii pină la bucea, caii la pas, şi surugiil, cro- 

   

  

După patru ore «de răenete şi înjurături cruci şi rescruci, 
stinţi şi evanghelii, pe la: opt seara intram în curtea poştiei



—
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Puiu după sosirea mea în lași am fost adiis în audienţă * 
la Mihaiii-Vodă Sturdza, prezentat de secretarul săi. maiorut 
Cogălniceanu, şi de adjutantul de serviciă căpitanul Aleaz. 

„După ce am răspuns respectuos la întrebările ce Principele 
a bine-voit a-ti adresa, i-am întninat scrisoarea boerilor din 
hucureşti, serisoare despre care ţi-am vorbit intruna din 
scrisorile mele precedente. Pe cind Domnul citea, chipul i se 
lumina, ligura lui, mai totdeauna posomorită, dobindise uu 
zimbet «le satisfaeţiune, Juase o espresiune de blindeţă. După 
ce a isprăvit citirea, a rămas cite-va inomente' ginditor cu 
ochii în jus, într'o stare de rellecţiune melancolică, apoi pune 
serisuarea pe masă şi, ridiciud ochii axupra mea, ini zise că 
era foarte niăzulit de sentimentele de stimă şi de încredere - 
ce-i exprimaii boierii munteni, dar că realizarea acelor dorimi 

-era intempestivă. Lucrul nu era posibil în momentul «de faţă, 
pentru că irnpăratul nu permitea. LH răspund că principiul 
era inscris in Negulamentul Organic şi Teaii îndrăsneala a-i 
zice pe „dnelaces fortuna jurat, cuviute la cari întâmpină că 
acel care răspunde Inaintea lui Dumnezeă și a vamenilur de 
zoarta unui norul, datoreşie să fie prudent, 

După aceste puţine: cuvinte, schimbă conversaţiunea, între- 
bindu-mă despre studiile ce ficusem la Paris ş muza vorbit 
filozolie, literatură, estetică, m'a ţinut nai mult de un cias, 
Mihali Sturdza era, precum ştii, un om plin de invăţătură 
şi se complăcea foarte mult în asemenea convorbiri, - Ă 

Intr'o vară şedeam la via lui Stratulat de la Socola, aproape a 
de frumoasa vilă a lui Vodă. Intro zi, ducindu-mă la Măria 

ii, îmi zise: : r 
ă «le grijă acolo, 

     

  

  

    

   

    

    

  

Sa eu hirtii de servi 

— Am auzit că-mi eşti vecin, cine=ţi pes 

cine-ţi face prinzul ? 

Eu îi răzpunul ş ! . 

3 — Nimeni, Măria Ta, ” 
-- Și ce? Trăeşti fără a minca? 

— Nu, Măria Ta, mănine, dar nu prinzosc. 

—- Va să zică faci deosebire intre a minca și a prinzi, Fă 
bine, eit priuzese, vino să măninci la mine în toate zilele. 
Doamna şi Beizadelele eraii duşi în străinătate şi Wodă era 

singur la Socola numai cu vărul săii generatul Mlexandru 

” . ' 16. 
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lală Propăşireu, foue sciențifică și literară ; a şters cu con- 

deiul săi cel aspru cuvintul din frunte indurindu-se a lăsa 

numai foae științifică şi literară. Mult răsunet a avut acea pu- 

blicaţiune, deşi firă titlu, pină cind foarfecele censurului aii 

venit și Y-ait tăiat firul vieţii. 

Ti-aduci aminte de impresiunea ce a produs citirea intăe- 

lor tale poezii acasă la Alecu Balş Lungu, unde incepusem 

a ne aduna în toată luna, ca să petrecem seara in convor- 

bire şi cetiri literare, serate la cari asistat mulţi din boerit 

cel mari, între cari unul din cei mai regulaţi era Grigore 

Ghica fostul Domn de-la 1849 pină la 1857. 
" TŢi-aduci aminte cu cită căldură şi devotament am susținut 
candidatura la scaunul archi-episcopal a episcopului de lo- 
mau În contra stariţului de Neamţ Xeoniil, eare era patro- 

nat de consulul rusesc, şi cum am convins, pe toţi boierii să 

voteze pentru Meletie, care era un bun homin. 

Ti-aduci aminte cu cită energie am smulz din miinile po- 
liţiei o damă care avusese imprudența de a profesa într'o 
seară sub mască cuvinte cu aluziune politică, cum ne-am 

arupal to“ liueril intro gindire, puind in capul nostru pe 

cavalereseul encaz Gheorghe Cantacuzino; şi cum am rezis- 

tat soldaţilor cari avea ordin să Intrebuinţeze baioneta în con- 
tra noastră. Parcă văz şi acum pe regretatul nostru amic 

Alecu Moruz tăvălindu-se întrun terciii de noroiii cu trei 
soldaţi în braţe, - 

"In Academia Mihăileană organizasem cite-va cursuri libere. 

la interesantele lecţii de Istoria ţării ținute de Cogălniceanu, 

anuliteatrul era totdeauna plin ş la cursul mieii de econonie 

politică începuse a veni mulţi boferi şi ascultai cu ateajiune. 

Noi tinerii devenise simburele imprejurul căruia se gru- 

paii ideile viitorului. _ , 
Eram susținuți in societate, în propaganda ce făceam în 

favorul ideilor liberale, de Elena Negri sora lui Costache 

Negri, de amica sa, frumoasa şi - araţioasa Emilia leymon, 

de fiicele doamnei Maria Rosnovanu, Catinca şi Zoe Sturdza. 

Ileile egalitare şi democratice începuse a se introduce chiar 

în saloanele elegante și aristocratice ale plăcutei şi spirtuva= 

sei contese Elena Sturdza. 
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Acum în carceră în aduceam aminte «de acea spaimă, de 

acel neastimpăr. 

Inchizei fereastra, mă preumnblai o oră, încredințat că nu 

mă voii putea repauza toată noaptea. 

Mă culcai şi osteneala mă adormi. _ 

La miezul nopţei doi secondini caza se time temnicerii 

dipendenţi de custode) venise'să mă visileze şi mă pisiră 

foaite răi dispus. Spre zină se întoarseră şi mă păsiră niste 

  

     
   

  

aproape vesel. . 

— Astă noapte, Domnule, aveai o căutălură de basilise, zise 

Tirola. acum eşti cu totul alt-fel şi mă bucur, 
Mă intrelă ce doream pentru dejun. Eşi,şi după cite=va imi- 

uute îmi aduse cateaua,- ” i 

Mă untam drept în faţalui cu un suris maliţios, care "voia 

zică: «Ai duce tu un bilet din partea mea unui alt nefericit, 

amiculul mieii Petru 20 Si el înui răspunde printrun. alt suris 

care asemenea voia să zică : «Nu, d-nule; şi dacă te vei a- 

dresa ia vre unul din soţii miei care ar zice da, ia aminte că 

te va vinde». . 

Intr'adevăr, nu sint sigur dacă el mă va îi înţeles pe mine ş 

poate că nici eit nu l-am înţeles pre dinsul ; dar ştii că au 

fust de sere ori şeata să-i cer o bucată de hirtie şi un creion; 

pam cutezat însă pentru că în ochii lui era ceva care părea 

a-mi zice să nu mă înered în nimenea şi mai puţin în alţii 

de cit intrinsul. 

    

  

  

  

La finele primei săptămini mi se iutimplă o mare neplă- 

cere. Sirmanul micii Petru, doritor ca şi mine să ie puteri 

pune în oare-care comiinicatiune, imi trăise un bilet, și nu se 

servi cu vre-unul din secondini, ci cu un nenorocit” arestat 

care venia cur dinşii ca să facă mici servicii în caiuerele noastre. 

Acesta era un om ca ale vre-o şease-zeci, şeapte-zeci dea ani, 

condemnat la detenţiune pe nu ştiă cite luni, 

Imi înţepai un dezet cu un ac cu gămălie şi serisei cu sin- 

ele miei cite-va linii, pe cari le dedei mesagerului. Sărmanul 

avu nenorocirea de a fi spionat, căutat, prins cu biletul a- 

supra-i şi, dacă nu mă inzel, bătut. Auzii nişte văetături cari 
. Nazi 
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mi se părură a fi ale sărmanutui bătrin, şi pe urină nu-l mai 

văzul nici odată. 

Cind fui cheinat la proces, tremurai văzind că mi se pre- 

sentă hirtia scrisă cu singete miei, (în care, graţie cerului, nu 

vorbiaim de lucruri vătămătoare, şi părea a îi numai osimplă 
salutare) Mă intrebari cu ce-mi scosesem singe, înii luară 

“acul, şi riseră de noi ca de nişte păcăliţi, 

     

  

Grefierul care imi ficuse interogatoriul veni să-mi anunţe 

cu mister, o vizilă care trebuia să-mi facă plăcere. Cind crezu 

că mă preparasem îndestul îmi zise: uk tatăl dom.-voastre; 
bine-voiţi a mă urma», 

Ii urmai în cancelarie, palpitind de bucurie şi silindu-mă 
a avea o infăjişare senină care să liniştească pe sărmanul 

inieii tată. «+ 

Afina despre arestarea mea, sperase că trebuia să fie numai 

pentru mici bănuieli, şi că era să scap curind; dară văzind 

că detenţiunea se prelungea, venise să soliciteze liberarea mea 
„de la guvernul austriac. Sărmane iluziuni ale amorului pă- 

vintesc! Nu putea crede că fusesem atit de temerariit în cit 

“să mă.expun la rigorite legilor, și veselia prefăcută cu care 

îi vorbii il inerediuţi că nu aveam a mă teme de nici o ne- 
fericire. 

Circumstanţele, în cari se afla italia mă făceait a crede că 

de sigur Austria va da exemple estraordinare «de rigoare şi că 

voiii li condemnat la moarte saii la mulţi ani de inchisoare. 

A ascunde această convingere unui tată? a-l amăgi arătindu-i 

o speranţă fundată asupra unci apropiate liberări ! a nu mă 

ineca în lăcrămi îmbrăţişindu-l, vorbindu-i de mama, de fraţi, 

de surorii pe cari credeam că nu-i voii nai revedea pe pămint! 

a-l ruga cu o voce ne-inăbuşită de durere să mai vie să mă 

vază cind va pulea! nu, nimic în lume, nu ma costat atit 

silinţă. , 
Se despărţi de mine foarte mingiiat, eă insă mă intorsei în 

camera imea cu inima stăşiată, a 

(Traducere de Clelia Bruzzessi). 
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Observări.—Cine este autorul acestei scrieri ? Cind este scrisă? 

Care este in scurt cuprinsul ? Cum cunoaşte autorul cele ce serie 

aci ? De ce se chinmă confesiune ? 

  

PRIMII DOMNI Al MUNTENIEI 

CRONICA PE SCENT 

. ă ANONIMĂ 
  

iar cind a fost la cursul anilor de la Adam 67098 (1290), tind 

în ţara ungurească un voevod care l-a chemat Radu Negru 

voevod, mare herţeg peste Almas şi peste Făgăraş, ridicalu-s'aă 

de acolo cu toată casa lui, şi cu mulţime de noroade, rumini, 

papistaşi, saşi de tot felul de oameni pogorindu-se spre apa 

Dimbovitei, incepul-a a face ţări noui. Intii a făcut oraşul ce-i 

zice Cimpul-Lung, acolo a făcut o biserică mare şi frumoasă 

şi înaltă. De acolo aii descălicat la Argeş şi iara fiicut oraş 

mare și a pus scaun de doinnie, făcind curţi de piatră şi 

case domneşti, şi biserică mare și frumoasă. lar noroadele ce 

pogorise cu dinsul, unii stai tins pre sub munţi, ajungind 

pină la apa Siretului, şi pină la Brăila ; tar alii sait tin în 

jos peste tot locul de aii făcut orașe şi sate pini în marginea 

Dunărei şi pină în Olt. - 

Atunci și Bisărăbeştii cu toată boerimea ce _era mai îna- 

inte peste Olt, saii sculat cu toţii de ai xenit la Padu-Vodă 

Negri închinindu-se, să fie sub porunca lui şi numat el să 

„lie domn peste toţi. De atunci sa numit ţara de-i zic ţara ro- 

mincască. - 

și în acestaşi chip tocmitu-şi-aii Radu Vodă țara cu bună 

pace, că incă nu era de Turci impresurată, şi ait domnit pină 

la anoarte, ingropindu-l la biserica lui din Argeş. Și aii 

domnit ani 25. i i 

De aicea se incepe povestea altor dommi cari aii venit pe 

urma Negrului Vodă, precum arată mai jos. 

Mihaiii Vodă a domnit ani 19. i 

Dan Vodă a domnit ani 23. Acesta a fost frate cu Mircea 
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DOMNIA LUI ANTON ROSET') 

CRONICA PE LARG 

DE _ 

“1O0N NECULCE)) 
  

Dacă a mazilit Caplan Paza pe Dumitraşcu Vodă la Țulora, - 

a venit Domn Antonie Vodă Ruset, ar Grec Tarigrătean, 

rudă cu Dumitraşcu Vodă Cantacuzino. Acesta, dacă a venit 

în scaunul domniei, fiind bun şi milostiv, sa apucat a face 

„lucruri dumnezecşti, biserici, i rămie pomană ; a dres elo- 

polniţa la slintul Nicolae şi a şindrilit peste lot şi a făcut 

zid imprejur şi a zugrăvit pristolul precum se vede, şi a adus 

apă pre oale, pină in zidul acestei biserici, care pe urină cu 

vreme sta astupat, netoemind-o nime. Zidit-a şi la mănăs- 

tirea Sfintului Sava zidal imprejur, ce n'a apucat să-l izto- 

veaseă. lară al doile au al domniei lui, i-a venit poruncă 

de a mers la oaste, cu vizirul, la Cebrin. 

  

   
  

  

     

  

POI a 

-, A domnit de la 679 pină la 167%. 

') ton Neculce sa născut Va 1672. A fost făcut mare hatman de 

către Dumitru Canternir, la trecerea acestuia din partea țui Petru 

cel Mare, şi a luat partea războiul uşilor cu Tureil. Pierzina uşii 

Moiul, Neculeea a trecut cu Cantemir in lusia si a stat acolo 

i-va ani pivă la 1819, cind intors iu ţară. 

Lucrarea de căpetenie a lut Neculce — în afară de' compilarea 

cronicilor anterivare — este eLelopiseţul țărci Moldovei de la Dabije 

. V. pină la domnia lui tva Muerocordat V. Vs. Cuprinde eveni- 

mentele de la 4662 pină la 1743. la cari a fost mai tot-d'ea-una 

părtaş saă le-a cunoscut de aproape. 

Letopiseţul este precedat de cite-va Ele ce poartă titlul «0 seamă 

«de cuvinte ce sint auzite din om în om, «din oameni vechii şi bitrini, 

şi în letopiseţe nu sint serise,.ssaa ACT se cuprind o sumă de tradi- 

țiuni relative ta diferiti donmi şi cari ai format subiectele puezii- 

lor istorice ale lui Volintineanu şi altor poeţi. Ac se află, «de exeimn- 

plu, iutimplarea cu Daniil Sihastru, eu Aprodul Purice ş. a. 

Neculce nu era prea învățat, dar era om cu tun simţ, cu price- 

pere ste a judeca luerurile, ciştigate prin amestecul direct In afa- 

cerile statului — şi eu un deosebit talent de a patesti, 
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Mers-a şi Duca Vodă, domnul muntenezc, şi bătind cetatea 
Cehrinului cite-va săptămini, şi viind şi oastea Moschicească 
cu un Kneaz, anume Ramadan, aii bătut pre Turci, şi muiţi 
Turci sai inecat în apa Tezmenul 1). La Antonie Vodă era hat- 
man Gavriliţă; iară dacă a mers oaste la Cehrin, ştiind 
„Halep-Paşa pre Buhuş hatmanul, care a mers cu zahereaua la 
Cameniţă şi Buhuş hatmanul făcea pod peste Nistru, şi viind 
oaste leșească ţinea cale să nu lase zahereaua să o treacă la 
Cameniţă, şi s'a ficut un 'războli mare unde sta Buhuş vile- 
jeşte: Si acel paşă intrebindu-l pe Antonie Voită Nuset unde 
este Buhuș hatmanul, iar Antonie Vodă a dat seamă că, a 
boinăvit şi n'a putut să vie în oaste, şi a făcut pre Antonie. 
Vodă, de a trimes cum mai de sirg de la adus pre Ruhuz 
tocma acolo la Cehrin. Şi mergind Buhuş cu slujitorii ceavea 
pe cimp pustii, a dat de niște cazaci ce ţineaii şleahul Tur- 
cilor la nişte 'stinci de ptatră, şi nime nu le putea strica 
niinic ; Yar lovindu-t Buhuş t-a luat pe toţi de grumaz pină 
ai apucat ci să intre în stincă; şi mergind Bubuş la adunare, 
i-a inchinat la paşa pre Cazaci. Pentru care slujbă a dobindit 
cinste şi nume bun de la Paza, şi Indată a poruncit pasa lui 
Antonie Vodă fnset de l-a pus hatman pe Buhuş, şi azis să nu afle că-l mai schimbă din hiătmănie. Deci, pentru Buhug 
era şi Duca Vodă, domnul inuntenesc, indemnător la pașaca 
să-l puie hatman, fiindu-i cumnat ; dar şi hărnicia lui îl arăta 
la stăpini vrednic, cum și atunci n'a mers cu miinile goale. 
la Paza. ă 

lar la anul după aceasta, aii mers Turcii cu oaste şi cu 
domnii acestor țări la Cehrin, şi aii dobindit Cehrinul cu 
vicleşugul lui Ramadanovschi. Zie să fie căzut în robie la Turci un fecior al lui Ramadanoyschi dintr'un podgeaz ce aii fost mers muscalii spre Crim, mai înainte de oştirea Turcilor la Cehrin, şi l-ait fost şi turcit pe acel fecior al lui Rama 
danovschi. Si auzind el că este tată-săti cu oștile moschiceşti 
acolo la Cehrin, a spus Tureilor să-l ducă şi pe dinsul acolo; 
că, dacă îl va şti tată-săii, el va Inchina cetatea. 

Deci, mergind Turcii a adoua-oră cu oști la Cehrin, aă dus n 
9 Războiul acesta sa intimplat în anul 1677.
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şi pe feciorul lui Ramadanovschi, şi ati scrix la tală-săit să 

silească să-l scoată din robie ; şi ajungind Turcii şi cu bani la 

Hamadanovschi, el a ficut vicleşug, scoțindu-şi feciorul din 

robie ; a Imbătat cu holercă (ţuică) pe cazacii cei din celate, 

şi dormind beţi, a dat ştire 'Turcitor şi aii intrat Turcii în ce-. 

tate, şi ai prins pe toţi cazacii si a ars şi cetatea pină în pă- 

mint, că era de lemn şi de pămint, lar Ramadanovsclii sa 

făcut a fugire şi timpinindu-se cu oastea musehicească ce 

venea asupra Turcilor la Cehrin, dacă a înțeles că aii luat 

turcii Cenrinul, sa intors în apol în deşert. Pe urmă, înţele- 

gînd Muscalii de vicleşugulțlui Hainadanovschi, l-aii prins îmm- 

păratul moschicese și a topit panii ce a fost luat de la Turci 

si î-aii turnat în gura lui Ramadanovschi ; zi așa şi-a luat 

plata după fapta lui. - 

lară la Poarta linpăriăţiei turceşti, pe acea vrenic, umbla 

Duinitraşeu Vodă Cantacuzino să mazileaxcă pre Autonie Vodă 

Huset din Moldova, şi Serban Cantacuzen logofătul din ţară 

muntencască umbla pentru domnia ţărei munteneşti să ma- 

zileaseă pre Duca Vodă, domnul muntenesc ; că pe Serban 

logotătul îl lăsase Duca Vodă caimacam în Hucureşti şi isprav- 

nic să facă curţile domnesci acolo în hucureşii, şi dacă a 

gătit curţile, el ma mai aşteptat pe Duca Vodă să vie de la 

Cehrin, C'atunci a găsit vreme bună de fugă şi s'a dus cu toată 

caza lui şi cu tot neamul lui, Cantacuzineştii, că avea mulţi şi 

mari neprieteni la Duca Vodă, de staii în lot ceasul si-i mănince 

capul, şi in două rinduri l-a adus Duca Vodă pe gurile lor, 

la Bucureşti, să-i tae capul. Numai se punea Doamna şi cu 

fratele Doamnei Lupasen spătarul, cumnat fiind lui Serban Lo- 

      

softul, de-i scutea capul ; iar pe urmă, timplindu-se de a 
  

murit Lupaşcu Spătarul, a văzut Serban logofătul “că n'are 

cine se mat pune pentru dinsul, şi nuinai ce I-ai cătat de a 

fugit. 

Deci, Duca Vodă, dacă a înțeles de la Cehrin că a fugit 

Serban logofătul la l'driiii şi cu tot neamul lui, sa mibnit. 

Chemateaii atunci pre Constantin stolnicul, fratele lui Șerban 

logofitul, şi pre nepotul săit Constantin Irincoveanu postel- 

nicul de l-a jurat Duca Vodă pentru Șerban logofătul, cum 

că nu va avea nici o nevee numai să se *ntoarcă înapoi î că 
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ceiti răi. Gu acest fel de mulţămită boerii - i-ai mulţămit 
că l-ai Inchis Tareit şi l-ait bătut, şi l-ai: căsnit cu fel de fel 
de casne,, pină şi tulpanuri subțiri îl făcea să inatiţă şi a- poi le trăgea inapoi de-i scotea inațele pe gură, şi la făcut de a dat 1000 de pungi de bani și mai bine. Şi după-ce l-aii slobozit Turcii . să meargă la casă-şi şi apropiindu-se de casă-și, numai ce a văzut că arde şi casa; și puţinele - odoare ce îi mai scăpase mistuite în casă ai ars şi acele. 

Vedeti păcatul şi osinda la ce aduce pe om, la vreme de 
de bătrăneţe siirăcie şi casne ! Și cita mai trăit Antonie Vodă, 
cu milostenie 1:X ţinea viața lui, şi feciorii lui la mare lipsă” 
ai ajuns; se hrăneaii cu pescăria in Țarigrad. Dar şi boerii ce l-ai părit încă nimic nu Saii ales de casele lor; la Alexandru Buhuș hatmanul nimica nu s'a ales de casa lui şi de feciorii lut, cari se vede şi pină astă-ză. ă 

Aşişderea şi Mirou Costin logofătul, cind a pus Constantin 
Cantemir Vodă de i-a tăiat capul în lomau, care este po- 
vestea scrisă la rind înainte, zicea şi striga în gura mare că nu este cu nimic” vinovat lui Cantemir Vodă şi piere pe 
dreptate, numai osinda jui Antonie Vodă il goneşie, şi pentru 
aceia piere că l-a părit cu strimbătate. ȘI alţi mulţi ca acesta. 

Deci, bine ar fi, fraţitor, să nu vă îndemnați a părire pe Domui, 
inăcar de Y'ar porunci Domnul care va fi atunci în scaun stă- 
pinitor, încă din cele drepte să le mai Impuţinaţi, Yar năpastii 
să nu puneţi; că.osinda nu se fartă, nici trece pe om; incă 
pre mulţi am văzut indesindu-se pentru cinste să dobindească, 
de pirăsc Domnii, şi se laudă între dinşii că se tem Domnii 
de dinşii, şi zic ştii bine a părire. lar pe urmă, cu acel fel 
de hărnicie mam văzut pre nici unul viind la vre-o pricop= 
seală, 

    

   

  

Observări.— Cine este autorul acestel scrieri ? Despre ce vor: beşte? Cind a domnit Anton Ruset? Ce eveniment principat sa pe- trecut in timpul domniei lur ? Ce deosebire este între cronica a- ceastă şi cronica anonimă, 
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MAVROGHENI - 

CRONICĂ BIMATĂ 

, DE 

- PITARUL HRISTACHE +) 
  

la leatu opt-zeci-şi-gase 
„ După-ce saridicaxe 
Cu domnia din norod 
Mihail Suţul Voevod, 
Nu trecu 'cite-va zile 
Si auzim de Domn, că vine. 
Unul ce a fost n treabă * - 
Dragoman pe inarea Albă, 
Ce-i zice şi Mavrogheni, 
Iscusit şi om al trebii 
Şi încă un dar mai are, 
Căci e om şi viteaz mare. 
După care auzire 
Cu atâta "npodobire. 
Toţi cu mare veselie 
It aşteptam ca să vie, 

    Avea a spinzuraţi 
In port schimbat, îmbrăcaţi 
Cu nişte mintene scurte 
Numai pin” la bri făcute, - 
Cusute cu păitanuri 

Si la brine iataganură, 
“La cap cu şaluri turceşti, 

Cu salvari largi incălțați 
si cuţa pin” Ia genuche 
Cu găitanuri pe muche, 

?) Un boerinaş care a trăit pe la finele secolului trecut şi înce» 
putul secolului nostru. Ne a lăsat o seziere despre Mavrogheni. 

17
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Acolo de rea furtună 
E locaşul cel cumplit, 
Unse vulturul riisună 
AL săii cintec amorţit. 

Acea Doamnă e Dochia ; 

Zece ul al ti popor; 
Fa domneşte în vizunie 
Peste turme şi păstori. 

  

li 

La frumseţe şi la minte 
Nicl o jună-i semăna ; 
Vrednică de al ei părinte, 
De Decebal ea era. 
Dar cind Dacia a impilat-o 
Fiu! Domei.cel mărit, 
Pe cel care ar fi scăpat-o 
De-a iubi a juruit. 
Traian vede astă zină; 

De şi e invingător, 

Frumuseţei şi se 'mchină, 
Se suhjugă de amor! 

UI 

Impăratu în zădar cată 
Pe Dochia a *mblinzi ; 
Văzind ţara, ferecată 
Ea se "ndeamnă a fugi. 
Prin a codrului potică 
Fa ascunde al ci trai 
Acea doamnă tinerică 
Turma paşte peste plaiă ; 
A ci haină aurită 
O preface in şaiag, 
Tronu-i farba inverzită 
Schiptru-i este un toi 

  

  

    

UB
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Traian vine 'n astă ţară * 

SI, a birui deprins, 

Spre Dochia .cea fugară 

Acum miua a întins. 
- Atunci ea cu graiii lierbinte; 

«Zamolxis, o zeu!—striga— 

«Te jur pe al mieii părinte, 

- «âstă-zi, rog, nu mă lăsa 1 

Cind întinde a sa mină 

Ca s'o stringă 'n braţ Traian, 

De al ei zei scutita zină 

Se preface 'n bolovan. 

. V 

EI, pietroasa ei icoană 
Nu ?ncetează a o.iubi; , - 
Pe ea pune a sa corvană, 

Nici se poate despărţi. - 

Acea piatră chiar vioaie 
De aburi copere al ei sin, 

Din al ei plins naşte ploaie, 

Tunet din al ci suspin. 

O ursită o priveghiază 

"Şi Dochia dese-ori, 

Peste nouri luminează 

Ca o stea pentru păstori. 

Observări. — Care este subiectul acestui legende? Forma de 
„versuri este a poporului ? Să se compare cu una din tradiţiile luf 

Neculce ? Ce elenient formează deosebirea Intre ele ? Ce credinţe 

mai sint în popor dezpre Dochia ?
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OBSERVĂRI GENERALE 

Deosebim mai multe specii ale senului istoric. 

1, Din punct de vedere al metodei sar ul con 
poziţiunii, istoria poale [i: narativă, critică şi filo- 
zolică. 

Istoria se muneşte narativă, cind povesteşte fap- 
tele fâră să facă obserări şi upreţieri «despre per- 
s0ane și evenimente. . - 

Istoria se numeşte critică, dacă aprețiază faptele 
şi ouinenii,—dlacă studiază unănunţit izvoarele sati. 
«locumentele pe cari se hazează cercetările istorice. 

Istoria se numește filozofică, dacă urmăreşte alla- 
“rea unor legi după cari se produc schimbările eve- 
nimentelor şi mersul general al naţiunilor. 

2. Din punct de vedere al întinderii subiectelor, 
«leosebim : 

Istorie universală, care. imbrăţisiză întreusa isto- 
vie_a omenirii, 

Istorie generală sui națională, care se ocupă cu 
viața unui singur popor, | 

Istorie particulară, care are in vedere nunai uu 
eveniinent, un oraş, o provincie. Se mui numeşte 
Şi monografie. Dacă monogralia se ocupă cu o 
persoană, se mumneşte biografie. ? IE 

3. După elementele curi constituese socieluleu,. se 
deosebeşte : - 

Istorie sacră, care povesteşte faptele velitive la 
reliziune din cele nai depărlate timpuri pină în 
zilele noastre. .
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vestește viața sa întreagă sait de confesiune cin 
povesteste pe larg o parte din intimplările vieţii sale. 

Purulelă este o scriere istorică în formă comjn- 
rativă. După ce se povestesc «două evenimente sai 
se fac două biografii, urmează compuraţia intre ele. 

5. Intre producţiunile istorice intră și tezadlițiu= 
nile_și levendele. , 

Narațiunea unui fapt fără a fi întemeiată pe 
vre-un document, ci așa "cum a trecut din ură 
in gură din generaţie în generaţie se numeşte 
tradițiune. Cea msi veche colecțiune «dle tradiţiuni 
a făcut Neculce, 

Dacă” intre cele povestite se amestecă şi elemente | 
supra-naturale atunci avem o legendă.



  
II. 

NOTIŢE ISTORICE 

DESPRE 

DESVOLTAREA ISTORIOGRAFIEI
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E! a botezat acest fel de istorie : istorie pragmatică, 
și o consuleră ca un auxiliar al moralei. 

Dionisiu din Ilalicarnas *) scrise «Istoria pri- 
milivă a Romei» adică pină la răsboiul intiiii punic; 
unde începea partea principală a lucrării lui Po- 
Ivhiu. EA prezentă pe Nomani ca un popor de o- 
riine ereacă şi care şi-a imprumutat toată civili- 
zaţia de la Greci. 

Plutareh :) e autorul « Vieţilor paralele», o serie 
de biografii cite două două, una a unui oma, 
alta a unui Grec—urmate «de o comparaţie intre ei. 
Exemplu : Aristide și Cato, Pellopida şi Marcellus, 
Cimon și Marius, Alexandru şi Cesar ete. De: 
fectul principal e că preocupările sale de morală îl 
fac adesea să “uite sai să calce adevărul istoric. 

Lua Homani istoria se incepe lol prin poezie și 
anime prin poemele lui funia. Analele pontili- 
cilor şi cronicile familiare sint oarecum primele 
manifestări istorice afară din domeniul poezici. In 
urmă vine Porcius Cuto 2) care a scris <Origines», 
az pierdulă. 

Urmează apoi o serie «de scriitori de la cari ni. 
sati -păstrat operele cele mai insemnate. 

Cuesar *) scrie memoriile sale asupra „războiului 
șallic «Conamentarii de bello gallico» și asupra celui 
civil «De dello civili». EL nu le-u scris cu giml a 
fuce operă «le artă, ci a voit-să adune un număr 
de documente de cari să se serve acei cari i-ar 
serie mai lirziti . istoria, 

?) A trăit in primul secol al erect creştine. 
*) Născut ln 50 după Chr.; mort la 120, 
3) Născut la 2% a. Chr. 4 
*) Cesar: 101—44 a. Chr.
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Sapun, uiti mult din punct de vedere anecdotie 1 de, cit istorie propriii zis, 

a
 

Aa popoarele moderne. istoria se incepe prin fora de cronică, urmărind mai numai satistice- vei, curiozităţii, iar nu interesul Știinţilie. Asa a fost la Francezi, [I”rvissant ') Villeleardouin 2), Co- mites 2) ș. a.], la Gerimani, la lnulezi în secolul NIII—NYL In evul mezit cel mai insemnat serii- tor e Machiarelli *) care serise Istoria Florenței. 
In see. XVII istoria în o dezvoltare mai mare, dit» se consideră tot ca strius levată de morală, Ta Şi li cei vechi. Intre cei mat străluciți e: fără imdpială Jossuet 2). care în e Discurs sup histoire "= muirevselle» ne-a dat tabloul lumii pină -in timpul lui jCarol-cel- Mare, 
In secolul XVIII avem la Francezi pe Voltaire 6) cu /listoire de Charles NIL, Sitele de Louis XIV și [histoire de Pierre le sprmnul; Montespan?) : *Consirleralious suv les causes de la «render les Tomatins et de leur deccdencea — a Germani : „Măller 5) : a [storia cantoanele elvețiene» la En- ulezi : Durid Ihone?), primul istoric naţional : fi ibhuit 10): « Decclenţa și căderea imperiului romana. În secolul XIX. istoria devine dacă nu o ştiinţă, dar pe cale de a se florina ca atare. suină ele 

1) EHroissart  1337—1410, 
*) Vulehardlouin — 1213, 
*) Comines: d D. 

  

     

  

      

    

   

) Montescui . 
*) loan Mu 
*) Hume: 47 

1%



ISTORIOGRAFIA LA ROMÎNI. 

Iu «dezvoltarea istoriouraliei li Nomini se” deose- 
bese trei perioaule imari : perioada cronicarilor, pe- 
rioada şcoalei anlelene, periosulia contermporină. 

Il 

Perioada cronicarilor. 

Perioada cronicarilor ţine de la secolul XVI pină 
la inceputul secolului N IX: in Moldova şi in Alun- 
tenia. În această perioadă se” deosebesc Inai multe 
puncte : veehia istorioșrafie slavonă, cronicarii mol: 
doveni din sec. XVII, cronicarii munteni din sec, 
NVII, ultimii cronicari munteni Și moldoveni. 

1. Vechia istoriografie slavonă.— Cele ('intiiă 
cronice serise de Nomini ati fost fiicute în secolul 
NI şi cronicarii cei mai însemnați sint: A zarie, 
Macarie și Iftimie. ” 

Cronica lui Azărie prezentă tipul primitiv al ero- 
nicei, aulică ne arată sirul domnilor, anul suiriă pe 
tron, vre-un eveniment principal petrecut în fami- 
lia domnească ori în țară (războiti, secetă, lăcuste) 
şi anul morţii saii, și fără să ne dea date, ne spune- 
cil a stat pe tron cutare şi cutare Domn. 

Macarie şi Eflimie, pe linuă inşirarea faptelor, 
pin şi diverse luule la adresa principilor sul a că. 
ror inspiraţie ari scris operele lor. Aceste luule 
sint insă imitate după scriitorii streini pe cară i-ati 
avut ca model și uneori nu se potrivese nici de: 
cum cu, faptele În cari se aplică. Partea principală 
a serierii lui Macarie este domnii lui Petru a- 
res; a lui Eftimie, Alexandru Lăpuşneani.
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2, Cronicarii moldoveni din secolul XVII. — 
Aceşti cronicari sint : Grigore Ureche 5, Miron Cos- 
lin 5), Nicolae Costin?) și own Neculce). Ii re- 
prezentă punctul culminant al literaturii cronieari- 
lor și îşi propun să grupeze intrun sinuur corp 
toată istoria Moldovei; de aceia. fie-care copiază 
celu-ce sa scris inainte de el și continuă cu po- 

„Yestirea evenimentelor pe cari le cunoaște mai bine. 
i se servesc si de izvoare interne şi «de serii- 

tori streini, utilizează opere. latinești, ungurești şi 
cu deosebire polone, căci Polonia” era în secolul 
NVII un insemnat centru cultural și relațiile in- 
tre ca şi AMollova erati foarte frecuente, find-că în 
Polonia işi completa invăţătura tinerii din fawmi- 
liile- boieresti din Mollovu. - 

" Miron Costin, pe lină cronica sa, a'seris o lu- 
erare «de polemică intitulătă : «Cartea descălecutechui 
intii al Moldovei». În aceast lucrare işi propune . 
să combată ideia emis de cii-va scriitori de mică 
importanță, cară adnotase cronica lui Ureche şi re- 
produsese de pe un chronozrat ungurese povestea 
că neamul moldovenesc își are originea în niste 
tilhuă pe cari un împărat de li Roma i-ar li dat 
unui rege unsuresc intrajutor, Heele sar [i. ser- 
vit dle ei în lupla contra Tătarilor şi apoi nu i-ar 
mai [i trimis inapoi, ci iar fi lăsat să se răspin- 
dească în ţinuturile devenite mai tirziă țările ro- 
inine. Ă ! a 

3. Cronicarii munteni din'.secolul XVII. — 
In Muntenia literatura cronicarilor n'a luat o dez 
voltare aşi de mare ca in..Mollova. În senere 

   

  

  

*) Intye 13%0 şi 4046. . 

*) Miron Costin a trăit între 1632-1091. 
3 Nicolae Costin a trăit intre 1660—1712 Ă 

3) Acesta trăieşte şi in secolul XVIII: 1072—4755 (0
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Această şcoală îşi propune să doverlească ori-- ginea lalină a poporului romin și latinitatea limbii romine, peatru-că in acel tinip 0 sumănie istorici Germani şi Slavi contestat latinitatea noastră. [n contra unor asemenea scriitori işi propune să lupte scoala areleloună, pe de o parle” prin cărți prii- toare Îi lină (errumatici ŞI dicţionare), pe de alta priu opere istorice, 
[i at discutat cele mai irzăloare probleme ale trecutului nostru cultural și politic și, dacă rezol- varea multora dinti'insele mu uiti este aliuisă astă-zi în urmi cercetărilor Ştiiuței contemporine, totuşi activitatea acestor hărhraţi ne arată uemărginita lor iubire de neanu și dorinţa de a 

   

  

  

ace ci toută lumea să se convineă «de adevărul spuselor lor. Ei trebuie judecaţi—a zis d Ilasleăi— mai nule du pă cela-ce ai voil să facă de cil după ceiace ati făcut. Cei mai însemnați representanți i scoale isto- rice ardelene sint: Samuil Micu (Klan), 1) George * Şincai 2) și Petru Maior 3) 
De la Şincai avem o mire Jucrare: <Cronica Rominilor şt altor neamuri incecinale» ; iur de lu Maior avem: «Istoria Pentru începulul Rominilo în Ducias. 
Modul de a vedea Şi de a scrie al seoalei urde- lene a fost continuat ȘI în secolul nostru de un in- semnal număr de-autori, dintre cară vorm cila po: August Treloniu Liri («storia Romanilor— «Îsloria Hoiminilor»), A lescandru „Papiu Ilarian («Istoria Iominilor din Dacia stperioară»), Aaron Florian (alstoria lunnii», «Istoria principalului “Țării PN 

1) Intre 47431806, . 
2) Șineal a trăit intre 1733—1516, 
3) Maive a trăit Intre 4733 (21821. 
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minii din Transilvania, între cari și cestiunea unirii cu biseriea 
papală. 

Vol. IV 1847. Cronica lut Radu Popescu şi v cronică anonimă, 
Imweumente. Studii de Bălcescu şi Laurian, 
„Vol. V 484%. Documente. Două cronici anonime. Celehra serisoare 
i principelul de Line. Istoria 'Temisianer. 

Corăluiceanu a publicat la 1832 cronicile Mol- 
dovei ; în a doua ediţie a pus și din cele mun- 
teneşti. Ca introducere figurează lecţiunea lui pre- 
vălitoare la cursul de Istorie ţinută în 1813 la 
Aciulemia Mihăileană, care şi ca e un monument 
pentru istorioizralia noastră. - 

A doua ediţie sa publicat in 1872 Vol. 1 Cartea pentru descăle= | 
catul Î a lui Miron Costin şi a lui Nicolae. Cronica lui Ureche, a 
luf Miron Costin şi o cronică anonimă. 

Vol. II Cronica tul Nicolae Costin, a lui Axente şi a lui Neculce. 
ol. II 4574. Două cronici anonime. Cronica lut Canta si a lui 

Cogăiniceanu. Condica lut Giheorizachi. i 

  

Cronica lui Şincai sa publicat pentru prima oară 
in întregime în 1553 după nobila iniţiativă a lui 
tirizore Ulica Domnul Moldovei, | 

Croniea Iul Șincai, in prima ediţie, cuprinde trei volume. Ea 
incepe din anul & după Chr. şi merge pină ia anul 1739, 

  

Din aceste trei publicaţiuni. şi primesc oare 
cun indemn și inspiraţie alit scriitorii contermpo- 
mini cit şi acei cari a făcut colecţiuni «de «lo- 
cuntenle, | 

Cele „mai insemnate colecțiuni de documente 
sint: cdvehiza istorică a Rominiei» publicată de 
«l-I | faseleii,—e Uricarula publicat de'Th. Coslrescu,— 
«Teza de monumente istorice» publicat de A. P. 
Ilarian,— Colecțiunea  Jurmuzachi» publicută «de 
Academie și numită ust-fel pentru-că cele dintii 
dueumente ce sai publicat at fost aclunate şi «lo- 
nale Academiei de |uruuzachi.—a A ele si doru 
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mente priciloare lu renașterea Îuminieia publicate «de Păr. Ghenadie ŞI de d-nii D. C. Sturza şi D. A. Sturdza. 
sArchica istorică a Jiominiei» 1865. Trei volume. Documente streine şi interne privituare Ia istoria Rominitor din epoca cea mar veche pină la 4800, 
«Cricariula saă colecţiune de diferite acte care pot seri la is- toria Rominilor. Vol. 1 4830. At apărut 22 de volume: ultimul în 1592, Cuprinde tractate, hrisoave, reproduceri după broşuri, parte vechi, cele mai multe insă moderne. Nu e nici sistemă în aşezarea lor. Vol. XVIII coprinde documente slavone cu traduceri şi note de Gh. Ghibănescu, 

= Tezatr de monumente îstorices. Vol, | 1862, Hrisoave, Faptele lut Mihaiu, povestite latineşte de B. Walther, Despre gramatica inut Şincai. Vitejiile lui Mihaiu scrise greceşte de Stavrinus. „Yol. II 4863. Chronograful Țării omineşti de Dionisie Eclisiartuul. Istoria Tureilor de lenache Văcărescu, Condici de hrisoave și fer- mantri a lui Ipsilaut şi a lui Caragea. 
Vel. II] 184. Documente din arhivul secret din Derlin dexpre Mi- bait, despre Petru Rareş, ete. Călătoria lui Ph. Avril prin Moldova in 1689. Despre răscoala lut IMoria şi Cloșca. 
“e Colecţiunea Hurmuzachie incepe în 15%. In primele votate do- cumentele sint clasificate de N, Densuşianu. Pe lingă «documente rămase de ln Nurmuzachi, saii mal adaus in primele volume cite- va adunate de N, Creţuleseu şi de 1. Bogdan. Documentele acestea incep cu anul 4199 şi inerg pină la 1640, A doua parte din această colecţie cuprinde documente mar recente publicate de A. Odoheseu 1709—1812. In volume separate se cuprind documente privitoare la Vasile î.upu, la Gheorghe Stefan, la Drineoveanu, la Mihaiu Viteazul U altă serie de documente adunate de D.A. Sturdza, D. G. Sturdz şi 0. Luzoşianu se raportă Ia istoria centeinporană 1802—1849. Tot documente din secolul nostru se cuprind In alte volume publicate de D. A. Sturdza şi Coleseu-Vartic. In total aii apărut 20 de volume, esdcte şi documente rotative la istoria renașterii Nominieis vol. | par- tea II, vol. II, [IL şi IN ţtipăr. in 1888—4839) publ. de Păr, Ghenulie, D. „A. Sturdza şi D.G, Sturdza, incep cu tractatele dintre 'Purer şi Romini cele mai vechi (1391) ; apoi dintre Romini şi Ruși, apol intre cele- lalte puteri, privitoare la Romint. Urmează acte şi docuinente de la 1844 pină la tractatul din Paris 1856, broşuri relative la situaţia i principatelor după acest tractat, actele diplomatice relative la con- vocarea divanurilor adhoe, acte şi documente de la 30 Martie 

      

   

     

   


