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D-lui C. Esartu, Preşedintele « Ateneului rome, ». , 

Stimate Coleg, 

Doi bărbaţi sunt pricina publicaţiunei de faciă ; 
lor o s'o dedic. . a Sa 

Nu ca să înceteze de asupra scrierilor mele lătra- | 
tul cănilor, a potaelor de căni de t6te neamurile, 
când mai ales vor vedea otărirea mea de a nu'mi îm- 
pucină speranța în 6menii de bine pe măsura spor- 
nică a urletului lor la lună,—nu cu acest scop vin +. 
pune, ca talisman, la gâtul copilului meii de faciă, . 
numele D-lui V. Alecsandri şi al D-tâle D. Esareu. 

Pentru ce fic acâsta ? 
Pentru că, sunt 14 ani, D-ta, D-le Esarcu, prospet 

debarcat de la [rumâsele studii ce aj făcut în Paris, 
cu inima plină de speranțe şi de ilusiuni, care în 
sinul meii se cam hbolnăviseră de recâla atmosferei 
în care petrecâm de vr'o 6 ani, mi-ai comunicat şi 
mie — b6la era contagi6să, în linerimea n6stră, de 
acum 20 de âni! — juneța speranţelor D-tele şi in- 
tusiasmul iluziunilor juneţei. D-ta ai dis : "nainte 
amice ! Ei te-am urmat... te-am urmat până unde 
m'aă ajutat puterile. Nu e vina D-tâle de voi fi ră- 
mas une ori în drum,
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Şi etă cum D-ta eşti de vină decă de la tribuna A- 
teneului din Bucuresci am improvizat-nepregătit şi 
fără de alt merit de cât dorința da face bine ,— 
conferințele care le adun în acest volum. (1): 

Dar dâcă al vina improvizărei lor, nu te îngrozi. 
amice : nu "ţi las şi pe, aceea a demeritului lor, pe 
care '] rezerv deplin spre a'mi procură cu dobândă, 
cămăldricescă, drăgostâsele gentileţi ale oneştilor ŞI 

învățaţilor mei critici trecuă şi venitori. 

Vei recunosce, D-le Esareu, din adunarea de faciă 
a acelor conferinți care nu aii avut norocirea se se 
rătăcescă, se se perdă, câ multe alte încercări literare 
ale mele, — vei recunâsce că în lipsă de alt merit, 
ele aii pre acela d'a nu fi preămblat pre auditorul 
numeros şi simpatic al tribunei nostre ateniane, prin. 

China, prin Japon, pe la Hotentoţi şi Cafri, ci P-aiă 

întreţinut de-a-pururea, de questiuni care ] intere-. 

s6dă direct, de questiuni din propria istoriă şi lite- 
ratură română, 

Şi decă, D-ta D-le Esarcu, porți ponosul greii că de 

asemenea questiuni am întreţinut vr'o 44 ani, pre 
publicul Ateneului Bucurescean, poți să te mângiâi 
aflând că pacostea cea mai mare nai păţit-o D-ta ci 
D-nul V. Alecsandri. | 

Verba volant seripla maneni !: 

Câte din ilusirațiunile' nostre didactice, literari 
şi ale baroului ar rămânea 6re în picidre dâcă, în loc 
de a se mulțămi cu succesul unei cuventări, ajutată - 

„de dicţiune, de gest, de midlocul simpatic în sinul 
(î) Afară de câte-va perdute, între care voili aminti : 

1. Satira română, 2. Cum e femeca aşa e ţera. Cum e oraşul aşa e națiunea, 
3. De unde 'şi culegii poeţii populari români coloritul paletei lorti 24 Totă 
paserea pe limba ei piere ! etc:



UI 

căreia este rostilă.,- ar publică, aceâ : cuvântare şi , 
schelet rece al unei cugetări care nu mai trăesce,-— 
ar presentă-o scalpelului neindurator al criticului şi 
criticului pasionat ? 

Şi 6lă ce fac din pricina D-lui V. Alecsandri. Dâcă 
înconjurat de atâţia seriitori noi, cari şi-a ă făcut un : 
titlu de admâsibilitate î în sal6nele cutăruia cap de di- 
recliune, din a mă şterge dintre cei capabili a ţinea 
în mână o până românescă, însoțind ştergerea mea 
din isvodal lucrătorilor la cultură naţionale, cu acom-” 
paniament de fel de fel de înjurături; decă, D. Alec- 
sandri, înconjurat aşi numai de cei cari mă urăsc, 
se va fi convins că, s'a înşelat când pe. la 1854 mă 
îndemnă, se scrii şi 'mi găsiă unele disposiţiuni 
proprii la acesta, — DV. Alecsandri să-mi ierte cu- 
lezarea că pibtisarea acestui volum! de conferinţe 
o declar făcută tot din'vina Domniei Sele,. 

Eată, ca să termin, scrisârea prin care D. V. Alec- 
sandri a provocat de mai mult timp 'se se: publice 
tote conferințele Ateneului şi deci şi ale mele : 

“plubite Domnule Alecsandvescu, 

Am citit în Trompeta Carpaţilor, programa lecturelor publice ce 
au st fiă făcute în carna acâsta de către onorabilii membri ai Ate. 
neului român. E de prisos se mai adaog că m'am bucurat din su- 
Met, vădend desvoltarea mişcărei intelectuale crescând pe fiă-care 
au la noi. Conferinţele ce faceţi în Bucuresei ar trebui introduse, 
prin tote oraşele;, căci pe lângă o plăcută petrecere ce aduc ascul. 
tătorilor, au frumâsa menire de a r&spândi idei şi cunosciuțe fo- 
lositâre în public, 
Eu însumi, d6că în loc de a plecă la Paris, aşi merge st'mi pe- 

trec carna la Bucuresti, cu însumi, de şi nu am darul eloquenţei, 
m'aş riscă a (ace o conferinţă asupra poesiei populare a Romdnilor, 
însă fiind obligat a mă duce în străinătate, amăn acest proiect pe 
altă dată. 

Ori cum va fi, dorinţa mea şi a multor persâne care trăesc de=
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„parte de cercul intelooțual: al Bucurescilor ; este se putem măcar 
ceti improvisările D-vâstră, aşa dar am fi prea fericiţi d6ca Ate- 
eul Romdn va decide a publica conferințele sele, 

- "Tâtoacele lecturi interesante ar for mă, unite la un loc, un volum 
mult mai plăcut şi folositor decât acel nămol de foi dise poli- 
tice, care se combat între ele dinaintea unui public indiferent. Bs- 
punându-vă acâstă idee, iubite D-le Alecsandrescule, am încredere 
că o veţi realisa-o în interesul literaturei Române şi în mulţămi- 
rea personelor care vieţuesc pe la țâră. Eu unul ce urmăreşe cu 
multă luare aminte progresul mişcărei naţionale, v'aş fi prea re- 
cunoscător, . 

Primiţi dar, de pe acum, acâstă asigurare împreună cu simţi- 
vile mele de! stimă şi amiciă» 
: V. Alecsandri, 

Și acum, dragă carte, care-mi amintesci de succe- 
se, ce mi- -a umplut adese inima, de îndemnuri la nuoi 
lucrări, paşesce... Celor cari vor. primi răă culegerea 
ta de conferinţe, di-le din parte-mi cu poetul latin : 

Atmala sunt, fateor : quis te mala sumere cogit? 
Aut quis deceptum ponere sumpta votat? | 
Ipsenecemendo : sed ut hic deducta legantur,. 
„Non sunt illa suo barbariora loco. 
Nec me Roma suis debet conferre poctis. 

V. Ales. Urechiă,. 

Pare



Domnului Vasile Al. Urechiă. 

| Stimate coleg, 

« ideea » (1). . | Iată epigrafa ce aşi fi dorit se văd în locul rândurilor prin care îţi place ami dedică importantele D-t6le conferinţe; căci ca conține un adevăr ce la puţini se pâte aplică cu mai multă justeţă decât 
D-tele. „i , Ă o ii “Ditru cât mă privesce nu am alt titlu pentru a primi dedicaţiu- nea ce-mi faci de cât acela de a mă fi asociat cu D-ta şi cu cei-lalţi membri fiindatori ai Ateneului pentru a ridică în țâră o nobilă tribună, dupe care s'a aruncat în solul Patriei atâtea s&min(e bine-făcătâre şi de unde au eşit atâtea utile şi nobile instituţiuni, „ Recetind volumul în care ai avut buna idee se reunesci şi. se publici tte conferințele D-tâle am regăsi! cu fericire cele două stu trei idei fundamentale de care s'au inspirat mai toţi conferenţiarii Ateneului şi care străbat întrega D-t6le operă întocmai ca acele motive musicale de predilecţiuni pe cari maestrii le introduc în tot lungul operei lor şi pe care diletantul le regăsesce şi le ascultă cu oparticulară afecţiune. A ceste idei sunt : Istoria, Arta şi Femeca. A înălța şi innobili femeca făcână dintr'6nsa obiectul unui no- bil amor, este a imbunătăţi facultăţile morale dirigindu-le spre bine, este a înălţă nivelul social al unei naţiuni, este. a introduce în sinul ei unul din cele mai feconde elemente de civilisaţiune. " Ai mai vorbit de femee ca poet dupe ce ai vorbit de densa ca om politic. Intr'adevăr a vorbi ca poet de femee este a vorbi ca de «o «xeligiune a omului şi ca tâte religiunile femeea este un complex «de mistere, ca tâte religiunile, femeea este o dogmă, care cere «mai multă credinţă de cât investigaţiune, mai multă dragoste de «de cât analisă.» 
De la Femee la Artă nu este de cât un pas şi omul de stat vede în cultura, amorul și respândirea artelor unul din elementele cele 

« Omul nu s6mănă numai grâii, ci şi altă speciă de s&mânţă : 

(1) V. A. Urechii. Seminătorii de idei, Conferință publică din 16 Martie 1868, 
|
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mai indispensabile de cultură ce trebue se intre in educaţiunea 
unei naţiuni, căci el scie că nimic ca Arta nu înfrumuseţeadă ă- 

nima, înobilesce sufletul, înalţă sentimentele. El scie că secolele 

_pe care istoria le a numit secolele 'cele mari sunt acelea în care 
artele ai avut un loc proponderent şi că fără arte, gloriile celemai 
splendide se şterg din memoria popârelor. 

Si fiind-că cei care se ocupă de cele publice şi cugetă la causele 
mărirei şi decăderei Statelor nu trebue să perdă nici odată din 
vedere acea sorginte de grațe şi mari învgțăminte ce se numesce 
Istoria , istoria a avut un loc însemnat în conferințele oratorilor 

Ateneului. 
A deşteptă consciința naţiunii prin studiul raţional: al trecutului 

său, a învăţă pre contimpprani cu acele țrecute vremi, Cum. „dice 
Miron Costin, a pricepe pe cele viitâre, a cătă neîncetat a pune lampa 
trecutuiui în midlocul întunericului presentului pentru a lumina 

“viitorul, acesta este ideea ce'ţi a inspirați mai multe din conferințele 

D-tele, acâsta a foșt idega ce a preopupat € cugețarea „maaă multora 
„din conferenţiari. . 

;.. 55 menţinem şi acum şi 5 alimentăa € cu foţii cultul acestor i- 
dei, se ni le transmitem mărindu-le unii - altora şi să aprindem 

cu afecţiune lampa, care putând trece din mână în mână s5 se 

transmiţă cu înlesnire de aceia care dispar. acelor care vin în urmă, 
Ft quasi cursores vitai lampada tr aduni. 

A e - | C: Esarco..- 

Bucuresci, 2 Aprile 1878. ni
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Dâmnelor, Domnilor, - ! .. 

„J+ J. Rousseau a dis că. mama dă nu numat copilu- 
lui, dar deja fătului din sin, facultăţile, gusturile, pro- 
pensiunile de care ea însiişi este “dominată. Diferinţile 
mari de rase, diterinţilo mai mici de familii, diferiţile 
apoi de la individe la individe, proced, după astă teoriă 
a filosofului francesiă, nu numai de la influințile esterne, 
de climatu, de ţâră, de traiă, până şi de nutriment, ei 
a o primă sorginte în însăși inima femeei ! | 
„Na este scopul nostru să discutăm asupra, acestei teze 

Noi o primimii de bine intemestă, și dâcă ea este adevă- 
rată, apoi D-tre intelegeţi ca nu este studii mai impor- 
tant pentru un popor ce aspiră a se regenera , aşi ado- 
pera midlcele de cilivisare, decât studiul, analisa sor- 

„ginţilor qualităţilor şi a defectelor stle, decât, deci, stu- 
diul ănimei femeei din sînul acelui popor, lia acel stu- 
diii cu scop-de a corige ceea ce sar afla de amendabil: 
în acea animă, fiă numai cu scop de investigaţiune, 
spre a afla, o repet, secretul gloriilor şi esplicarea vici- 
situdinelor şi a decăderilor naţionali ! — Insist asupra. 
acestui punctă şi 6tă dece : alaltă-sâră, fascinată , vede- 
se, de laudele alese ce' dădea musicei Germane , bine 
inspiratul nostru colegii, D. Racovita, o damă română 
dicea cuiva : — «Nu voii veni la cursul lui Alecsan- 
dresco ,. căci trat&ză o materiă forte puţin importantă... 
audi ! se vorbâscă de femeca română 7...» -
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— Domna aceea s'a judecat singură ! .. Presenţa Domniilor vâstre, Dâmnelor mele, resbună pre femeea română în contra acelei Domne române. „. Da "mă re- napoesce şi curagiul alaltă-sâră abătut | Ve voiii vorbi dară de femeea română, Mai denainte insă o declari , reuşita intreprinderei , mele nu o pot spera decât de la indulgenţa -tre. 'To- tul ce dorescu este, că, nereuşita mea se nu fic dată pe sema obiectului acestei lecturi, ca se aibă dreptate | D6mna....... dâmna de maj sus... D-tre , Domnilor, veli conveni însă lesne de a recunâsce şi dificultatea materiei, A vorbi de femee este a vorbi di « oreligiune "a omului, şi ca tâte religiunele, femeea este un com- ples de.mistere, ca tote religiunele, femeea este o dogmă, care cere mai multă credință, decât investigaţiune, mal multă dragoste decât analisă. .. Di mamă, di mirâsă, di- ceți soțiă... Şi vei avea percepțiunea internă a femesi. » — Intrebă-te ce este ea ?. Sa — Ea este mamă, mis6să , soția omului ! — Tu te vei proclama superiorul ei, tu vei face-o, prin legile tele sclava ghineseilorii, a haremurilor sei a colibei tele ... Dar ea va fi mamă, miresă , soția ta... şi atunci, tu vei îngenunchia la altarul sclave; tele, ca preotii al Ve- nerei, ca preotii al Astarteei, alu iecidrei Maria... Frun-. za de Lotus: al deesei Egiptene, crucea de lemn al sân- tei Vergure, devinii sceptre de domnire a femeei , în Egipt unde lege dicea ca: bărbatul se jure supunere fe-: meei, ca şi la creştini, la noi, unde preotul dice , din contră, că femeea e datâre a se teme de birbai / 

Dâmnelor şi Domnilor 

In dou&'moduri putem trata intrebarea ce ne propu-. nem aci : sii că deschidem foile istoriei , acesta mar=! toră a timpilor şi analisăm tipurile: de femei, ale cărora | etopei ni le a păstrat, sâii că cerem respuns pentru în- trebarea nâstră de la literatura nationale. In adevăr , în
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operele literarii se păstrezi, cu sinceritate, istoria popo- relor, căci s'a, dis ce cei competință şi s'a dovedit acesta, ca «JAleratura este espresiunea, Societatei.» . Din acestă Literatură, poesia cu deosebire, veri-cât, de originale ar pute se pare, — este genul care se prestă mai mult la espresiunea simțimintelor generali ale So- cietăței. «Pootul solitar şi independinte , care nu cântă decât propriile sele simtiminte si nu acale ale lumoi, care '] inconjâră, dice D. St. M. Girardin, este o fictiune. a poeţilor.» — Se cercetăm dară rapide în operele nâstre literarii poetice, multe—puţine, atâte cât ati putut birui de a serie, strebunii nostri, cum dice cu duiosiă Milrop, Dositeiii,— se cercetăm în ele, unele din inspirațiunile, din mobilele, din impulsiunile ce ai preşedut la con- victiunile,, la faptele strebunilor noștri. Acâsta lucrare equivale cui a cerceta, intru cât și cum femeea a fost. primul resorte al aceloru fapte, prima sorginte.a acelor. mobile şi inspiraţiuni. Sa Care sunt dară pasiunile şi simţimintele ce se desco- per în operele nostre literari ? In ce măsură asemene simţiminte ne esplică , ne caracterizeză pre insăşi fe- meea română ŞI ce spune istoria naţionale în privirea acestei femei ? | | | IE A atinge, in mărgenitul timp de o oră, intregul clavir al inimei, al simţimintelor și afectelor ei, nu este o lu- | crare de puterile nostre. Din acestă scară vasta, abia. vom face so resune câte-va clape; acele vor forma înse: “Yariatul și sublimul acord al Amorutai. ... al amoru- -lui, sub cele mai pure, mat cristaline, şi mai sânte din | tonurile s6le. Vom cerceta, in. poemele n6stre vechi, . espresiunea amorului, a amorului conjugale, a amo- ului de copii, acele fontiine nesecate de renoire, şi de viaţă, aşiii dice de nemurire a societăţei, a omenirci. Nu vom omite a aminti, a atrage atențiunea d-tre asu- pra unor alte specii de amor, care la noi Românii 'aii fost nedeslipite de cele mai: de sus ; amorul de patriă, amorul de gloriă, E 

i .



Domnelor și Domnilor, 

" Amilear, unul din personagele Cleliei, a d-nei de Seu-- 
dery, dice : când eşti în societatea femeilor, eşti silit 
se vorbeşci s6ă de amorul ce ne: dai, sii de acela ce 
daii altora, sâii de acela ce aii dat, sâi de acela ce pot 
se dea...». N | a 

S& vorbim deci D-lor de amor. 
“— Gum iubit-a româna vechiă pre soiul ei? . 

„ — Ascultaţi istoria fiicii. Vornicului Bucioc, soția lui Vasile Lupu.—Era pe atunci Domn ră peste era Mol. ' dovei, era răă căci era strein : era streinul Gaspar. și nai răi nu este decât când Domnii nu sciă r&ndul ŞI limba țărei unde domnesc, dice M. Costin. Gaspar e ge- los de Bucioc, ministrul săii, Gaspar nutreşce în inima 
sa o pasiune condemnabile pentru soţia lui Lupu. Des- potul inşelat în dorul patemei sâle, loveşee pre'Lupu... 
Acesta e aruncat în temniţile cutței. (pe atunci curţile 
se intemeeii pe temnițe, d'aceea n'aii rămas din ele nici - 
petră pe petră ! | 
— Vedi, Dâmna, dice Gaspar; dilele bărbatului tăi sunt în mânile: mele... Dici că-l iubeşci ; scapă-l da- 

ră!... Tu o poți acâsta, cu un suris, cu o desmer-: dare. e Da 
— Nu Dâmne; al scăpa astfel, este ai da o mârte mai 

cumplită decât aceea ce iar pută pregăti crudimea, ne- " dreptăţei tele! | | — Privesce Dâmnă. .. Eaca Lupu in midlocul apro- dilor;, muncind pe ulițele Sucevei, cu fârele la picidre... Nu'l vei mântui 6re? | Da A 
— Este bărbatul mei, Dâmne... El pste munci „ pote muri în midlocul torturei... Ferele cl incateneză sunt ferele nedreptăţei.... Ci este şi o di de dreptate !..... Nu 

nu'l voii deslega de ferele sele cu prețul ce pui... Fe-
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rele tele sunt mai puțin grele şi strivitâre decât pata 
desonsrei !... îi | 

Lupu a lost, nu târdiit apoi, Domnul cel mai glorios 
al Moldovei ! a 

— Cum a iubit pre soțul ei romăna vechii? — 
— Vedeţi pre astălalta Maria, fiica, acestuiaşi Lupu..... 

Maritată cu Radzivil, dupe cât-va timp interesele parin- 
telui seii (de multe ori interese nepricepute ale parinţi- 
lor ruinâză casele fiilor!) interesele parintelui cer des- 
parțirea Mariei de soţul ci. Aa 

Dar nu! — «Se fi socotit ânteiă lucrul, dice ea, &r - 
nu pe urmă !» — ” | 

Si Rucsandra, altă fiica a lui Lupu... Eaca gădele a 
radicat toporul asupra capului ei, pe pragul casei, la. 
Niamţu. a cuvânt pote a-i lăsa dilele. Dice-l va?2—Nu, 
nu! Hanul, soțul ei nu va fi ruşinat : el a luat o femee 
română. .. Toporul cade. .. Sângele golgaie. .. Orsre!: 
Capul e desprins! — | 

* — Eşti învins o! Duco! învins de o femee! — 
— Cum a iubit femeea română pre soţul ei? Vedeţi!... 
Dar deca femeca română vechia ne pote da nouă mo- 

dernilor lecţiune de devotament şi de iubire, este locul 
'se vedem'care eraii afectele şi influinţile iubirei lor? . 

Dar Vasile Lupu nu-l datoresce istoria influinților 
soţiei sele? Au nu la altarul aceleia a învăţat el cultul 
binelui, al dreptăţei şi al patriotismului ?" 

Dar victoriile lui Ştefan nu sunt ele datorite animei 
marei scle? Dar Dâmna Stanca nu are partea sa din glo- 
ria nemuritâre a lui Mihai? Petru Rareş nu av6 el în 
Dâmna sa Elena pre Egeria sa inspiratrice ? 

ŞI în tempii nefaştă ai fanariotismului, ai apăsărei, ai 
decaderei nationale, nu găsim noi in poesia nostră, do- 
vedi despre un adevărat cavalerism. roinân inspirat de 
femee ? | 

Cea dânteiii din doinele ce cetim in colecţiunele de 
cântece nationale ale poetului nostru Alexandri, va con- 
firma pe deplin acâstă aserţiune, că şi noi Românii avu-
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râm, mulțămnita'femeei, evul nostru de cavalerism. SI, lucri de remarcat de îndată, esistă o forte mare aseme- nare intre simţimintele ce inspira Românulut femneca, şi între acele sub care se agitaii, viețuiaii cavalerii cantați de Trubaduti şi Truveri , acei .cavaleri can, cum dice Cantu, fecuseră din femee obiectal unui amor nobilu , carele imbunătiţa facultăţile morale dirigendule la bine. » Dar Gea însăşi Doina de care vorbim ; s'o! analisăm. 

DOIN& DOINITA 
“De-aș avea o'pușeuliţă, | 

dice. cavalerul rOMân 
i ȘI trei glonţ în punguliță 

* Ş'o soridră de bărdiţă ; 

De-aș ars, pe gândul mei, - - 
Un 'cal aprig că un leă, 
Negru câ păcatul grei... 

2 

"Ecă aci cavalerul “median : inarmaţ 3 6că amorea lui pentru calul, companionul victoriilor şi a vicisitudinilor scle. Acum, cu septe fraţi, tot ca dânsul înarmaţi şi pe smei incălicaţi, se va destina cavaleresce la vitejii. EI le va dice ; e 

Șepte fraţi, 
Faceţi cruce şi Juraţă :' 

„Vil în veci să nu vă dați! 

. Hai copii,-cu voknici, 
„SE scăpăm biata, moșiă . 
De păgâni și de robiă!« 

Dar acest ţipet al apăsatului contra apăsătorului, a- cestă, sbucnire patriotismului oprimat, sciți cui le da- torim ? — Femeei! tot femei ! al căreia amor condu- . cea și pre Român, ca pre Cavalerul median , la fapte
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mari şi nobile, ci înflăcăra geniul, i fiieca elocinte, po- 
et, music; îl făcea să caute pericolele şi să-și espună 
viţa. În adovăr, Doina ne spune, că pe lângă arme şi - 
Îraţi de cruce, spre a [i cu desăvârşire cavaler, eroului 
român ei mai trebue amorul acei femei, in onorea că- 
reia să facă şi cl biruinți, se apere pre văduva şi pre or: 
ani, să resbune pe cel nedreptaţit. .. El dice dară : 

De-aşi avea, o puiculiţă, « 
Cu floră galbene-n cosițe, 
„Cu flori rose pe guriţă! 
De-aşi avea o mândrulică 
Cu-ochişori de porumbică, 
ȘI cu suflet de zoinică / 

Audiţi ! cu suflet de voinică! Când femeea, mama, 
amanta, soția avură aşia suflet, putea să nu nască z0ini- 
cii, cari se lupte vitejesce 

Spre-a scăpa biata moşiă 

De păgâni şi de robiă ? 

Femcea română a inspirat pururea. voinici. In Pau- 
nasul Codrilor femeea chiar asistă la lupta iubitului că ; 
şi ce curagiii, ce eroism, ce simţiminte nu-i inspiră ea? 

Dar deca femeea română, învățase de la mama sea se- 
_eretul d'a crea eroi, de la aceeaşi învățase şi acela de a 

iubi... Nu, femeea română nu se presinta mintei nostre, 
sub rudul şi Dărbătescul aspeet alani amazâne, al ace- 
lei forte femme, cu care Aug. Barbier compară pre Li- 
bertatea sa. Femeca română inspira eroismul, era voi-: 
nică — dar când voinicul dobindia inima ci. ea nu mai 
trăia decât pentru dânsul; ea nu mai cugeta decit prin 
cugetarea lui ș ea nu mai avea, voinţă decât voința lui. 
Ca Sora «de la monaslire, ca uita, totul, până şi altarul 
lui D-dei, pentru a veni în lumea fericită, 

Cu voinicul ce o chiamă; 
-
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ca Mariora Florira, dina munților şi a florilor, care lasă munţi şi flori, care despreţuesce' domniă » putere, nemurirea sa de deâsă, ca să iubescă 

— Cea, mândră, Dinisidră, - 
Mariră FloriGră, 
Nici la munți se mai uita, 
Nici la, flori nu mai căta! | 
Căci de-avea, ochi de iubit, 
De-avea suflet de privit, 
Sufletul ȘI Ochil săi 

" Erait pentru dragul ex .. 

Vedeţi, femeca română, voinica, nu inceteză de a fi gingasă, duios, | şi mai presus do tote inirumusețati de acc incântătâre pudâre , cărea este fiica crestinismu- lui şi care este aşia de delicată ca bruma argintată de pe fructele de tomnă,.. Este adevărat că sora, din Doină a ur- mat cam cu uşurinţa vre Voinic, dar sora era de la mo- nastire şi la monastire. .. 
Dar vedeţi pre Maricra Floridra : 

Eaca frate, frăţiore, | 
Că-ntr'o di, voios, la sâre, 
Mari6ra se 'ntâlnia 
Cu 'n străin, care venia 
Pe-un fugar sirep de munte, 
Cu steluță, albă în frunte, 
Și pe loc cât îl zăria 
Făr de voii se opria, 
Ochii la pământ fintea. 
Înimidra ci bătea. , 

Ecă de sigur acele naturală ŞI spontanate simtome ale amorului, în sânta ŞI marea lui simplicitate, intocmai cum el aflam in lragedia antică, atunci când alăturea
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cu fatum, a avut Joc în dramă şi amorul, „acestă fân- 
tână de vicţă a omenirei. 

Nu mă pot o Dâmnelor mele, de a vă ceti incă 
căte-va versuri - pe acest -frumos poem, versuri în care 
este aşia de bine descrisă lupta deliciosă internă a dato- 
rieă, a pudrei creştine, contra intrenemintelor amoru- 
lui : Voinicul vorbeşce Maridrei limbagiul de toc al 
ănimel. .. 

»Mariora "] asculta, 
Sta puţin și iar nu sta, 
Şi plângea şi-apol ridea,. . . 
Şi-'n cosițe s'ascundea! 
Ş'-apol iar le depărta, 
Chipu-i vesel arătă, 

„Şi cu glas duios cânta, 
Sufletul de încântat... 

Ică femeea română, iubitore şi creştină; âcă femeca, 
care ânger de iubire, va fi-ânger de inspirațiuno g gene- 
TOsĂ pentru iubitul şi pentru soțul ei ! 

Unei asemene amante, unei asemene 'soţiă datoresce 
istoria nostră tipurile de Domne mari ce ni-a păstrat. 
Cu asemene femee, ne putem esplica gloria antică, cum 
pote de la D-tră, Domnelor, se va cere o dată esplicarca 
regenerarei nâstre actuale şi chiar şi a vicisitudinelor” 
prin care ne strecurarăm. 

Amorul de copii. Amantă pudică, soţiă, devotată şi 
innobilitore, femeea română a fost mamă duidsa. . . 
fost en deosebire mamă română. Seiă, cosmopolitisaaul 
va dice: destul să fie fost mama bună... Dar, Domne-" 
lor, şi frele selbatice ingrijesc de ţincir lor... şi omul 
în acâsta nu se va deosebi de ele, ca să dea copilaşilor 
săi și altă ceva decât iubirea instinctivă a animalului ? 
Nu! nu iubeşce copilaşul săi, acea mamă care instrăi-
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neză ănima-lui de cerul şi florile patriei sâle... Nu, nu iubeşce copilaşul săi acea mamă care-i dă sinul fără de a-i da simţimintele, ataşamintele sele, fără de al creşce pentru un popor, pentru o ţâră, pentru un D-dei.! Omul nu este creat pentru sălbătăciă ; el trăeşce ; are nevoiă de a trăi în societate ; pentru o societate trebue mama să 'şi pregătescă copilul ei. Ferice de ea , decă apoi acel copil, ajuns membru societăței, aduce acestia „Virtuţi și simţiminte, care se consțitue adevărata lui in- dividualitate în masa societăţei | 
Ei bine, reeşit-a mama română a face acâstă, educa- țiune naţionale a copilului ei? 
Vedeţi pe Vitezul cel mare al Românilor, pe Huniad şi spuneţi dâcă de la modesta soţiă a lui putu, decă din ănima maicei sâle n'a învățat, vitejia, ? 
Amintiti-ve de Clara, văduva lui Alesandru Vodă de la Munteni, 1370? Amintitive de influinţa putinte ce eser- cita în lumea orientului prin fiicele ei? | Cugetaţi la cele doue soții ale lu Alesandru-cel-Bun luptând şi espunenduşi viţa pentru ceea ce ele credeii iericirea copilului lor. Cugetaţi la Mircicea, la însăşi Mircidea, mama lui. Petru a] III de la Munteni, acea “Domni Jiajna a căreia istoriă ai datii literilor nstre moderne una din nuvelele cele mai bine scrise. : Vedeţi pre Rucsandra , văduva lui Lăpuşnenul, acea «femee creştină , deşteptă, destoinică, Dumnezetscă, ŞI la tăte bunătăţile plecată, și milostivă, cum o descrie M. Costin... Vedeți, fără s'o justificaţi, ce a făcut pentru a salva țera sa.:. Amintiti-va însă cui plăcere cum a iubit până la orbire pe neinţelentul că fiii! | Să nu uităm înșăşi nebuniile, ripirile, făcute în in-: teresul credut al fiului ei Bogdan, de Dâmna lui Iere- mia Vodă... Cu ea, cu Rocsandra vom înţelege apos- troia energică a lui Şincai: « Vedi ce plăteşce muerea vea la casă !» (Pag. 220 7. 11.) Cu celelalte, când în mintea n6stră vom fi rechiămat asemene suveniri. ale trecutului nostru, vom putea repeti ceea ce am (is, că
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mana română îu mami duiosă, iubitâre, gata a sacri- 
fica totul pentru fericirea. copilaşului, dar tot o dată 
a sacrifica şi pe însuşi copilaşul săi peniru marea şi 
sânta amore a Patriei ! | 

Că Româna era un tesaur de iubire. pentru copil, ve- 
deți, cetiţi dorul ce cântă ănima ei. Ce blistem mai te- 
riblu sciut-a să rostescă Românul contra neamicului de- 
câusă'i moră copilaşul —s6ii să n'aibăcopilaşi de sărutat ! 

De-ar vrea bunul D-qeii, . 
S&'mi asculte dorul mei, 

De-aşă avea un copila, 

Dragul mamei angeraș ! 

Cât e diua, cât e n6pte, 
"T-aşi şopti-cu blânde șspte, 
Cât e nâpte, cât e qi, să 

Tot la sinu-mi Paşă păzi. 

„aşi pazi, Pași dismerdA, 
Mii de sărutără i-asi dă, - 
ȘI i-ași dice ?ncetişor : 
Nani, nani, puişor! 

De ar fi cerul cu priinţă, 
” Se”mplinâscii—a mea dorință, 
De mi-ar da un băeţel, — 
Dragul mamei voinicel! — 

War fi pruncu mai fericit. 

„Si pe lume mal iubit! . 

Alt copil n'ar fi câ el, 

Mititel şi frumuşel! - 

Obrejelu-i că de spume -. 
Nar avea semăn pe lume! 
N'ar fi ochii nimănui 
Dulci câ ochișorii lui !
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Iar eîi mândră măiculiță, 
Pe ai săi ochi, pe a sa guriţă . 
Ne "ncetat lași sărută, 
Sărută şi i-ași cântă; 

Şi i-ași face-o descântare 
Se ajungă-un vitez mare, 
Un vit6z ce-ar străluci , 
Cum n'a fost, nică n'ar mal fi! 

Si Pași pune să se culce 
P'al mei sin, legănat dulce, 
Si "I-ași dice "ncetișor: 
Nani, nani, puişor ! 

Pote fi accente mai dulci şi mai dui6se? Care din noi, „DD. şi Domnelor, la citirea “acestor simple dar scumpe „ renduri, nu'şi simte inima învoioşată de suvenirea legă- nului, de desmerdările și mângâerile senine ale copilă- rii sâle | — Ce veţi dice dar, când dupe aceste renduri, dupe aceste vii esplosiuni de tinereţă a ănimei materne, în midlocul acordelor dulcelui N ani-nani, se va amesteca, „va predomni imnul sacru ai Patriei? | „În doina ce cetirăm, sunt în adevăr întrunite simţi- mintele cele mai frumâse ŞI, pare-s6, mai în oposiţiune, - la care dramaticii mari făcură apel stii pe care le puseră în joc, în luptă, în sufletul eroilor dramei lor Este în a- cestă doină ce-va asemene cu ceea ce este celebrul „«Quul Mourut 1» respunsul sublim al bătrânului Roman din teatrul frances. SE 
Dar se analisăm pucin acâstă doină, - Ma! ântâii, ce copilaşiii doresce se aibă mama din doină, ea care arde de dorul de al stringe la sin şi al acoperi de desmerdări? 

Ea dice: | 
De "mi-ar da un bâeţel - RR 
Dragul mamei Poinicel/ pe
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Admirim pe mama Grecă, care dise fiului săi mer- 
gând ia resboiii : vel reveni cu scutul seit pe scut! Su- 
blimă e mama lui Ştefan-cel-Mare, inchidend porţile 
cetăței Nemţului inaintea fiului săii învins, dar aceste 
sublime simțiminte de şi ai sorgintea în o ănimă su- 
reccilată, de escepţionale imprejurări, ele sunt. efecte ale 
unci tensiuni de sentiment, ale unei stări anormale, 

„am pute dice.. Nu este insă aşia statul in carele mama 
din doina romană se rogă cerului se'i acorde un copi- 
laş, spre | | 

— ai face-o descântare . 
Se ajung'-un zitez mare, 
Un vitâz ce ar străluci, 
Cum n'a fost nici n'a mai fi! - 

Audiţi ! şi aflaţi aci secretul victoriilor nâstre din tre- 
cut! Audiţi şi vă esplicați ceea ce istoria nu limuresce, 
— cum o mână de ostaşi Români ţineii frunte urdiilor 
teribile ale Turcilor, inaintea cărora se retrăgeati cu 
groză, poporele cele mai tari ale Europei !— Aci, Dom- 
ilor, străinul care ne vorbi depururea de răii despre 
tote, tăcu, amuţi: «Les valaques soubs qui aussi lă sont 
compris ceux de Moldavie, sont la zcrită de vaillans 
hommes au fait de la guerre», dicela 1584 Vigenaire, 
traducătorul lui Calcondila. Şi în adevăr, cu mame care 
făceii descântare ca copilaşul lor se ajungă vitâz mare, 
intelegem pre Huniad, Mihai, Stefan, Ivonia etc... ... 
cum, înțelegem în secolul 18 decăderea nâstră prin 
mame, care la nascerea copilului lor, la Stambul, ei do- 
riaii Postelnicia sei Capichihaia ţărilor române. . . .. 

Simţimintele mamei române din Doina « Dorul Ro- - 
“mancei» nu se găsesc numai acolo espremate ; este mai 
mult decât o doină, mai mult decât un cântec mur= 
murat, şoptit la legănul « voinicelului» lor, in care se 
repeteşce dorul romance. EI se află espres chiar și în 
multe din povestile poporane, acele poesii în prosă, în-: 
care străluceşce în licertate deplină, fantasia, imagina-
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(iunea . naţionale. Ce promit cele trei fete Împăratului 
carele voeşce a'şi alege mirâsă ? | 
„— Anteia dice: «la-me de soţiă o! impărate, că-ţi voiii ţine casa numai cu mătasă.-. ,... | i — A doua dice::, «a-me de soţiă, impărate, că-ţi voii ține, casa cun corn de prescură..: . 

— Dice a treia : «Ia-me de soţiă, o! împărate, CĂ-țĂ | volii da „: a 
| „»Duoi feți logofeţi 

Cu părul d'aur, creți, 
Duoi feți de 'mpăraţ, 
In vitejii minunaţă!e - 

Impăratul n'a: ales metasa, luxul, averea ce'y promit ănteia; el a prețuit sânta şi inavuţitrea, economiă a fe- meii in casă, ce'i promitea a doua EGtă, dar şi-a dat ă- nima lui acelia care'i vorbi de copilaşi, de copilaşi .., . 

„In vitejii minunaţi! 

Citirăm unde-va că mamele Spaniole, refugiate odi- ni6ră, ca şi ale străbunilor noștri, prin munţi, alungate. de ordele barbare, arătaii copilaşilor lor, de pe înălțimea sterelor , unde se adăpostiseră, câmpiile Grenadei că- dută sub domnirea Maurilor, dicendu-le: All! allă/! es donde tienes que morir! — Acolo, acolo se cade ție se mori! Mama română, vădurăți, e demnă urmaşă a stre- bunei sâle ibere! . ă e Ce studiii nu s'ar putea face din acestă materiă !— Co... mitesa D'Ora D'Istria, vorbind de femeea vomână, a găsit în ea pre femeea orientului, dar a scăpat penei s6le de- licate partea puraminte romănescă a ei. Aim6 Martin n'a cunoscut istoria nostră, poesia nbstră :; el găsia a- colo, cele -mai tari arguminte în sprijinul teoriilor sele aşia de drepte şi frumâse asupra educaţiunei şi ci- vilisărei omenirei prin femee'! | | 
———



j
a
 v 

157
 

— 17 — 

Amorul de patrid. Acum că vădurăm ce. era femeea: 
română, vreți se şciți încă o dată, in puține vorbe, ce făcu ea din Român? Ascultaţi-l ce spune amantei stle: 

— Am duoi smei de bună cale, - 
Duoi, nici vântul nu-i întrece, 
Am tovarăşi dol-spre-qece 
Si la brâii patru pistele. 
Am la pept o cruciuliță,. 
Cu lemn sânt, cu mâşte sânte, 
Sin pept ănimă ferbinte. ." 
Câ ferbintea ta, guriţă! o 

Eci Românul ! 6că încă o dată şi fidelissima iconă a 
cavalerului median , mai puţin donchisonadele aceluia ! 
Amorul de gloriă respiră, mat în tote doinele române , 
acele espresiuni vii ale sufletului românesc, cum dice 
d. V. Alecsandri, care coprind te simirile de durere, 
de iubire şi de dor! | | 

Se semnalăm aci o deosebire intre amorul de gloriă - al Românului şi al celor alte popâre apusene. Voiniciile, 
vitejiile, Românul nu le face din interesul gloriei nu- 
mai: el nu este eroii că-ci aspiră se fie cântate faptele 
ca ale lui Aleesandru-cel-Mare, Evcule, Tezeii. .. , Ast- fel de gloriă naşce şi Erostraţi. .. . Românul când do- 
Tesce arme şi soţi de arme, doresce acesta pentru ca să 
potă Sa - 

.. scapă biata Moşiă . 
De păgâni şi de robis ! - 

Estece-va mai mult decât ambiţiune şi orgoliii patri- 
otismul, şi nu patriotismul nostru modern » care se re- 
voltă când s'a scos din slujbă nenea Tache , şi ne 
face diarişti, ca se înjurăm pre cine nu iubim, — ci, 
atriotismul cel mai pur şi desinteresat inarmeza braţul 

Homânulut vechiii ; dâca acestuia revine gloria, ea este 
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nu un scop ci un adaos neaşteptat! Amorul de gloriă la romăni nu avea, repet, temeti pe patemi egoiste, ci 
era în strinsă legătură cu onârea , cu generositatea , cu iubirea de ecuitate şi mai pre sus de tâte nu cutriera lumea, ci făc6 zid de pepturi la otare, contra lancei ine- micului , ci învertea ghioga contra acelui ce apăsa 1/0- sia, patria iubită ! | o a 

Din acest patriotism a ereditat până şi haiducii ro- mini, .. Gând la Strunga (lingă, Ia$i) Haiducul suspina după călător cu puriga plină, &l mai adese &l aştepta pre acel călător, nu ca să-i ia punga, ci căci acela este un neaniie al patriei, un ture... 

„Dragă corbe, corhişor, - . = 
„_Nui zări vr'un călător, 

Călător cu: punga plină, 
Şi cu şal la cap legat ! 

Ecă ce călător voia el; acestuia voi să-i câră pun- 8a, pentru că banii lui erai prăgi de la eră de la trații săi, de la văduvă şi sarac, ... 

De aceea Codrânul ducea : 

„Unde vedâm săracul 
Emi ascundâm baltagul 
Şi-n chimir mâna băgam 
Și de cheltuâlă-i dam. | | 
E unde zărâm Turcul, „& 

ŞI când el întreba la. judăcată, unde-i sunt averile, - ce respundea ?:. 

„Le-am ascuns pe subt copaci. 
SE-l găs6scă cei săraci le i
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" Sâii ca Grue Grozăvânul, care : 

Creştinâza 

Şi botâza 

Dâ de fin | 

Câte — un tretin, 
-Şi de fină 

O tretina Mii 
Şi cunună, fete mari” . 

"Fără grijă de Tătari 

„ŞI ridică monastiri - - . 
Fără grijl de volintiră 

  

Dar se revenim mai de aprâpe la materiă. | 
"Vedurăm lemeea români făcând educaţiunea . naţio- 

nale, românâsci a copilaşului ; o vidurăm dând ănima-i 
dui6să, câ.copila din Doina «Câsul răi» acelui tinerel care 

+++ Mult, mult îi place 

Vitejii a face....: 

Vădurăm, dupre istoriă şi poesiă, pre soţia românu- 
lui, soțiă devotată şi-gata a muri pentru fericirea dar 
mai ales pentru ondrea soțului er... Aa 
Se vedem 6re Dâmnelor ce este astadi Românul? Ar 

[i un mijloc indirect, de minune, ca să aflăm ce datorim, 
ce datoreşce ănimei vostre Romanismul... a 
“Sunteţi Dâmnelor aci la confesionale :(aplause). Vs . 
prea grăbiţi, domnilor d'a aplaude ! .- Sa 

Acel, cum se dice in Mariora Floriora, '. 

Ai se judec florile * 

Ce a făcut mirosele ? .: 

Tu, lemee Română de preste munţi, spune,:spune, ce 
ai făcut mirâsele ? — Ascultaţi ! . Si |
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«Secoli intregi streinul a apăsat grumazii soțului şi fiilor mei , ne dice ea dâmnelor; Moşia nâstră,, altarul Dum- - 

nedeului nostru, totul, totul ne a fost pustiat.... soţul şi copilaşii mei aii ajuns cerşetor şi streini în ț&ra lor..... 
fiarele sălbatice avâi vizunia lor , fiarele sălbatice pu- tâii păstra numele lor.... Românul, de voia pace şi a- dăpost la sâre trebuia să înceteze a fi Român, se uite pre D-deul părinţilor să... Ceam făcut mirâsele? am dat pre Radu, pre Bogdan, pre Hora, Cloşca şi Crişan . . . Am „dat astădi pre acei bărbaţi cari aii sdrobit lanţurile ma- ghiare, . . Ce am făcut mirosele? Pe când, ca se aduci 
copilaşilor săi o bucată. de pâne amară din iobagia stră- inului, soţul meii, uita a vorbi limba dulce a moşilor sti, — ei sterg&m lacrimi şi cântam româneşce la l6- gănul copilaşilor mei. . . Le didâm cu sinul meii sânge român, -le dădem sub săruturile mele sărutarea patriei, 
amorul de ţeră. . o». Da | 

Se trăescă sânta martiră a.Romanismului | să trăâscă româna Transilvenă ! | 

— Dar tu, bruna fiică a Pindului ! Tu femee a păsto- rului din România Macedonă, ce respuns dai jude- caţei 2... Ce ai făcut mirâsele? Mi 
«—E de mult! străinul domnia.'. . a lui era coliba şi ogorul colibe mele . . . Să fiii voit a fia lui, — a- vem pace şi bilşugare . . .. Am preferit lipsele, prigoni- rile împărțite cu cel de n&mul mei! Si când D-deă mi. la răpit şi-atunci i-am rămas: fidelă pent la mormânt! . -. E de mult, de mult! . . , străinul domnia! Copi- laşul mei, fiica m$, din l&gănele lor, erai ameninţaţi, a-. cela de mârte, acâsta de desonâre.. .. Să fii voit a fi grecă, se fi devenit turcă . . . şi copilaşii mei erati scă- pați .... Dar nu! am învăţat în mizlocul grecilor ce ne apasă, in mizlocul turcilor ce ne ucid, pre copilaşul mei să strige : 

Io hu rmân /» Ie 
— Onore femeei macedono-române , care a păstrat în |
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ănima ci, purur& mai lumindse de la mamă la fiică, su: 
"venirea patrici române; onsre femeci române, care as- 
tădi di Romanismului sute de mii de fii pre cari! Dacia 
trajană de mult,. de mult ei uitase! i 

— Si tu, Moldavo şi tu, Muntâno, la judecata florilor, 
spuneți, spuneți ce aţi făcut mirdsele? 

— Audiţi! spun unii că aţi Jucat pe mormintele țărei 
vostre, cu năvălitorii şi ucigașii ei? 

Audiţi ! spun alţii că aţi deprins pre fii voştri a des- 
prețul țâra lor, a uita până și [iba ci... 

Audiţi! audiţi!! Voi i-aţi deprins intriganți, nesta- 
tornici, fanfaroni .. . Voi aţă (i causa micşorătăței no- 
stre de ănimă!. . .voi!..- _ | 

Spuneți, o! spuneţi la judecata florilor ce ați făcut 
mirosele a | | 

— Dar tăceţi, dâmnelor!. voii traduce eii nobila ŞI 
modesta vâstră, tăcere . . . | 

— Sa putut, domnilor, ca vârtejul, ca fortunele să 
smulgă vre-o flore din grădina română, dar vezdâga mo- 
destă de lingă prispa sătenului s'a veştejit şi n'a dat mi- 
rosul săi, când sătânul bit se injuga in locul boilor săi 
morți a carele cu proviziuni ale năvălitorilor! S'a pu- 
tut, Domnilor, ca ilârea română să se ofilescă, la.sufla- 
rea crivățului, dar când troienele s'aăi ridicat, când ven= 
tul de primăveră a suflat asupra lor, viorelele nu smal- 
teză ele €răşi câmpia? | 

— Seaii putut domnilor, ca femeia Muntână şi Mol- 
dov6nă să uite un moment că din sinul lor s'a născut 
un Mihai, un Stefan . . . Dar câţi din noi işi aminteaii, 
câți din noi işi amintesc astăi-di chiar, ceea ce va se dică 
a îi Român? | 

Nu, femeea română n'a decădut ! Escepţiunile triste 
nu sunt aşia de numerâse ca să devină regulă ? Nu, fe- 
meea română n'a decădut! Fiica femeii ce ni-a dat pre 

„eroii istoriei nâstre, femeea română ni-a dat prin mizlo- 
cul celor mai adânci decăderi, pre Tudor Vladimirescu,
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pre pompierii de la 48, pre acei bărbaţi carii Şi-au -văr- 
sat ț&rina corpului lor în mormentul comun al săra- cilor Franciei, Italiei... . pentru că se simţiseră fii de 
Romane! ... a i 

O! puteţi, puteţi domnelor., se aridicaţi [runtea! . . 
Ţineţi-o sus dâmnelor! Ati nu culturei vâstre datorim 
şi pucina nâstră cultură naţională? Ai nu sinului ŞI ă- 
nimei vostre datorim pre acei hărbaţi carii realisară in- tr'o di. la 24 Ianuariă, visul si luptele a câtor-va 'secoli? » 

Tăcere dar calomniă!. | i Femeea română a triumlat asupra ta! ÎEă i-a dat o 
jeră, na ni-a datun nume/... a 

Ea astădi, -inconjurând cu atâte simpatii acestă cate- dră, ne arctă de ce nobile aspiraţiuni de cultură este ea: pabile. . Scopul nostru csto, asigurat Domnelor, prin concursul vostru putinte! Ra «In întrunirile mari de omeni, dice Michelet, presința femeii adaoge o emoliune sântă... Patria, chiau lipsesce acolo, pe cât timp mamele, soțiile nâstre nu sunl acolo cu copii lor... Dar eată-le... și simţim pre D-deii!... 
Acestă conferinti a fost publicată în jurnalul D-lui Marsilac, chiar în anul cpu a fost făcută, 

(Nola Editorul).



DE CLASICISM, 
ROMANTISM SI: REALISM, 

LECTURA PUBLICA 

TINUTA LA 28 FEBRUARIU 1865, 

IN SALONUL MINISTERULUI DE CULTE SI INSTRUCTIUNE PUBLICA 

  “tatoți=  



Domnelor mele, Domnii mei ! | 

“A vorbi la Români despre clasicism , romantism ŞI realism, se va părea multora superflui și chiar un ade- v&rat, anacronism literar. Juna n6stră teratură, spre ondrea ci, incă n'a împărţit în aşia clase şi categorii pe acei cari mănuiră o penă, indemnaţi la acestă, , fiă de sacrul amor al patriei, ca vechii noştri cronicari, cărora li era ănimei durere a lăsa necunoscute gloriile vechi ale Mfosiei, fiă de focul sint a] geniului, al poesiei, al artei. 
— Pentru ce totuşi vă cer permisiunea d'a vă vorbi, Domnelor mele, asupra unor asemenea intrebări streine literaturei nostre? : e “Simţ nevoiă a justifica alegerea materiei mele ; voiesc să vedeți în astă alegere; nu o predilecțiune a studiilor mele literarii, nici chiar căutarea unci ocasiuni d'a vă solicita aplausele bine-voitore, ci, şi de astă-dată, do- rința de a realisa, d'a mă încerca se concurg la realisa- rea programului, ce ni Pam teas noi toți, carii am abor- dat ast loc ; voi, dic, în măsura puterilor mele, nu a- tata se vă spun lucruri utile şi frumose, ci cât se va pu- tea mai mult lucruri care se desmierde ŞI se întreţină în sufletul vostru, Domnelor, simţirile nobile şi române, lucruri cari se redea , când nu se intreține” în inima vostră, Domnilor, «enerosele șI sântele impulsiuni to- cite, vai ! prin luptele și piedicile ce 'ntempină cine-va
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în vi6ță, şi mai ales în o ț&ră în lucrare de renascere , cum este a nâstră. - | 
e 

— De cevoiii vorbi de clasicism, romantism, realism? — Decă admiratorii inviolabilităţei de domiciliii ni ar permite o mică călcare a acesteia, vaş ruga. Domne- lor mele, se intreprindem o mică perquisițiune domici- lairiă,.. Se intrăm, Dâmnelor mele, in 'acea casă mare, de aparinți lucsâse, cu ecuison aurit pe frontispiciiă... Aruncaţi ochii unde vedeţi vre o carte... Notaţi că mă serv de singurit, ca să nu fac contusiune, căci cânţi,— treceţi-mi jocul de cuvânt căci e al lui Alecsandri 'o! | d'acele sunt cât mai la immulţit!—Aruncaţi insă ochii, dic, unde vedeți vre o carte. —Este 5re colecțiunea, cro- nicilor române ? sunt pote poesiile D-lor Alesandrescu, Bolintineanu, Alesandri? .; 
__— Nu! sunt romanuri francese... e Dumas, Soulier, Sand, şi D-deii să mă ierte, — vedeţi colo, în mânile - Dâmnei, nu cum-=va este insuşi Paul de Kock ?,.. . „. S5 intrăm însă, Dâmnelor, şi în astă-l-altă casă, de aparinţi mai modeste, din mahalaoa cutare... Domna de gazdă este o vechiă elevă a şeolelor nostre. publice ; D-ra de gazdă frecuentă pote încă acele şcoli. Ambele şciii să'si dea savantă,. socotelă de ce Curierul d'ambe sexe scri constituțio si Albina română din laşi Con- stitutione; de ce în Ardel s'a dis Constituciane, 6r la noi Constituţiune, stii Constituţia... D-deul meii, decă amicii mei Ateniani n ar.găsi vre o rea interpre- tare lucrului, mai că aşi putea să fac un moment ŞI po- litică cu Dâmna de gazdă, şi am afla adevăratul adevăr asupra lucrurilor, asupra Gmenilor șI legilor nouă. . — Dar ce cărţi o fi citind aceste Domne, care sciit a- tătea lucruri? | p 
„— A, &că un dulap cu biblioteca Domnei... 
Lelia de G. Sand — Muschetarii, de Dumas, ete. ro- „manuri multe şi varii.



— 27 — 

Diferinţă, de astă-dată tot este, să fim drepți... In otelul cel aristocratic, asemenea opere literarii e- rai în ]. francesă ; — aci suntem inaintea unor tradu- ceri, innaintea umbrelor nefericite ale lui Dumas, G, Sand etc... 
Dar in fine romanunile lrancese, &că cărţile de' e- ducaţiune naţională ce avem.. 

AX 

ȘI în faţa acestei stări de lucruri să nu fie re o da- toriă pentru cei cari ţin în mână o penă s6ii se apro-. plă de o catedră, a vorbi; a vorbi mereii şi la tote oca- siunile in contra acestei rele diveețiuni ce aii apucat, inteligența şi gustul nostru național? 
Acesta ași dori să pot face astădi, | _ Spre a realisa acest tor mi se presintă două metâde: Seii. că insghel inaintea D-tră, aci, o crâncenă luptă in- tre şcolile literarii, care pârtă numele de clasică, ro- mantică şi realistă, şi lac din nişte pitici ca Honier, Virgil, din Mahabarata şi Biblia, abia pedestale pentru 1deli moderni, mari prin scuipatul ce asvărl societăței, inghenunchiată în estas in jurul lor, (1) săi că, — om pacific, — mă mulțămese a face espunerea didactică a doctrinelor literarii ce le cred sănătâse și definitive, ca apoi, o dată cu ele inarmaţi, să scim, Domnelor mele, „nu atâta ce este clasicismul, romantismul.., ci care cărți sunt bune şi care nu; să scim apreţui in fine cu mai multă amore incercările şi tesaurele nstre proprii lite- arii. i e 

„ Adopt metoda din urmă, ca cea mai propriă pentru o lectură, care are scopul nu atât dă a Mistuta, a lace controversa, ci de a respândi unele noţiuni utile în for- ma cea maj accesibile pentru veri-cine. 
Dar €că o prefață disproporționată pentru ceea ce am 

- (1) Astotel judeci realismul modern pr marele Genii ale anticităţel.
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de a dice. Ce vreţi? E de lipsă st preciseze cine-va ceea 
ce voeşce a dice, în ţera, nâstră, căci adese te pomeneşci 
că amicii devotați daii fraselor tele celor mai chiare, 
traducţiuni şi întergretări la care nică visai ! i 

Xe 

A întreba care cărți sunt bune de citit, este tot aceea 
ca şi a întreba, care este. scopul la carele trebue se tindă 
cărțile şi prin urmare o literatură? 

Se spune că literatura este espresiunea societăţei, dupe 
cum stilul este a omului. E 

După acestă, definiţiune a literaturei, de vom lua-o 
în litera ei, ar 'urma, că scopul cărţilor , al literature, 
este de a oglindi societatea. Prin urmare aşia vor fi câr- 
țile din o limbă, cur va fi însăși societatea. | 

Dar nu este acesta inţelesul deplin al definițiunei. 
„Dâca nu este pentru literatură alt scop mai nobilu decât 
de a ridica monuminte mai tari decât arama, pentru 
viciile şi mizeriile n6stre sociali, atunci... atunci se a- 
runcăm pena din mână, ătunci se sdrobim lira, care ne 
ar cănta numai cobitura cucuveicsi și a buhnei; atunci 
se spargem în fărimi. pinza, care ne ar represinta noro- 

„iul şi clâcele infecte ale societăţilor nâstre ! | 
Ci nu! literatura, — şi în literatură cu. deosebire po- 

esia —.nu'şă face din societate moldele unic în carele 
ea dă formă, creaţiunilor'sele, ci ea « imprumută de la 
acestă societate numai materialul, carele se transformă 
în Joe Olimpicul,. sub dalta sculptorelui Grec, se meta- 
morfosâză din Fornarina în *madonele lui Rafaele., se 
inălţă în temple, sub bagheta magică a architectului , 
se esală în imne la bine, la adevăr, la frumos, pe lira 
sonoră şi-etern vibratoriă a poesiei |» | 

AR 
— Care e scopul literaturei? 
«Filosolul inveţă, arătând adevevul, oratorele persu-
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ade arătând binele, poetul incântă manifestând frumo- sul, Anteiul se. adresză la întelegere , al duoilea la „dnimă, cel dupe urmă la îimaginațiune. 
Imaginaţiunea, fontână nobilă literară, nu este insă canalul, șanțul pentru scursurile şi noroiurile sociotăţei ! Filosoful ca să afle adeverul observă fenomenile lu- mei, fiă materiali, fiă intelectuali, fii morali, fiă poli- tici; el culege unele fapte, apoi le compară și le com- bină spre a scâte din ele deduceri şi doctrine. 
Oratorele care cun6sce ceea ce place şi mişcă pre 6-.. meni, esamină pasiunile lui, afectele, moravurile lui , totul ce esercită influință asupra ănimei lui, şi deducend de asemenes certe principii, medită asupra midlâcelor de a le apleca oportunaminte. | o | Poetul, carele cunâsce frumosul, observi tâte obiec- tele naturei, sensaţiunea plăcută stii neplăcută, ce pro- duc şi din esamenul acestor frumuseți particularii, se ridica prin raţionare,, le tipul altei frumuseți , care le covârşesce pre tote.. SE aa Aşia dar, ca şi filosoful şi oratorele şi poetul , și în genere artistul, spre a dobândi elemintela opurilor lor: tac două operaţiuni indispensabile și diferite: observă și medită. Observaţiunea şi meditațiunea, 6că acele doue mari sorginți ale cunoscinţilor nâstre. Prima se adrestză la simţuri, a doua corespunde cugetărei (1)... 
Acum , decă literatura mar face decât a observa, a-.. tunci în adevăr ea ar ajunge adese o infimă şi despre- țuibile imagine a infirmitaților sociali. | 
Deca, din contra, literatorele nu numai COptEză ci şi medită, atunci elementele ce-X presintă societatea se 6= mondă , se purifică, se înnobil&ză ŞI O -creaţiune nouă nasce sub pincelul colorat al fantastei , creațiune ; care ține de societate prin material, care este supenâra so- cietiței prin apropierea mat mult de tipul eternii al 

frumosului, | | 

(1) Vedi preGill de Zarate, şi pre Pictor Cousin: Du vrai, du beau el dubien,
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Literatura este dar espresiunea societiiței, în acel în- y ţeles, că societatea "i ofera unul. din elemintele ce o constituă, materialul. Ci mai trebue incă un al doilea elementii, pentru ca acea literatură se merite a trăi ȘI a esercită, la rândul ci, o salutariă influență asupra socie- - tăţei, Acel al duoilea element este pentru literatură , în genere : frumosul, binele, adevevul ; este în deosebi” pentru -filosofiă , -adeverul ; pentru. oraioriă binele ; frumosul pentru. literatura propriii disă şi pentru arte | în genere. Se i 
Combinaţi aceste două eleminte şi dupre. modul cum - ele vor fi combinate, va resulta : | aa '4/ Dilerinţa dintw'o. literatură la alta ; b/ Originalita- "tea, naționalitatea literaturei Și superioritatea relative - a două s6ii mai. multe literaturi. i 

am fost inconjurat liă-care, din l&găn, am putut totuşi, de nu a deprinde, cel puţin a cunâsce binele şi ce este „adevirul, nu e tot aşia şi cu frumosul „ acest mare e=. lement al'artelor. * - 3 | "— Ce este dar frumosul? o | — Frumos e ? întrebă juna fâtă pre baba care-i vor. besce depețitor, cc 
„— Prumos'e 2... Ba nu ! noi întrebăm alt-felii : bogate? e -: Rică A — Frumos e / dice lipseanul, când îşi 

multă şi cu preţiii. : E 
— 'rumos e se trăesci mult ! dice medicul. 
— Frumos e se mori pentru patriă ! esclamă ostaşul. — Prumos e ca mama se'şi iubescă pre fiul ei. | > Prumos'e ca mama, se-i închidă porțile cetăţii , când turcul Pa învins, . a — Frumos e ? strigă paraponisitul D-lui Alesandri, 

Dar decă in midlocul neadevărurilor-şi a relelor, de cari ' 

vinde. marfă 

, O . Pentru D-deii ! ce este frumosul ? 
%
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— Frumosul este, dice sofistul grec — fot lucrul care este utile. N E ' 
kcă, Dâmnelor melc, un cojoc mare de blană... 6că Și un paleto de catelea... [ geri afară . . . Utilitatea cojocrui este necontestibile şi totuşi, ce văd ? Dotră ale- geți paltonul. Sa | Am aci două vase , unul antic, acăruia întrebuințare neci o mai scim, şi a tul de lut. .. eecelinte pentru fert bucate ... — Care-i vasul cel frumos ? Intre o florărie şi d grădină de zarzavaturi , între ro=: * zele de la pălăriile D-tră Si un manunchii de MoOrcovi scii câpă, nu vom dice ca Voltaire în Henriada, : | 

nIntre Geneva și Roma căi nică cum nu decidez.!+ 

D-tră aţi decis ca ŞI marele filosof. Grecii , Platone, ați decis că utilul nu constitue frumosul. | 

% 

Pumosul, este însă ceea, ce place, dice alt sofist, Mârtea nu e plăcută, dovadă... davada numărul pu- rurea, crescând al medicilor şi farmaciştilor.,,,. | ŞI deca e aşia, cum de e frumos de a muri pentru patriă, s&i şi numai pentru fericirea unui bătrân părin- „le, a unui amic (în vremea cea fabulosă!) sei şi mal chiar nurnai pentru sciinţă, ca Pliniă naturalistul”, veri pentru omenire, ca Christ! - - 
Nu, foumosul nu este ceea ce place. — Nu desaust pre nime dela ceea, ce-i place, — dar plăcerea este arbi- irariă, ea atârnă do simțuri; şi ceea ce place simţurilor este relativ şi variabile, er noțiunele ovale şi inte. lectuale sunt etern şi nemutabil frumose, căci ele sunt reflecte de la D-dei! | aa 

= 

Dar e frumos pâte, ceea ce este in proporţiane, şi siinelrid, ?
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— Atunci ascultați următârele versuri : 

„Elele gâle, 
“Mâncaă din 6le, 
Gălusci pr6 grâse 
Prâ nodorâse | 
Hururum brum! — “ (Vacarescu), . 

porțiune, simetria? — . 
Este, ci D-tră, vedeti , că proporțiunea e un midloe putinte estern pentru realizarea frumosului, dar nu este însuşi frumosul. Ba, adese, unde lipsesce proporțiunea şi simetria, acolo e frumosul, acolo e sublimul. 

” Proporțiune este ca un părinte să-şi 1ubâscă pre fiul sei. Dar e sublim. părintele roman carele dise despre fiul seii, ce combată pentru ţ6ră : gail mourut/ Proporţiune este ca un june să mergă a muri pentru a scăpa biata moşie de păgări şi de robid, dar e su- blimă lipsa de proporţiune; când pentru a face zid con- tra năvălitorilor, se înarmeză femeea, betrânul ŞI copi- lul, ca dăunădi în Polonia! - a - Ce simetriă mai este în marea, răscolită de furtuni, în valurile ce se ardic ca munţii şi deschid prăpăstii în care se sting fulgerile, ce scapără, pe deasupra catargului va- sului în luptă cu uraganul ? _ | i 
Se nu dorim, domnilor, proporțiune între noi şi o. societate coruptă şi respugnălove. Di 

N'aplaudaţi ? — Rideţi? De ce? — Ai nu este aci pro- 

că. 

Dar d&ca frumosul nu este nimica din aceste, nici | utilul, nică agradabilul, nici proporţiunea, nici sime- tria, ce este frumosul ?: | o 
— Este tot ce înnobileză, tot ce inspiră, tot ce e ge- neros, totce e desinteresat, tot ce e sacrificiă, tot ce imbunătăţesce, nu pavelele și şoselele nostre, de şi ne-.



_ 33 — 
"yu RAI a var . vu 3 . 3 volă ducii de imbuniătăţire, ei sufletul, inima şi consci- inta. 

ze 

— Ce e frumosul, după filosoli, după esteticii mo- derni ? o 
— Este unitatea resultând din vanitate, 
[că o definiţiune, veţi dice, Dâmnelor, care nu se pote da decit cu cravata de D-r la gât, din înălțimea | unei catedre academice. Ce este dar, pentru noi pro- fanii, acea Unitate resultind din varietate ? că inaintea n6stră un peisagiii. Colo, la orizonte, munţi scăldând fruntea lor căruntă in sinul nuorilor albi... La pelele lor codri desbrăcaţi de frundele lor.— Grivăţul suflă. —Troenele se rostogolese prin prăpăstii... Buha şi paserile de predă singure işi unesc vocea lor stridentă la plânsetele vântului prin crăcile părlite ale arborilor... | 
Anima se stringe... de avem o inimii... melancolia şi infiorarea coprind sufletul nostru... Simţim,. suntem emoționați... 

„Ce se petrece in acestă imprejurare? Luaţi in deosebi unul câte unul din variile obiecte şi ființe care impo- por6ză tablonul nostru, 
Luaţi una, două, trei..... din stăncile ce compun muntele; luaţi o cracă, un arbore isolat din courul : de mai sus. Luaţi o buhă, un vulture în o coliviă, Aşi dice, luaţi, transportaţi aci o parte din nevele ce acoperă, vâr- furile munţilor noştri dâca penă mai dăunădi stradele nostre nu ar fi fost transformate în munţi şi prăpăstit de asemene neve, Aceste obiecte sâii fiinţe considerate izolat, pot a deştepta, de suntem inclinaţi spre studiul naturei, multe întrebări de sciinţă..... dar atâta 1... | Ai munţii de zăpadă din peisagiii transportaţi mai dăunădi pe podul oraşului, erati ei cât de puţin poetici ? Nu mai simţi la privirea lor stringere de inimă, înfi- 

orare, seii menancolia !
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Este că lipsesce emoțiunea,, acestă simţire care con- Stituă anitatea în peisagiii. De ce lipsesce ea? Pentru că lipşesce varietatea materiale, acel al duo- ilea element, carele împreună cu unitatea Orale con- stituese framosul. : 

“SE schimbăm decorul ! | | În locul peisagiului ce deştepta în 'sufletul nostru tristeța şi melancolia, 'se averă pajistea inverditi , flo- ricelele smăltind'o , zefirii jucându-se prin frundişul verde, al dumbrăvei, riuşorul cure şerpue misterios , păs&rica care ciripesce lângă puişorii sei, Iscă, peptul meii respiră ; sângele circulă liber șI răpede, fruntea mi se însenineda, surisul se dilată ȘI apropie ănima de budele mele... sum voios! . 
„ Bine-cuvântată fie emoțiunea unei dile de primă- veră, când sărmanul nu maj are a se lupta şi cu alţi ne- amici, decât cu miseria, decât cu sărăcia | Se „* In acest al doi-lea tabel sunt 6răşi, vedeţi bine, ace- leaşi elemente : d'o pârte varietate în materiă, — d'altă parte unitatea morale. o 

Eă 

„Dar nn este fpumos numai „in natura ne nsullețită ; frumosul este ȘI în ordinea morale, în o simplă faptă omenescă; frumosul este ŞI în 0 simplă teoremă geo- metrică, — Sunt dar, mai multe specii de frumos $ — Nu ! Ci numai că frumosul morale, acestă scântee sbu-. rată din focarul cel etern al frumosului, de la divinitate, este respândită în lucruri ca și în cele din dome- nul elicei, Si 
a 

s * Aci e locul să spunem că de la modul cum frumo-



95. 
sul este mai mult si may puţin respândit în operele artistice, nascii două specii de diferinți intre ele : (1) a) Diter artele între ele din punctul de vedere a] li bertătei. DI a Ea b) Difer crăşi dinpunetul de vedere al combinărei frumosului cu materialul. a . Prima categorii de diferință resultă din următârea împrejurare : Cu câtț materialul unei arte este mai ma-.. leabilu, mai lesne primitor de inti Dăriză, cu atât o mai mare şi mai prolundiă rellectare a idealului este posibi- * le asupra lui. Cu cât, apoi, materialul se: prestă mai mult a se modela după ideal, cu ataţ artea se chiamă: mai liberă, şi ea este cu atăt mai liberă cu cât e maj desintevesată, ca să ne atate, pare să, cum cere a fi libertatea, şi cât de puțin sunt demni de ea, acei car O caută şi o căutară nu pentru ea numai, dar. din un: Scop întevesaţ, .. pi Si PR doua categoriă de diferiţi, a dat loc la o sumă de teorii artistice şi la despărţirea artiştilor şi a literaţilor în clasici, romantici, realişti etc, Să cercetăm, Dâmne- lor mele, pe scurt, câte-va, din acele teorii, 

Pe 
x N 

. 

Teoria imitaţiunei. Unii artiști s6ii: mai bine filo- : soli şi ali dis : de re ce frumosul este respândit. în o- biectele şi ființele din natură, nu 'remâne alta de: făcut . artistului, când are de creat o operă, decât să adune un număr de obiecte sâi de fiinţe de telul celei ce are de creat, și se ia de la fiă-eare din ele partea ce i se artă [rumosă. Pe acestă opiniune se fundedă teoria imila= ame 
ae Acâstă teorii nu voiesce a mai recuriâsce un ip, un ideal al frumosului superiore la tot:ce este în natură, şi : 

(1) Vedi «Du vrai, du beau et du bien par Victor Cousina, 1865, Nota din 1873.—Multe aşi voi să schimb astădi din aceste teorii...
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crede că scopul artei.este de a copia pre acesta, alegân- d'o maj mult stii mai puţin bine. - a 
„Dar 6tă contra-dicerea * ca s& potă artistul alege din natură obiectele şi fiinţele frumâse, ai nu trebue se aibă mai din'ainte în mintea lui un: model cu carele compa- rând obiectele şi fiinţele, se potă dice : acesta e frumos, „acela e urit ?:Și când Rafael Phidias, aveaii înaintea lor femei sii bătrini de la carii se imiteze părțile. ce li: se vedeaii a fi frumose, re era destul ca Rafac] şi Phi- dias se imiteze de la unele modele, ochii, de la altele fruntea ori nasul, ca se'şi creeze, uriul madânele sele ŞI: cel-l-alt pre Jupiter -al săi ? Cu asemenea, procedere a imitaţiunei servile, acey artişti ar. fi făcut monstri. „ 
BX dar aii Juat de la modelele vii, elemintele materi-. ali ale creațiunei. lor , şi acele eleminte le-ati combinat apoi, ajutaţi de tipul frumosului, 'sădit în ănima lor, 

ajutaţi de acea certa idea, carea, dicea Rafael „căse: areta minţei lui, de câte ori lua pincelul a măna. | „Sunt două temeiuri de respingere a imitaţiunei ser vile a naturei. e o o - «De la ce modele ai imprumutat:Zeuxis, Fidias, apot' Rafael, Murillo, aerul de majestate sei de divinitate a Venerei, a lui Joe, a madonelor creştine ? Aceste nu le aii găsit ei in natură ci în sufletul lor, născut artist şi poet: Asemenea fisionorhii divine, acele fiinţe de o: na- tură necunoscută şi inaccesibile la privirile omului nu ot esiste decât în mintea. artistului ; realizarea., or,.în arte, este cea: maj. putinte .dovâdă de falşitatea.. teoriei imitațiunei, In contra acestei teoriy stati faţă cre- ațiunile' sublime ale arţilor. Vedeţi, de nu, pre Apolone: de Belvedere, pre Venerea de Medicis, Venerea. de la. Millo. Unde „Ala Railael , sublima espresiune a figurei -. lui Christ din tabelul Pasmo de Sicilia ? (1) De la ce. femee imprumutat-a, Murillo “Spaniolul frumuseţa cer6- scă a madonelor sâle ? Unde este modelul lui Achil de 

(1) In galeria de la Madrid,. |
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'la:Omer ? "Unde găsit-a 'Tasso pre “Armida' lui ? Cine o- “feri luy'Milton tipulă Evei din aradisul perdut ? De pe care femee copiă Lope de Vega pre. sclava galantului sc. 21). Pe ce 6meni modelâ Calderone pre galanţii săi amorezi puncihonoroși şi viteji ? Unde este dina mun- tilor şi a florilo”, ce depinge cu atâta fresceă poe- “tul 'naționale, în Mariâra Floriora ? Se 

Cel al douile argument că singură imitaţiunea, natu- rei nu dă realisarea frumosului, este că aserhenea imitaţi- 'une 'neci esteiin totul posibile. Arta cea mai perfectă nu a reeşit şi nu va reeşia imita cu deplinitate lumina, căl- dura . ., şi ce se dicem de mirosul florilor, de mişcarea schimbătâre peste tot momentul a unui frundis, de mur- mure, viață ? Aci omul nu pote! . Deca omul nu pâteiinsă face: aceste,: ca creatorele. sii > Cl pote da ope- relor sele, un refles din lumina , căldura, viala şi divinitatea“ sufletului săii şi a le asigura ast-fe],: chiar in'iriferioritatea: lor [isică;- 9' superioritate, piin inteli- gența , :prin resplendârea'imprumutată de'la "frumosul ideal, de la D-deu!  : i 

%* 

Am arătat, domnelor şi domnilor mei, cum  creaţiu- nile imaginaţiunei se compun din două elemente: 1. Materia sâă impresiunile simţurilor cu suvenirile ce conservă memona de ele, şi 
2. Concepţiunea raţională a frumosului. 
Pe equililrarea sei precumpănirea acestor elemente, să londeză șcdlele artistice şi lterarii. Equilibraţi forma „ŞI idealul şi veţi avea clasicismul, pur şi etern modele şi sorginte nesecate pentru literaturile moderne, chiar 

-(1) Historia dala literatura de Zarate.
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când, noi pigmei, cercăm'a dovedi că, templele n6stre moderne sunt mai gigantesci decât piramidele Egiptu- lui, că scuipatul (ertaţi-mi trivialitatea! cutăruia, satiric frances contra societăţei, este mai sublim decât veri- care din paginile sublime ale- Mahabaratei indiane, ace altă piramidă a cugetărei, aşedată la polele gigantescu- lui Ilimalaia, — decât. descrierea. vitejiei de către O- mer, decât dulcea şi melancolica cântare a lui Virgile! Rrecumpăniţi acele două elemente, faceţi să fiă mai multă natură, decât ideal ŞI veţi av6 Romantismul , veţi ave şcolele lui Marlow, Shalespeare şi „următorilor lor. a a 
„„ Lăsaţi să predomnscă ideaiul, şi veţi av6 şcâla, .i- dealistică, care voiesce frumosul detaşat de materiă. 

x 

„De la acestă scolă, domnelor mele, am putea învăţa ce-va interesant, | a 
Cundşceţi, d&mnelor, intre amicele d-tră vre-una care să se credă nefericită pentru că sorta vitrigă o va, fi pri=- vat de una din acele tețe regulate, care fac admiraţiu- nea şi disperarea artistului? i e 
— Să alunge, să alunge, domnelor ! necazul ce apsă 

anima &. 
A Ecă, sa aflat mizlocul de a se face cino-va lrumâsă și fără de un nas. grecesc şi fără de ochi în amandă, liră de buze fine... o. ae “Ba ce e mult mai curios! şi fără de ajutorul acel stân- gaciii ce unele nefericite rechiamiă pentru a (loveni lru- mose, de la paleta zugravului, de la care împrumută alb, albastru şi carmin. Sa „Audiţi! frumuseţa vândută cu litra s6ii cu cotul! — -Noi cunoscurăm, d&mnelor mele, un domn 6re-care, slut, (d-stră” îmi veţi ţine sema “sper” că-mi j-aii esem- plele de la secsul meii); acel domn. Gre-care ave nasul: mare şi turtit ca o patlagt, luntea: calvă, ochii mici,
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buzele cărnâse şi resfrânte. — (n pictor frances se a- pucă se facă, portretul lui Socrat — căci era insuşi So- crat Domnul meii cel stut — şi recşi a face din el, nu un Apolone, nici un Adonis, dar o [gură sublimă „— Diceţi că l-a flatat, după obiceiul pictorilor? „Nu, de loc: t-a păstrat pe pânză acelaşi nas turtit şi „umflat, aceeaşi frunte calvă, aceiaşi ochi mici, aceleaşi buze esfrânte, | — Cum de "l-a făcut sublim 2 — a zugrăvit in momentul când o ideie sublimă îi lumina facia lui ne=: regulată : Socrat, luând a mână cupa cu cicuta, ce este condemnat de ţera se bea, ace diseipulilor săi ultima „sa lecţiune despre nemurirea sufletului şi actstă su- blimă cugetare refletă asupra lecei lui o parte din stre- lucirea şi divinitatea ei! 

Nu die, cu aceste, că amica D-trăi spre a fi frumosă, se lie obligată a ține a mână o cupă cu cieută... nu die nici chiar că de câte ori va avea dorinţă, se [ie frumâsă, se strălucescă, se fie nevoită a recita capitolul menu pi- vei su/letului..... Este o recetă ȘI O dietă mai lesne de realisat decât a lui Socrat, 
Vrei se [ii și D-ta frumâsă, Dâmna mea? — atunci incepe a [i bund ; aibi un suflet nobil; apropiază-ţi cali- tățile cele mai alese Şi Îi sigură că trăsurile neregulate ale feţei D tele se vor transforma pe nesimţite şi elo vor străluci sub reflectul căldurei generose a luminei vii ce vei [i sciut aprinde în sufletu-ţi, | Din contră,. D-ta Domnule, — carele ilă prețiuesci a- tăta nasul acilin și părul negru buclat, la coipeus», D-ta care esci în stare se scrii un tratat — numai să poţi se - scrii — asupra efectelor barhoi tăiată îi Pimperiale sti ă la republicaine şi a cravatelor lungi sti scurte; de ce te tânguescă şi acuzi de re gusi pre femee, că n'a sciut să preţuescă, fashionabilitatea ŞI frumuseţa D-tale?
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Nu scii D-ta că frumuseţa fisică nu esistă decât cu con- diţiunea conesistinței Irumuseţei morale? — Vedeţi pre omul cel mai frumos când e mort; — de ce este Tespu- gnant? De ce intorci ochii?—aii nu sunt aceleasi trăsuri - regulate ce i le admirai când era vii ? | , “Ei bine, Domnul mei, şi D-ta eşti un mort între vii, „Vrei se redai viaţă şi lumină, căldură şi splendâre tră- săturelor fecei D-tale? — Deprinde-te a iubi Binele ŞI . „adevevul ; — inobileză-ţi sufletul la contemplarea Îru- mosului, silesce-te a înțelege ce este viptutea! 
Eaca o recetă infailibile! Ea ește subscrisă în tote părțile de cel mai mare din doctori, de Creatore... Ve- deți în ce formă apar -în lume fiinţele rele? — Cine gă- . sesce frumâse păserele şi fârele răpitâre ? Care din tira- niă ce ai turmentat omenirea se pote da ca model pen- iru frumos ? | 
Este o misteri6să legătură şi comună inlluinţă între material şi ideal; totuşi omul pote. subordina materia . „către îdeal, prin educațiune, adecă îmbunătăţirea ăni- mei şi a inteliginței, şi acesta 'e adevăratul ŞI ultimul scop al aducațiunei. | 

:% 

Dar deca idealul pâte comanda materiei, ca, de esem- -plu, în şcâla de piotură flamandă, unde Vandyel, a în- „chis în trăsăturile cele neregulate ale christilor sei , cele mai sublime reflecte de divinitate, nu urmeză to- “tuşi că noi nu am preferi metoda: care, ca în Omer, "Virgilu, Rafael, Michel-Ange, Murillo, —ni-ar da tipuri „în cari forma se fiă oglinda idealului, în cari equilibrul intre acele două elemente 'constituitoră artelor se [ii «perfect. . 3 a Aa 

“Românii, Dâmnelor şi Domnilor mej,—de 'mi per- umiteţi o:mică aplecaţiune din estetica naţionale — avâiă |. 

pă
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“aşia dicând ereditat din Italia și Iberia, eqailibrul ele- mintelor în arte. Acesta apare lesne din scrierile nâstre vechi ; Urechiă, M. Costin, N. Costin, Neculeea chiar, confirmă: acâstă opiniune. 
Aceşti cronicari de câte ori fac etopea , adecă descrie- „vea morale a vre unui Domn, amestecă şi trăsături „din prosopografia, adecă descrierea lor fisică, ca şi când ar fi voit a arăta legătura dintre ele. Ba ce este mai „mult, când faptele, când etopeea nu corespunde -cu „* fisieul Domnului, atunci 'eronicarii noştri pun o deose-" bită atenţiune a semnala asemenea contrast, Urechiă, după ce ne artă faptele mari ale lui Stefan-cel-Mare, nu uită a sublinia contrastul fisie „că era Domn-mic de stat. Lică cum :Neculcea face elopeea și prosopo- grafia unui Domn: «Carte nu seia, ci nurăat iscălitura învățase de o făcea ; practică bună, avea ; la vorâvă, era „sănătos; mânca bine şi bea bine. “Semne multe'avea: pe trup dela resbâie, în cap şi la mâni, de când fusese slu- jitor în ţera loşâscă. La stat nu era mare ; era gros, bur- duhos, rumen la faţă, buzat ; barba-i era albă ca ză- pada. Cu Doiării trăia bine până la o vreme, pentru că eraom de țsră şi îi seia pe toți tot anume,:pe carele . cum era; și nu era mândru, nici făcea chieltuslă: țărei, că era un moșnâg, fără domnă, şi avea duoi feciori Beizadele etc. ete.» . | e „Mai ccă o altă etopes şi proso ografiă .: 

«Acest Nicolae Alesandru Vodă, era Ja stat de mid- loc, era cinstit om, şi în filosofii, şi în istorii, şi in- tr'altele ce se cade a seci unui domn cra deplin invăţat ; 'şeia și câte-va limbi, precum am arătat şi mai sus, şi om D-deesc, păzea tare biserica ; la mâncare şi la b&u- tură forte puţin ; spre sfintele biserici şi monastiri scă- pătate milosteniă făcea ;. spre săraci și spre văduve cu milă era. ră era grabnic la mâniă , şi mai ales asupra acelora ce-i cunoscea că mânca banii Visterici , şi spre cei ce făcea strimbătăți şi supârără săracilor, şi spre carii
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era neascultători la porunci ; 'era fără preget şi cu pri- vighiare la trebile ce erait ale țărei.» E 

z - . 

„Estetica nostră naţionale este cea mai putinte garan- „-țlă despre venitorul glorios al literaturei nâstre, deca ea va şei să nu se indepărteze dela procederea vechilor istorici şi cântece poporane, doine, balade etc., în care depururea eroii şi eroinile ati fost iinţe in care se aflaii combinate in equilibru acele două eleminte forma şi “idealul. In atâta era o credinţă naţională că esteriorul refletă interiorul: incât; poporul român ţinea se aibă Domnitori frumoși, sperând a avea aşia. Domnitori „bună. De aci vine, ne spune şi :M. Gratianu , în Is- toria lui Despot Eraclide, că Domnitorii, ca să facă im- posibile domnia pentru unii com ejitori, ăi însemnaii, „adecă le ciuntea nasul sâii urechile: Şi 

„Deca apreţuim clasicismul, carele, dupe noi, artă „PEO Om cum este în bine, caun indemn cum trebue să „fiă; deea inţelesem Romantismul (de şi nu-l aprobăm in totul), carele ne represintă pre om nu numai aşia cum "1 află ci mai:ales în escepțiunile lui; nu, noi nu putem inţelege realismul, carele represintă pre om așia cun n'am trebui se fiă, aşia cum nu este decât prin triste decideri.. Realismul este scâla în care adealul dispare spre a nu remâne decât materia cea mat infimă, şăii Că idealul este inlocuit în ea prin un ideal al sluțeniei,. în raportul cel mai invers cu frumosul ideal. * Inţelegem că, în fața unei naturi mari, inpunătâriă, că la pâlele Himelaiului, in codrii verguri ai Americei, pe fermii Ocenului infuriat, omul se să Simţă un in0- ment mic şi atunci, cădut în genuchi, se adore; dar este ore faptă de om, de a se estasia, de aşi face obiect de



„îmitare, de eternizare prin poeme, pânze şi marmure, din beţivi, cocoşaţi, ofticoși, hoţi, depravaţi... din ceea ce nu este real decât prin anomaliă, prin :norbositate, prin intâmplare; prin decădere a omului ! 
ȘI, vedeţi, ce fac alta decât acesta mai (âte romane- le irancese, care desfiteză momentele de repaos (şi ele sunt multe!) ale nâstre ? . 
Frumosul in “asemenea opere, cu puţine escepțiuni, — a declarat-o' bărbaţi de sumă „autoritate, — este: tot ceea ce o monstruos, in ordinea, fisică, intelectuale ŞI morale, . e 
Până în ce punet o asemenea literatură trebue să al- tere, cum dice D, Poitou, ideele morale ale unui popor, vă va [i uşor de a vă inchipui, daca imi veţi permite a vE aminţi puţine, numai puține din doctrinele şi cugo- tările ce asemenea literatură, aiutată de fermecul elo- cuţiunei, de atragerea rormanului respândesce in so- ciotate. Am nevoiă spre acesta nu numai de permisiu- nea D-tră,:dar şi chiar de iertarea D-tră, deca, silit, voiii aduce oţărirea pe buze, şi scârha în suflet. 

îs 

“Voiţi să sciți, D-tră, care | ați vidut în prima nâstră lectură, ce sânțenii punea Romârra vechiă în amorurile 
s6le, de soțiă, de mamă, etc ., voiţi: să şciţi cum sunt cântate aceste amoruri sânte de literatura tomantică SI realistă, de care ne ocupămii ? e 
„ Ascultaţi ! | e 

«Nos lemmes nos doivent des enlants, mais elles ne 
nous doivent pas Lamour, ». dice Balzac în «La sEpa- ralion.» ... a | 

— Fidelitatea lemeilor in“ măritiş, când nu. este a-. mor, este probablement un lucru contra naturi, —. eschiama Standal:: Da 
—. « Sunt eii femee de viată rea? N'am iubit nici o. « dată câte duci Lărbaţi tot de o dată. N'am aparținut
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« tot de o dată:de fact şi de intenţitine de cât unuia:sin- 
« gur, pe cât timp a durat pasiunea mea. Când nu Pam 

“e mal'lubit,:nu lam înşelat...» e 
lcă, ce spune, Cu sânge rece, 0 'virtudsă eroină -a 

Dn Sand!—. . E 

EA = 

__Nu este de mirare apoi când: Balzac dice că măritişul 
este cea'mai 'prostescă, molaţiune „sociale (Marsy). — 

Este o consecință, când Leone-Leoni al D-nei Sand 
“ice Julietei : o i _ 

„ «Conduita mea este vilă, dar inima mea pururea 720- 
bile (audiţi !). Cu un om de:moravuri regulate'tu n'ai-fi 
de cât o femeă onestă (lucru'de rând ! de.pugin'preţ !)— 
Cu un'om: ca mine, 'tu eşti o femeă sublimă. .» -: - "ŞI tot consecinte cu asemenea teorii ,:se:va maj dice 
de d-na Sand: -.:: ! e 

+ «Qwimporte' quand nous !ayons trouv6 ici-bas (l'a: mour) que ce soit dans'les bras d'un saint'ou d'un da- 
mMnE ]...» . | 

Audiţi! audiţi!. . mirare că lucrul e cel puțin indi- ferinte. . , Dar nu desperaţi! Etă cum se legitimâză de - acel antore,. in Lucreția, adulterul : « 72 29-a pas de 
crime la 6u il y-a de Pamour... «Ce qui est spontană, irrâsistibile, est legitime et de droit divin (Lucreția Floian) pe. a 

«Omul nu e liber, dice şi Standal, de-a nu face ceiea ce'i produce mai multă plăcere... e 
— Sunt un intam, un desfrânat, un ?... 
— Eşti nebună'o! societate ! tăceţi” legilor! Fă fac ceea ce'mi produce plăcerea... eii cedez naturalmente unei forţe spontanate, iresistibile ... ŞI prin urmare e= sercitez un drepi al mei, ] o 
«0! abominabile violare a drepturilor celor mai sacre, strigă Valentina d-nei Sand, infamă tiraniă a omului
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asupra femeci |: Maritagiii, societate, instituţiune, ură 
vouă! ură de mârte! .. o. 
« Si Tacobin al acelei autâre, adauge: « maritişul 

«dupe mine, e una din înstitutiunile cele mai odidse... 
«Nu me îndoesc că, o dală se va obori; 'decă. nemul 
«omenesc va, face ceva progres în spre justițiă, şi 
«spre-raţiune.» . i - Da 

Care este acel progres după care aspiră Iacobin ? Este. - 
acel progres după carele nu va mai putea fi posibile de 
cât amiciția, între sogiu și soctă, când amorul cunte- 
zanei , prostilutei, va fi singurul amor adeveral.... 
când” adulterul se va chiăma ; nu infidelitatea sogiului. 
către socia sa,-ci impărţirea cu acea sogiă a unui amor - 
ce e: dator curtezanei: . .; când, în fine, mdritişul se. 
va considera, ca de eroinile d-nei. Sand”, in Contesa de: 
Rudolstadt, ca adeverata prostituțiune. ... 

e. 

EL 

„Nuintârceţi capul, Domnelor, căci suntâni în țera vi- | itorului, în țera idealului romantic, în acea ţâră in care «fraumuseța femeei, e. calificată de aptitudine de a place, » în acea ţera în care piudărea, pudorea selbati- 
cei nostre Măridra Floridra, este un lucru premeditat , spre ațițarea patimei şi o învenţiune destul de plăcută 
acivilisațiunei. e: 
Suntem. in acea ţeră în care se numesc «prosti, ig- noranţi , superstiţioşi », acei cari cred ci. virtutea, este "de a se abține de reci... 
In acea -ţâră, Domneloi mele, Balzac a. aflat că ŞI -. Crima are poesia sa. Acolo, arta poetică are o. rivală. - putinte in arta.desfrânărei .. .«La debauche-est un. a”t comme la podsie,» dice triumtător romantismul ȘI realismul abject !. . . -. 

%



„O! se ne grabim! se ne Stăbim a părăsi aceste re- gluni inveninate !... Nu simțiţă. aerul infectat ? ome- nirea cadaverâsă?... Aeru |... plamănile ni se string !.., Privirea cerului ! noroiul ne inecă.. Coedinţ, ilusiuni,— materialismul , scepticismul ne vestejese |... Daţi-ne, o! redaţi-ne campia cu pajiste ; redaţi-ne iubirea santă, florea sufletului şi viorelele suave ale dumbravei ! Se revenim la modestele dar sanctificatorele nsstre incercări literari ; se revenim la câmpiile și doinele ţă-. rei nostre !... Aci este virtutea şi amorul ; aci este e- roismul şi patriă. . . Aci este natura,— natura cea mare şi sântă, asociată cu sufletul moşilor noştri. Ai natura, aii cerul şi cămpiile tărei nostre nu e unica carte în care citesce cine-va astă-di, fără a se înşela , istoria și veni- torul Romanismului ?,. . Când Românul a suris,— na- tura a fost voiosă, florile S'aii deschis cu strelucire, pri- _vighetorea a cântat pe ramurea înflorită eu mai mult ; intusiasm.. .. Frunda de brad şi de maslin ai inspirat cântecul bravilor !-— Şi cănd romanul a plecat gitul sub. jugul năvălitorilor ,.. atunci pe cerul ţărei s'au rostogo- it nuori ,.. păserica a tăcut... criveţul a suflat .., şi buruâna rea, olera şi negara, a căntat durerile sufletu- lut romăn... 3 

n Frunză verde de negară i „A venit Er păs pe ţâră! „sa Dacă; ee Da a  »Se.văd stelele voiose . 
” Inflorind cerul senin, 

Si cu raze argintese i e ca i Desmârdână al ţărei sin 1« Sa | 
Der âcă colo, la orizonte, o stâa maj scumpă se ar- dică. Acea stea se-chiăma Romiănia ! ., : Sp salutăm Dâmnelor mele şi Domnii mei, se-i aducem parfumu-! rile codrilor ŞI ale cămpiilor ei .. :“S'o salutăni cu deo- * sebire în imnele anticej concepțiuni âle imaginațianei,
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în dulcea limbă şi marea şi nobila cugetare naţionale, căci limba , literatura originale ŞI naționale, ecă ce nu trebue se lipsâscă Romaniei renăscănde,... Poporul că- „Taia lipsesc acoste averi, este Ain popor care se va stinge şi nu va remânea neci suveniiea ]ui ! 

* 

Dar na va [i aşia la noi! Din inima unei mame, lim- ha română a cules avutul seit dicionar de acele vorbe . drăgălaşe, desmerdătâre, alintătore, în midlocul cărora mama culegea în l&găn zimbetele copilaşului săi! Din inimă de român a sbuenit acele accente cu care străbu- nii noştri şi-aii cântat voinicii! — Ce țeră, ce popor este acesta? — dice streinul pâşind otarele țărei nâstre. Şi la astă întrebarece respundem ? Arma n'o mai a- vem la braţ, şi ea era altă dati semnul Românimei; cine deră va spune streinului curios ceea ce doresce se afle? Limba, tot limba și litevile nostre naţionale [«Intrebă, ei die aceste, ecorile Carpaţilor ce repercută încă ulti- mele suspine ale eroilor falnici, întrebă diceionarul lim- bei, întrebă pămentul sânt al țerei ; acelas respuns vei avea, căci la noi țeră şi poporu, poporu şi limbă aii fost şi trebue să fiă sinonime. Invasiunile ati lăsat urme tris- te în câmpiile ţărei; invasiunile ati lăsat acel6şi urme şi în limbă; ănima poporului român şi ea de ele inăduşită cât timp n'a fost! 
Se ne cultivăm limba şi literile nâstre naționale ! . se le ferim de molipsitorele aburiri ce ne vin de la Apus ! se vorbim şi se scriem românesce, d-lor, căci sunetul limbei naţionale eo musică ce deşteptă inima şi deştep- tarea ănimei e deşteptarea României ! 

—— 302 

 



CRONICELE NOSTRE: 

„= CONEERINTIA PUBLIOA 
TINUTA IN SALA ATENEULUI ROMAN, IN 22 APRILE 1865. 
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Domihele mele, Domnii ancă, 

Văcărescu a dis : « eri ce nem începe ânteii, prin poestă, ființa de'şi pricepe.» Ne 
ŞI în adevăr, Dâmnelor si Domnilor mei, istoria 0- „menirei confirmă pentru. tâte poporele despre care ea are cunoştinţă, că Poesia a fost vestimentul de'ntâiti al cugetărei, pf ă Se «In primele vârste ale oporelor, -gândul naţionale nu respunde la intrebări filosofice şi istoria acelor po- Ore să păstregă mai mult în cântece, romance, balade, Moina. în cântecul lui Sigefried, la Germani, în acel al lui Cid la Spanioli, în ale Linusilor, Peanilor 'ete. la * Greci...» A 
Studiul istoriei diverselor literaturi demustră ca re= ulă nevariabile, că: filosofia, că istoria nu vine decât dp poesia populară, 
Acesta, se pâte adeveri lesne şi din istoria, literară a Românilor. SI 
Mult timp, multe sute de ani, „coloniştii lui” Traian 

n'avură alți istorici, decât pre (dutari, carii, cum ne spune cronicarul N. Costin, pină şi pe timpul săii erai, «la mesele Domnilor cântând. cântecele Domnilor tre- «cuţă, cu nume bun și cu laudă celor buni, &ră cu o- «cară celor rei şi cumpliți > 
„Acâsta încă era datină pe la Romani, cari : « Soliti
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«sunt primis temporibus în epulis canere conviva ad « tibicinem de elarorum hominum virtutibus. » 2 Lăutarii dar, aceşti irubaduri ai Românilor, pregăti- ră calea istoriei naţionale ; ei păşiră chiar alăturea cu cele întâi încercări de cronică române. Cronicul cel mai vechiit, acel numit de Urechiă : «Cronicul latinesc», să citea de bună s&mi mai rar de cum se asculta, Cobu- zul, carele însocia naraţiunea vre-unei fapte stremoşe- sci, a vre-unei vitejii Domnesci, din acea epocă când, dupa espresiunea lui Cantemir, prin reminiscinţă de la «Oplimus quisque făcere quam ciceve,» a lui Salu- stii, «strebunilor noștri le sta mai mult | inimă să fa: că tapte bune, decât să le scrie.» Si 

se 

Dar când în line un popor a inceput a'şi serie, nu: „numai aşi cânta istoria sa, atunci, după modul cum e scrisă acea istoriă, se pote judeca lesne de natura, de gradul de civilisare, de propăşire, la carele a ajuns acel popor. Nicăire, după poesiă, mai bine decât în operile de istoriă, nu se va găsi justificarea definițiunei litera- turei , că ea este espresiunea societăţei. De la Erodot la Tacit este tâtă diterința immensă de cultură între poporele cărora :ei aparțin. Intre Şincai şi lăutarii no- ştri, e diferința dintre l6găn şi bărbăţiă | 

Aşa fiind, Dv. sinnţiţi, Domnilor şi Domnelor, că nu e studiii mai important decât acela ce 'Şi ar propune cercetarea progreselor realisate în domeniul istorici na- ționale. N Di _ “Nu averm pretenţiunea, în: restrânsul timp de o oră, a face asemenea studii; vom fi fericiți decă, cel puţin, vom fi reeşit a atrage atenţiunea' Dv. asupra: acestui punct nuoii de privire a literaturei nostre naționale,
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mulțămită căruia vom afla ocasiuni îmmulţite de a ne onora din ce in ce mai mult că suntem Români! 

E 

Cronicile nâstre române. se pot împărți în trei mari clase, in Cronici denaintea fanarioţilor, cronici de pe timpul lor, şi în cronică contimpurane. Cele de'ntâi două serii S'aii scris în Moldova și Muntenia , cele din urmă _ mai tte în Ardel, S'aii scris în Ard6l, Dlor, căci aşia a aședat Dumnedeii in sârta Românismului : Când în una din provineiile vechei Dacii crivățul se descatena, când furtuna urla prin câmpiă, atunci altarele sânte ale Ro- mânismului se ardicai in. provineia remasă incă mai la adăpost. In deşert ordele d arbare dărimă intre Nistru, Carpaţi și Dunărea acele altare ; vedeţi, colo, colo... ele: se ardică nout... Preoţi mari severşesc misterele cultu- lui : sunt Gelu, Monomorut, Gladiu!... Si când Ma- ghiariă vin şi insultă acele altare, amăsurat cum mâna lor dlărima o pâtră din ele, se ridică preste Dunărea al- tarele mai mari ale lui Ioniţă, ale Asanilor !.., Nu ! Românismul nu piere ! | 
Ecă neamuri nuoă în dosese loviturile lor contra im- periului Româno-Bulgar... - - | Asanii cad după Îupte de uriaşi, dar peri-va Romă- nismul ? . 
Nu! Cenuşile lor nascii pre Radu-Negru, pre Bogdan... Salutare voue altare ale misterelor n6stre naţionale, voue Baia, Sucâva, Curtea de Argeş, Tergovişte | - Românismul nu piere ! e 

- Vrâi, D-lor a vă vorbi despre cronicile Moldave, gre- şese : lespre cronicile române. „: MI sc impută, Domnelor ŞI: D-lor mei, de unii că in



— 54 — 

lectura ce făcuiii despre femeea, română, n'am citat poeți munteni ci pre un poet moldovân! - IE 
Audiţi ! ca şi când în ţâra mare și frumosă a poesiei române a fost vre odată un Milcov despărțitor ! 
Dar, Domnilor mei, Muntenia şi Moldova nv'aiă poeţi al lor : cu ce drept un Alesandrescu, un Văcărescu. un 

Cârlova, un Mureşianu, un Alecsandri ar fai Munteniei, ai Moldovei săii ai Ardâlului? — Nu !-ei sunt ai Româ- nilor! - 
Astă-di veţi vedea că e tot ast-fel şi eu istoricii lor. 
Decă vre odată, o mână infamă şi etern blăstemată , ar veni se sgudue nouele nâstre altare: naţionale, dâca - acea mână nu s'ar strivi, sub insăși greutatea petrei ce S'ar cerca se misce din loc, acea mână nu va reeşi insă a rumpe unitatea; sântă a cugetărei, a literilor nostre na- ționale. Se i a | 
Si unde vom voi noi, Domnilor, nu va voi D-deu, Suiletele nâstre, în cars timpi fatali aii lăsat rele seminţe 

pot se cobescă reul, dar nu-l va zoi acel câre a condus 18 secoli sortele Romine!  . . e 

Istoria trecutului ne garanteză venitorul. 
Acea istoriă ne spune, cum provinciile române şa transmis de la una la alta chivotul legei, în ora de 'ame- nințare, de pericol. Acs istorii ne arâtă causele trecere! poesiei de la o provincii română la alta; ea ne spune, de ce la munteni şi nu la moldoveni trebuia să se nască Tudor, de ce la munteni urma să cânte un Văcărescu , şi la Transilvăneni să nască un Cichindel .. ” „Act istoriă, în fin6, ne esplică de ce primele cronici se scrii în Moldova, de ce apoi în epoca de prostraţiune şi de tăcere sepuleiale in Principate, pena istoriei o ia Ardelul, unde o ilustrară S Clain, Petru Maior, unde in fine Şincai, fugind de persecutoriisei, purta in dăsa-
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gii depe-umeri, cronicile sele, şi. în ele gloria şi veni- 
toriul istoriei române, . pe 

Rominia, este harpa lui Dieu ; fiă-care din cârdele ci 
dă sunet melodios, dar armonia nasce din totalitatea lor! 

, 
c 

Tin6m, Dâmnelor şi Domnilor, a da amicilor mei a- 
cestă mică, esplicaţiune, a căreia conchidere o faceţi iîn- 
ŞIvă ŞI carea este: ” 

„ Poestă, arte, sciinte, nimic din acestea nu sunt ale 
cutăreia provinciă, ale cutăruia sat român, ci ale Romă- 
niei cele mari de la Tisa la Balcani şi Nistru. Indărăt dar, 
Poesiă, Arte, Sciinţe care veţi cerca a vorbi limbagiul 
infim al intereselor scii patimelor infime locale ! 

Despotismul a dis: Petar c'est moi / Despotismul 
spuse un adevăr relativ: statul a putul fi și fără despot. 

„„ Dar este un adevăr absolut când autorele unei cărță 
dice : cartea mea sunt eu! ! 

In adevăr, veri-ce operă literariă are un părinte pre 
care îl aminteşce, fiă acel părinte al Iliadei şi Odiseei , 
orbul Omer, s6ii întregul popor grec. Veri-ce operă li- 
terariă, înainte de a fi espresiunea societiiței sâi sinero- 
nistice , fiind espresiunea societăţii. este ŞI espresiunea 
individului carele o nasce. E cu neputinţă ca, sigiliul 
autorelui să nu se descopere unde-va întipărit în opera 
luă. Aii înseși dramele lui Shakespeare nu vorbese ici- 
colo de părintele lor? — « Talis oratio qualis vita » 
este o realitate, . | E 

. 

Cea dântăiii intrebare ce face deci cine-va şi cu drept 
cuvânt, la vederea , la citirea titlului unei cărți , este : 
de cine e scrisă ?.. a
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Gu acâstă întrebare e legată strins o alta, carea, lă- murită, ne arâtă pe dată meritele s6ii neajunsurile cărţei: — Care sunt mobilele şi inspiraţiunile autorelui a- cestei cărţi ? e 
Intrebarea, acesta este inţelesă lesne in timpul nostru. Cine din noi, căi din-noi aii seris fără un mobil , fără o inspiraţiune ? Diferinţa dintre noi a fost numai diferin ţa le mobile şi de inspiraţiuni,.. Unit le a pri- mit de ici — cestia de colo... Ceia de la drepta — ințeles propriii — cei-alţi de la stinga. — Unul de la ânimă, alţii de la minte ; Pavel de susu, Toder de osu... ŞI — pune domne strejă gurei mele — consultaţi pentru mulţi — buzunarele d-tre,... : a O ! pentru moderni numebul muzelor a sporit, sporit forte... 

i i 

% 

Am promis, D-lorşi Dmne, a face comparaţiune intre cronicile romane și cele spaniole. De ce cu cele spani- ole? (î) Pentru că im rejurătă : minunat: identice in- fluinţară asupra desvoltărei ambelor popore: Românii şi Spaniolii, 
Sar put. dice, in adevăr, că istoria Spaniolilor este copiată, cu amplificaţiune numai, după istoria Iomă- nilor. Aceleşi condițiuni de zecindtate, de topografiă, de stirpe şi putem dice că şi de cataclisme... | Invasiunele barbare, de esemplu,. aii făcut ambelor popore o sârte identică: Şpaniolii.şi Românii se retra: „seră la munţi şi acolo.preparară germenii noilor staturt ce vor să fundeze mai curând sei mai tărhă, s In circustără identice, repetim ; desvoltarea literariă, a fost şi ea identică la aceste două popore.: Cel .putin este acestă identitate de desvoltare literariă constatată in casul speciale de care ne ocupăm ? 

„Lică ce voim a cerceta, iat 

(1) In anunciul conferinţei promisesem acâsta. VA se



Cei mai celebri cronicari spanioli sunt Ocarăpo > Mo- 
rales, Zurita, Garivay , Muntaner, Mariana şi Moncada. Trei din acestia, necunoscuți istoricilor noştri, merită a.vă fi numiţi în speciale, ca unii ce pot oferi nous lu- mini şi documinte in privința. istoriei române de sub Imperiul lui-]. Asan : acestia sunt Zurita, Muntaner și Moncada. : îi a SE 

Timpul restrins de carele dispunem ne obligă a nu ne ; ocupa astă-di de ei, din anetul de vedere al istoriei. O viitore conferinţă ce vom tace va avea de obiect acestă nouă şi mare cestiune. De astă dată ne mărginim, —spre a în- cepe comparaţiunea promisă intre literatura istorică spa- niolă şi acea romăni, — a intreba despre mobilu şi sti- maula istorie pre unul din aceşti cronicari » de esem- plu pre cel mai vechii, pre Muntaner , căci a servit de. moment lilevav, adecă de model, celor-l-alți. 
De ce Muntaner serise preciosisima sa cronică Ca- talană ? | o Se « Acest libre asenyaladament se fa a honor de Deus e «dela sua beneyta mare, , . » dice finea Cap. 1 a cro- nic, i a » Permiteţi-mi a vă citi unele linii din pretaţa acestei cronici spre a avea mai bine determinată impulsiunea sub care Muntaner a scris.: a 

- «En nom de nostre Senyor ver Deus lesu Christ „e de la sua beneyta mare, madona sancta Maria, e de tos los seus Dheneyts Ssancts e sanctes, amer; Perco com es deute que cascu deja retre gracies e inerces a Deus e a „la sua beneyia mare. de la gracia e merce que li fa; e encara que no la deja tenir celada, ans la deu manifes- „tar, per co que cascu ne prenga bon exemple, e sestorg | de be after e a dir. Car segurament pottenir cascu per veritat que qui be fa ne pensa ne be tracta, que Deus lin.ret bon guardo ; e si fa lo contrari-, es per contrari,, * si donchs no.sesmenda... »
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„— In numele Domnului nostru adevăratul Isus Chris tos şi a bine cuvăntatei sele maice , şi a tutoror bine- 'cuvăntaților sei sânţi şi sânte, amin. Obligaţiune este pentru fiă-care a da gracii lui D-deii şi bine cuvăntatei „s6le maice, pentru gracia şi mulţămirea ce':D-deii le face, carea nu trebue a se ascunde 'ci din contra a se manifesta, pentru ca fiă-care se ia de la el bun esem- plu şi se se silâscă de a face şi a vorbi bine, căci itrebue a avea de adevăr acesta, că acelui carele lucreză, cugetă şi vorbesce bine, Dieii dă bun dar, şi din contra dâcă iace altfel și nu se amendezi,.. 

ae 
ss 

* Muntaner a scris, vedeţi, cartea sa sub im ulsiunea relegei. Ecă ce spune el însuşi despre mobilul sub care scrie : - Da | - «Un dia hallandome en mi alqueriă. .. y mienţras estaba durmiendo en mi lecho, se me aparecio, a ma- nera de vision, un prohombre viejo, vestido de blanco, el cual-me dijo; Muntaner levantate y veas de escribir un libro de las grandes maravillas que has visto... pues a Dios place que por ti se ongan de manitesto.... Em- ieza tu libro e historia del mejor modo que Dios te haya inspirado.» Acâsta va se dică : cîntr'o di aflându- mă în camera mea, şi pe când eram în pat şi dormem, mi se înfăţișă o arătare cu chip de om bătrân şi îmbră- cat în alb şi-mi dise : Muntaner scolă şi vedi de scrie o carte despre marele minuni ce ai vădut, căcă lui - Dieu îi place ca prin tine să se “manifestede acele. . Incepe deci cartea, şi istoria ta cu modul cel mai bun cum te va, înspira Dieii, | 

= 

„SE cercetăm acum in cronicile nâstre, acele mobile şi influinți ; în ele vom avea, cum dice Guizot, secretul causelor care aii dirigiat forcele 'născenta ale lui: Ure-
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chiă, Miron Costin, N. Costin ete. când ai scris croni- 
cele lor în acei. timpi, timpi unde nobilii Apusului pu- 
n6ii abiu degetul pe semnul crucei și nu scicii subscrie: 
şi nu sciaii subscrie propter nobilitatem ! 

«ii Gregore Urechiă, carele am fost Vornic mare, 
«cu multă anevoinţă am cetit cărțile şi isvodele, şi ale 
«nostre şi celor streine și am aflat cap şi incepătură 
« moşilor, de unde aii isvorit în ţ&ră, şi s'a înmulţit şi 
« s'aii lăţit, ca sd nuse înnece anii cei inrecuţi at6tă (6ra 
«şi apoi se nu se pâtă sci ce s'a lucrat, să se asemene. 
«icrelor şi dobitocelor celor mute și fără de minte. » 

« Numai lui Urechiă, esclami, M. Costin (Prefacia 11.) 
. « de acestă ţeră, i-a fost milă, se nu remână întru întu- 

«nerecul nesciinței. > « Mutatam subito ignovent ne 
semina matvem. Eca dar că Urechiă, după cum şi M. 
Costin ne spune, a fost indemnat de a scrie Letopise- 
țul ţerei, din dragostea ej şi pentru ca se nu se innece, 
cum dice el, prin o reminiscință de la Salustiu, anii 
ceă trecuţi ai erei şi apoi se. nu potă sci ce aii lucrat, 
se se asemene fiearelor mute şi fără minte. » - 

se bd 

Un mobile, un stimul analog a dominat marea ânimă 
-a lui Miron Costin. a . 
"Patriotismul, patriotismul care dicea Domnului răi : 

„ «Mai des cu paharele M.-Ta, dar mai rar cu orăndue- 
Iele...» Nu patriotismul osișorului, ei patriotismul cu 
rețiul martirului,, “patriotismul pre carele M. Costin 

i plăti cu capul seii, țăiet fiind de gâde lingă cadavrul 
socieă sâle iubite. : ..Ecă inspiraţiunea , mobilul ŞI sti- 
mulul penei istorice mânuite de M. Costin ! 

Şi inainte de a raporta vorbele lui, se adaog că acel 
patriotism prin care s'9 inspirat a fost pururea împăcat 
cu adeverul, de la carele un istoric nu trebue se se în- 
depărteze ; a fost patriotismul luminat, carele admite 
mărturirea greşelelor toamai pentru că prin: mărturirea
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- lor li se dă putinţa de îndreptare, Miron Costin a scris, o dice el însuși, nu în pisma «cui-ta, ci precum sa tEmplat cu adevăr» ; Sine studio et 274, ca Tacit, 

% 

„Voiţi o dovedă despre acesta? : _«Noi, măcar că am fi datori, dice el (pag. 315 7. IL.) «cu pomenirea lăudată mai mult luy Stelan Vodă, de la «carele multă milă am avul, de cât lui, Vasile Vodă de «la, carele multă urgiă părinții noştri ati petrecut, 6ră «dreplatea socotind, nu pot scrie intr'alt chip.» „Ai na Miron Costin a fost dis că el a da sămă de cele ce ascris? n 
- 

Liviu, pentru a av& ocasiune: de discursuri, pentru că oratoria forense amuţise, şi numai în istoriă se mai pu- „ teaii [ace discursuri; ci ca se infrunte « ocărele şi. bas- «nele şi acele nu puţine, ale lui Eustaţie, Simion Das- «călul şi Misai] Călugărul. » Aceştia, sciți, denigraseră originele românilor, 

„_M; Costin se făcu istotic nu ca Salustiii , sâi ca Titu 

Nimica mai sublim şi mai duios apoi de cât lupta ce se petrece in sufletul luy Miron, când se decide a scrie istoria țărei sâle: « De a. incepe ostenela acâsta', „dice «el, — după atâtea vecuri, le la descălecatul d'ântâiiă, «de la Traian impăratul Rămului , cu câte-va sute de «ani preste mine trecute, se sperid gendul: (Mens hae- «rat |); a lăsa iarăşi nescris, cu mare otară înfundat «nemul acesta de o semă de scriitori, este dnimet du- | crere/ pi es „În aşia luptă pus generosul şi românescul suflet al lui M. Costin, — „gândul tăcu ... . iubirea de eră în- vinse greutăţile . ... „Picit amor Patriae!, cum (=
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ce Lucreciii, care şi el ne-a spus cât este de greii a scrie cu ănimă bună, când Patria e în pericol. Asemenea a- mor trebue să învingă, căci Miron a dis cu spada a mână 
ostașilor gata de a-lugi : '«să nu dăm locul, că pămân- tul acesta este [rimentat cu sângele moşilor şi strămo- 
șilor noştri !.» 

e 

Ca să vadă, cino-va, Domnelor şi D-lor mei, cum, . pas cătră pas, literele urmăresc propăşirile şi decadinţa naţionale, n'are de cât să faci şi cronicarilor următori lui Urechiă şi M. Costin, întrebarea despre mobile şi în- spiratiuni, E o 
Deja pena lui N. Costin, se resimția de dilnica îm- pucinare a virtuţilor străbune, sub Domniile fanarioților. . o. EI nu scrie istoria salt numai sub purele inspiraţiuni ale amorului de țâră; el serie deja spre a fi scriitor; el scrie spre a face paradă de cunoscinţele sele clasice. Ei! tot este ceva! Dar curând va fi. mai răi ; curend nu vom mai avea nici măcar pedantismul lui N. Costin ; ci triste cronologii scrise de Damian, de Dubai, de Canta... Cronologii, care nu'vor avă al merit decât. de a ne arăta, în naivitatea de esposiţiune a autorilor lor, alteraţiunea profundă adusă cugetărei şi consciinței na- tonale, . a 

, “se 

Se mai ivesc insă ic-colo licăriri în noptea ce se în- « tinde. Eca bătrânul I6n Neculcea, carele n'a cetit, ni-0 spune, ce scrii istoriile streine, dar care scrie, cum ada- uge cu atâta poesiă şi bun simţ,— cele ce ai; fost scrise în ănima sa. Şi ănima lui e română! se pote ca min- „tea lui se fiă primit contactul midlocului sociale în ca- rele a trăit, dar el a simtit pentru țera sa, cum a simţit 3 . Urechiă, cum a simţit Miron Costin! : îi,
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Enache Cogălnicenu, carele închide a 9-a parte a, se- riei aceştia a cronicarilor , merită şi el, pentru pucinele pagine ce ni-a lăsat, o menţiune specială. E este eral- dele de pe urmă al cetăţei națonale în Moldova ; când: el va depune trompeta sa, cetatea va fi devastată... dar sunetul eX va fi deşteptat ecourile carpatice , unde se vor ardica nuoi eraldi : S. Clain, Petru Mator, Sincai ! De acest din urmă vă voiii vorbi pote intr'o conferinţa „venitoriă, 
| 

* - 

"Si Neculcea şi Enache Cogălniceanu ati cules inspira- „ ăunile lor'în nobila şi sânta fontână a amorului țărey ; 'Diferinţa în astă privință, între el, este că unul vă con. tinua a numi acâstă: ţâră iubită » „cu dulcele nume. de moşiă ce'i dederă Urechiă şi: Costin şi că Cogălniceanu va chiăma o patridă... j | “ Făcend patrida , generaţiunile din urmă perduseră Moșia cea mare... România! : | 

“a 

După ce compararăra şi cercetarăm,, cu totă'rapidi- țiunea comendată de scurtimea timpului, sorgintele pri- melor inspiraţiuni' ale lui Urechiă, ale Costinilor., etc, de-i vom întreba pre acestia în privirea generale şi sci-. ințifică, vom vedea, faciă cu cele dupe urmă progrese ale sciinței, până la ce grad ei decă nu sunt alăturea cu marii istorici Europâni, nu sunt înse neci în.ultime- le şiruri ale-falangei scriitorilor de istoriă, Să vedem, deci, ce dis; cronicarii nostrii ca Gment' de sciință, ca istorici? Inţeles-aii ei. 6re ce diferință este între un'cronic şi o istoriă ? Inţeles-aii et 'dre ce diferin-- 'țiă este, trebue se fiă, intre istorici! și între acei lăutari de cari ne:a vorbit N. Costin? Sunt cronicarii nostri , cronicarii Sacsoni, alcătuitori de almanahe istorice secă și grele de mistuit, care insemnaii la anul cutare nasce=
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rea cutărui Domn, la data cutare: ivirea 'cutăreia co- mete şi la luna cutare vănătârea Regelui....; sâii sunt cronicarii noştri deja, isorici cari întrebă, la fapte. cau- sele lor, şi la care se cunâşce o ordine , o sistemă 6re- care, ca la Vico, şi cei-lalţi ? 
La tote aceste intrebări vor respunde. rândurile ce vom: ceti astă-di din ei. e 

x 

— Ce este istoria, carea este definițiunea er ?. 
«Mulţi seriitoră , dice. Urechiă (1) Sai nevoit de ati 

«scris rindul şi povestea ţerilor, şi aii lăsat isvod pe 
«urmă, și bune şi rele se remână feciorilor şi nepoților 
ase le fiă cele bune de învățătură, iar cele. rele ca să se 

„«potă feri. şi se se socotescă şi celor bune se urmeze.» 
Este aci ca o. remi niscință viă a definiţiunet! istoriei: 

„de Valeriii Flac: crerum cognilio praesentium» : 6că, 
deja cu mai bine de duoi secoli în ainte dată de un 
cronicar:român., de Urechiă, definiţiunea istoriei după 
Cantu.:: de ane anveța practica celor bune şi evita-. 
rea. reului. : De 

„ Dar.se: vedem deca. acâstă definiţiune a lui Urechiă 
progreseză in cronicarii ce urmeză acestuia, iii 

Nu ne vorn opri de-o-cam-dată la mai mult sâii ma puțin meritoşii anotatori ai lui Urechiă : Eustratie Lo- goietul, Simeon Dascălul, şi Misail Călugărul. Vom a- 
borda. pre. cronicarul mai ales al Moldovei; cum ?] numesce Cantemirii, pre M.: Costiniă. : Ei 

«Lăsat-aii, dice aceasta, puternicul D-deii iscusită 0- «glindă a minţei omenesci scrisârea, dintru carea deca. 
«va: nevoi omul, cele trecute cu multe vremi le va putea : «ci şi le:va putea oblici, şi nu numai lucrurile lumei, 

(1) Lit. T:-1. £. 9,
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«staturile şi inceputurile terilor, ci şi: singură lumea , «sorele, pământul, că sunt zidite de cuvântul lui D-dei «cel puternic.» «Scriptura ne deschide mintâa de ajun- «gem cu credinţa spre Dumnedeii; scriptura depărtate «locuri 'de ochii nostri ne tace de le putem vedea cu cu- «getul nostru... » îşi Sa Deca M. Costin n'ar fi dis despre Importanța scrip- lumei, a istoriei, decât aceste nobile şi piose cuvinte, încă Costin nu remanea în urma lui Urechiă ! Ce tabloă frumosi acela pre care, după Miron Costin, 5l desfăşură istoria înaintea muritorilor, câ ei-să citescă în el gloria şi numele lui Dumnedei 1... 

Ce va fi ansă de lauda lui iron Costin când &l vom afla definind istoria ca Cicerone, prin testis temporu, lu veritatis; vita memoriae, magisira vitae ?..,. Cesar Cantu definind istoria dupre moderni, dice că e «le r&cit d'venements importants afin de connaitte le passe et par lui de. conjecturer Pavenir probable...;> .. Aşa a dis modestul nostru Miron Costin ; el ne spune că istoria ne învâță « cu acele trecute vremi se prece- pem cele venitore | | | : Btă Cantu cu mai multă precisiune şi mai proprit ter- mini ! - it DR e 

_ Unde se va vedea şi mai bine desvilirea ne 'ntreruptă a progresului istoriei ca sciință în eră, este in compa- rarea ce se va face între Miron Costin şi cu fiul săă-N. Costin. Se Sa _- Este la fila 35.7, [. a Cron, acestuia o pagină avută. Tâte teoriile cele mai nobile făcute asupra scopului isto- riei. sunt atinse cu mână abile .: definiiunea lui Cicero- ne, a lui Tucidide, a lui Urechiă, a lui M. Costin, a i- storiei pragmatice, critice, filosofice,... tote sunt Guno- .
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scute de invăţiatul nostru N. Costin. EI nu-are, se ne grăbim d'a o mirturi, concisiunea ŞI precisiunea. de e. locuţiune a tatălui .soii; el însă este deja un inveţiat | 

x 

Putem se intrebim acum asupra, acestui punt şi pre bătrănul Neculcea. Eca cura eşi termină el precuvânta- rea sa, făcând indirecie definițiunea istoriei : . i «Deci, fraţilor cetitorilor , cu: cât vă veţi indemna a «ceti pre acest letopiseţ, cu atâta mai mult veţi şei a vă «feri de primejdie şi văţi îi mai invăţiaţi a dare respun- 
suri la sfaturi, ori de taină, ori de ostire, ori de vorâve, - «la Domni şi la norâde de cinste.» . 

Sunt aci în sintesă, în pucine_ cuvinte , definiţiunile înaintaşilor săi în istoriă, te 

e. je 
. 

Cunoscnd cronicarii nostri de căpeteniă, cum vădu- răţi, Ivuctele ce se pot culege de la istorii, vine intre= 
bara: Ra 

Carea, din cele două metode istorice, mâtoda narătore și metoda probatâre, ad naraiidum et ad probanduin, 
intrebuinţeră ei ?: a e 
"Am dovedit-aiure (1) cu stăruință, că. Urechiă, Costi- 
nescii şi chiar şi Neculcea, nu. se mulțămescii a nara ci 
și probeză cele ce narezii, Îiă cu arguminte de inducere, 
fiă mai ales cu documinte şi citari din scriitorii străini 
sâii pământeni ce aveaii în vedere. NE 
„„Se-mi fiă permis a nu insiste aci asupra acestui punct. 

Mulţ amesce-se, Dâmnelor şi Domnilor mei , critica 
istorică cu acea, descoperire că Urechiă , Costinesci etc. 

(1) In eursul mei de literatură la facultatea de litere din Iassy în 1853. 
Ş
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E] 

bune ? | Da 
: - «Istoria nu mai este astă-di registrul cometelor, a ti- ranilor, sâii a venătârelor regilor, ci testătârea triumtu- lui binelui şi a adevărului, martora desvoltărei cugelă- rel naţionale şi în genere, umane. Istoria nu maj este Almanahul călugărilor saesoni, ci marele poemi al'ci- “vilisațiunei umane, care conţine sublimele episode ale Şloriilor morali, şi intelectuali ale naționalităților ! Fă bine, se vedem deca vechii noştrii istorici sciă a- ceșta. — Să-i întrebăm dar, cars e cugetarea lor în res- pectul acesta. — De | 

ai înţeles scopul istoriei şi ati aplecat metodele cele 

* 

& Care sunt opiniunile religidst, politice, sociale . . . sub influinţa cărora, îmboldit de patriotismul săi, Mi- “ron Costin, a scris cronicele sele ? 
ObINIUNI RELIGIOASE «Cred din scripturi si din scrip- «turi. avem, dice M. Costin (pag. 31. I), și sânta ere- «dință a nâstră creşștinescă, ŞI mentuirea, cu coborâtul «iului lui Dumnedei şi întruparea cuventului ceiii mai «nainte de veci, în firea omenesea şi fără de păcab, . . De ce acestă mărturisire catihetică în cele Pantei pa- gine ale unui cronic? a îi - M. Costin a făcut studiile s6le în o eră penă la carea ali lost strehătut luptele reformei religidse; M. Costin av6 de a.serie după cărți, după autori latini, adecă, sei păgâni, sii Catolici ; trehuia dar se indepărteze de asu-. pra cronicului săii, îndosla; necredinţa. — Pote că el însuşi işi amintia cu repugnanță ofensele aduse cre- dințoi strebune, de Domn: ca Despot, ca Graziani ete, Profesiunea acâsta religisă, în gura lui M. Costin, era: ore.cum, ceea ce se numesce în oratorii, Moravuri 0- 7alorice. a a



— 67 — 

Asta nu-va se dică că el nu şi 'simţia ceea, ce scrie, că 
era lățarnie sâii ipocrit. Bolelo acestea sunt mai moderne 
la Români, Nicăieri omul n'a trăit mai în sinceră şi mai 
in bună înţelegere eu relegea decât la noi Românii. Re- 
lege «le pace și dle înfrățire, relegea română lu cea mai 
democratică din tote ramurile crestine :-ea sciu împăca 
esigintele cerului cu ale naturci omului, şi ast-lel ro- 
mânul, află în altarele ei, nu un jertlelnic, nu un rug'al 
libertăţei, al voinţei libere, ci din contra scut de apărare 
a dreptului şi mai pre sus de tâte paladiul naţionalităței 

Cum că M, Costin nu din bigotism serise profesiunea 
sa religiosă, pote se o demustre mai multe din paginele 
istoriei selc, vicța sa chiar. 
„El singur ne spune că a fost in bune relațiuni cu un . 

episcop talian, pre care-l numesce oma de nteles,. la 
pag. 9. a i 

La pag. 136. M. Costin indemna pre Domn a să ălia 
cu Lureii, măcar că de lăudat este [iă-care Domn să fiă 
spre partea, creştinâscă,.. : Sa - 

Atâta e de puciri Digot M. Costin, că el nu se siesce de 
loc de a da epitetele pucin reverentiose de ma/iler și 
amăgeu călugărului Simion, când acesta şi-a perniis 
neadevăruri contra naţionalităţei române. E 

“Urechiă a recunoscut omului o voinţă liberă, sfatul 
libev, alăturea cu voinţa lui Dumnedeii. «Când se va in- 
tocmi, dice el, voia lui D-deii cu a Gmenilor» atunci este. 
victoria, este realisatea a veri-ce, laptă mare ! — M:. 
Costin scie că: «judătul lui D-deii spre .ce traae, cu 
nevoii se mută cu sfatul omenesc. » 'Deră în fine: 
şi el cunâsce esistența acelui sfut omeneseii chiar în: - 
neputința Jui, chiar când dice : (pag. 317) « inacar câte”
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. « rânduit, al clătire nime nu pâte.» i  Asistând la lovirile, la risipile atâtor case şi Domnii, - faciă şi cu ănima în durere |, atâte perderi şi scăderi, pre care fiind pre târdiu nu le mat potura opri nici ar- mele bravilor, necă'siatul ințelept, —sufletul simţitoriii alii lui M: Costin 6re putea elii, vădend, după espresiu- nea lui, cum. stati în mică cupelă lucrurile omenesci și risipele a mari case și domnii (pag.. 322), ore pute el să nu ingenunche inmărmurit inaintea unei ființe ne- cunoscute, misteri6sa, conducătâre a lucrurilor ome.- nesci? Ore nenorocirea nu este cea mai elocintă. lecţi- une de catehism, despre puterea divină şi despre esis- tența unei provedințe? Sa 

« nevoințe pune omulă, sorocul lui D-deii, cum este s p 2 2. Ă 

se 

„arătat nimicnicimea planurilor, 'a ințelepciunei omului, faciă cu decretele - acestei provedinţe. lume a dis că maşinele cele mai gigantice, produse de mintea omului, sunt sdrobite de un fir de păr ce aruncă serta în fața lor. Nu e treba lui Costin se esplice cu ce drept apoi se pedepsesce faptele omului, comise din predestinatiune; el atâta: simte, atâta înțelege «că gândul omenesc e « nesciutor de sine la ce merge şi la ce întemplări apoi « sosesce (266)» şi că este nesciutore firea omentscă de primejdiile sele [221)1.., : - : M. Costin îngenuchind, ca tot cel ce a suferit mult, înaintea acestei provedinți, a înţeles, de o parte mângă- erea dulce a sufletului în rugăciune, (p. 268) si cum. nu sunt domni cu fapte mari decât acei cu [rica lui D-dei. tpag. 958, 308, 361), şi de altă parte, cunos- când pucinătalea omenescă, faciă cu atot-puternicia acelei. provedinti, sufletul lui, nu ne vom mira de- li vom vedea alunecând până la superstiţiune, până la fatalism. «Cu nevoiă, dice sl in unul din aceste Mo- 

M. Costin a simţit efectele: acestei Provedinţe. El a
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mente de ingenuchiare a sufletului sti, cu a nevoii este liă-căruia a se feri de co este se fiă !» a 

.Ce.vreţi?. Mintea omului în acesta e icona lui D-dei, 
„că voiesce a și esplica totul; deră în acesta își măsoră pucinătatea faciă cu D-deu : în tăcerea ce află drept res- 
puns, când întrebă ce este mai dincolo 'de ceruri? Ce este mai dincolo de om? Şi atunci, în midlocul intune- ricului în care se afundă mintea lui, ințelepeiunea nu este a dice: dincolo de mine e intunericul ... ci ințelep- ciunea este a lui” Bossuet, care: va dice: «homme s'-: agite et Dieu le mâne», înţelepciunea, va fi fatalismul 
lui M. Costin carele ca și Bossuet va recunâsce : «dice 
că dâcă ar fi făcut cutare şi cutare ar fi intvalt chip; „«€ră nu sunt vremele sub cărma omului, ci bietul om «sub vremi (304). !» e ae 
homme sarite el Dicu le mene ! 

Fatalismul acesta al lui M, Costin, în. atâta este insă scusabile şi remâne crestinii , că neci-odată nu Pa im- pins la fanatismul religios. Crestinismul român nu a văr- 
sat sânge ; el n'a făcut martiri ai crucei, deră a făcut martiri glorioşi ai libertăţei şi ai naționalităței ! Fana= tismul lor strămoşii nu-l indreptaii la relege, ci. rele- giei cereaii fanatismul pentru patriă. De aci esplicarea eloriei impărtăşită de patriă şi de biserici. La noi Mi- tropoliții ati fost mari nu pin lacrimi ŞI maceratiuni pidse, ci prin lupte pentru ţâră; prin zelul ce ai pus nu la salvarea ei in ceruri, ci prin zelul cu care s'aii o- „eupat de luminarea ei, de cultura ei intelectualii ȘI Mo- rală. Fanarioţii apâsă ţera ; românul e redus prin biruri 
la sapă de lemn ; atât nu ajunge. Domnia volesce șă a- runce nouă dări, văcăritul. Neci ameninţări, neci -pro-
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misiuni nu înduplecă pre Piosul Iacob a subscrie legea; 
el :asverle cârja păstorâscă : « Luaţi-o și faceţi ce vreţi cu ca» striga el! (p. 240) Gloriă vouă! umbre a le lui Varlam, Dositeiii, Iacob! Voi aţi sânțit nu numai un jertlelnie in băsericele ridicate de Domni, ei ați înne- murit în fiă-care din aceste locaşuri divine, atâte victo- "rii repurtate pentru libertate, şi contra neamicului! — „Colo, la apus, vedeţi cupolele gigantice care ingână ce- 
rurilo: Dom de la Milan, catedrale de la Strasburg, Colonia. . . Dar 6că colea, în jurul nostru, mici şi mo- 

-deste altare. ... Cupole, domuri ?.. Nimica care se în- grodâscă privirea, omului, în neputinţă de ale mesura. .. 
Ce este dar aceea ce agită sulletul nostru inaintea al- tarelor modeste de la Resboieni, do la Călughăreni? 0! „Sitnț ănima Dătend — Priviţi ce transformaţiune ! — Zidurile crescu. . . erescu, .. şi ele ingână 'cerutile!, . „O! e mare architect ănima; ănima plină de memori- 

le gloriei străbune ! 

3 

N 

OprxauNI Pouirică si Soci. Decă, Dâmnelor ȘI Domnilor, meritul istoriei nu stă numai in simpla cro- nologiă a faptelor, apoi D-vostră veți conveni că sun- tem datori a cerceta în cronicele nâstre cu deosebire punctul de vedere din care ele judecă faptele şi Domnii. Acesta equivale a intreba pre cronicari care: elaii opini- unile lor politice, sociali ete. Sper că amicii met nu vor lua la neci un all, inţeles ecea ce am de dis în acest res- peset (1). Studiul 'cugetărilor politice ŞI sociale din cro- nicele române merită (5tă alenţiunea. a 
Urechiă, cel ântâiii cronicarii, do la care cel putin a- vem seripte, este și cel mai mare repreşentatore al libe- ralismului român. Am publicat altă dată (2) unele studii asupra lui, din acest punct de vedere; nu voim reveni dar şi astă-di. a 

(1) A se vedea la ce dală s'a tinut acâstă conferiniă. “(2) In diarul Românul la 186ţ. E a
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M, Costin, nu este inferiore lui Urechiă,: dar cugeta- 
rea lui se resimte de mizlocul sociale mai puţin propice 
in care a trăitii. Pe timpul lui aii inceput dile grele pen- 
tru țeră : «din care vremi ah ! esclama Costin, s'a 
«inceput şi răul nostru în care penă astă-di ne aflăm cu 
«acest păment la cumplite vremi şi D-deii scie, (teribile 
«proleță !) — de nu sunt trecătore şi preste vâcul no- 
siru».,, A 

+ 

Cronicarii noştri dăntâi recunoscii inviolabilitatea' 
domnitorului şi procederea puterei lui din sorginte di- 
vină. Intru acâsta, Urechiă şi Costinii sunt sub influin- 
ţa societăței lor. Voiţi însă- se sciți, dâca ei intrăvăd; 
deca cunosc vre o altă formă de guvernământ mai 
hună ? o . 
— Vedeţi de câte ori se pronunţă în contra tiraniei: 
«n ţările neaședate bine, dice Urechiă, cu imputare, 

totă dreptatea e lăsată pre cel mai mare s'o judece, și 
ce-i pare lui, ori bun ori răii, aceea e lege, de unde aii 
luat voiă p'aşa mărire şi vert.. 

Unde nu suut pravile, din voia Domnilor» multe strim= 
bătăţi se fac.» | | 

Miron Costin a dis apoi la pag. 931: 
«A tuturoră tiranilor, la tte țerile, urită este tirania». 

„ŞI «unde este frică nu incape dragoste. » Pentru accea, 
«lericiţi acei domni, cărora lările lor le slujesci din 
dragoste, nu de frică, că frica tace urăţiune şi urățiunea 
cât de târdiii isbucnesce.» 

«Fericiţi, adăogă el (pag. 265), Craii şi domnii carii 
ie liă de cei mai mici neci odată 

silă.... Domnii cei buni şi drepți fără grijă şi desfătat . 
domnesc, &ră cei răi tot cu sich | 

Deră &ca un pasagiii din carele va apare mai cu les- 
nire ce formă alta de guvernament mai bun întrevede. 
Costin. El laudă republica romană şi dice : - 

«De mirat lucru este că acestă impărăţiă la câtă putere
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şi lăţime a venit, tot intr'acele sute de ani, de subt cârma Sfelnicilor ai crescut.» , a „„Xliron, vedeţi, nu, cuteză a se pronuncia, nu scie nici numele unui. Suvernii ca acel al consulilor, deră recun6- sce,..că, este - preferabil la despotism, la absolutism, Ai, nu sci6 el că «din desfrenata, cârmuire a impăraţi- lor răi şi sburdaţi» a cădut Roma 2;Nu scie el că aturiey chiar când Doninit sunt buni, «la curţile lor multe rău-" tăţă pot a se face fără scirea lor». Scie el aceste tâte, căci le a dis însuşi. In contra a: „cestor. neajunsuri, M. Costin. intrevăduse,. fără se-i scie numele, guvernămentul constituţionale, Tepresentativ. Este admirabilă apologia ce face la p. 285, a sfatumi= tor, adunărilor :de care se incunjâră: domnit cei buny , Cari nu, voiesc, dice e], se lucreze din şopte nici după o- tăririle ce iai Îa mese, ci după matură chipzainţă și desbatere cu zorâra,/ e a MCostin ne arâtă încă şi cum, dâca s'a aşedat cutare domn (Alesandru Vodă) la scaun, şi fiind domn. răă, cel puțin «cârpea», boerii. cum putea trebile țerei, er dom- na mai mult işi pemecea,, 

„Ca se mai complectăm studiile nostre în privința ido- ilor poliţice ale cronicarilor, am putea se arstăm nu nu- mai care erai. vițiile ce inlruntaii deră şi care eraii vir- tuțile, ce lăudaiă, - Ra De Urechiă laudă domniile blânde ca o matcă fără acă : el. laudă, pre domnii desinteresaji, egali în aplicarea le- silor, plini de abnegare, neaplecați la rele ŞI: cu „deose= bire:la sfaturile curtezanilor pohlibuitorilor). «Pururea Domni! tineri se plecă şi cred cuvintele cele rele ale Pohlibuitorilor. ».. La:;domnia lui Petru Vodă u Șchiopul. ne-arâtă că, Domnii, se cade se fiă milostivi ete. «leci dice;. el lui. Petru Vodă putem să-i dicem. “pilosti.că binele. aii lepădat pentr țeră şi altul ni-
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«mene ca cl aşa nu s'a.mai aflat. Era Domn 'blând ca «o matcă, fără, acii ; la județ drept, nici Deţiv, nick... «nici lacom şi putem să dicem că tote pre istod le-ati «ţinut ca să nu se smintescă». 
— Urechiă lăuda pre Domni care, «ca strejeri din «tote părţile privighiaă ca se nu se ştirbescă (6ra ce le «rămăsese, » Su 

Miron Costin iubesce Domnitoriy întregi la minte, . nemândri, blând, nerăpitoră. Cu preciul intregimei de minte, etc. Costin lăuda ponă şi pre Ştefiniţă Vodă. «Era acest Ştefănuţi om deplin, cap întreg, fire adâncă, cât pot dice că nasc şi în Moldova 6menlt. (pag. 336)... Ca şi Urechiă, M. Costin voiesce domni drepți. -Des- pre Radul Vodă dice /pag. 256) : «Cuvântul ce grăia ca o pravilă era tuturora, judecăţile cu mare dreptate şi socol6lă, fără tăţăriă, cu cinste, Gr nimănui cu voiă ve- 
ghiată „.» „i N a M. Costin dice despre Mateiii Basarab că fu comii fe- «ricit peste tăte domniile acestei țări, nemândru, blind «drept om, de țeră, barbat la răshoie, aşia neinirant și «ne spăimat cât poţi să-l asemeni cu cei mari și vestiți «oşteni al lumei.» DR 

a 

Enache Cogălnicânu va lăuda, mai tărdiu, pe domnii cari făcii. «Divan pentru sătaci» pag. 281; acesta când va grăi inima lui română; când însă va vorbi prin el societatea lui, atunci. va acusa pre |. Mavrocordat că ca- «v6 uşile deschise şi multă vorbă cu prostimea ave, cât «atăța ci dedese obraz, cât nu putea nimeni din boieri «ca se dică cât de pucin lucru vre unuj țăran cât de «prost, ci făcea pre boer mare maseara și-l şi închi- 
dea... (pag. 198).» 

Vedi aşia !
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Permiteţi-mi Dâmnelor, se var&t în trecăt şi! cele ce dicea M. Costin şi mai tărdiu Canta despre *naintașele D-vâstră. Sa . | 
M, Costin dice ea femeile romăne ca şi romanele se ferese de vederea streinilor și se daii do lături, se“nu trecă dinaintea bărbatului po drum sâu pe cărare.(p. 9.) Canta adnotâză: | 
« Insă penă la vederea acelui Episcop, ci de atunci « incoce muierile ţinu drumul barbaţilor şi li se pun in «spete. (pag. 97.1). 
ȘI ajunsese la acea conrupţiune, vede-se, că Constan- tin Vodă Mavrocordat fu obligat se inchidă pre femeile rele şi se nu le elibere de câtii cerute în căsătoriă de amanţii lor. (pag. 221). Cât nu datorim vouc, DU-nelor, care ne-aţi salvat de asemenea stare de lucruri! .., 

„Ce diterință intre acei d'ântei cronicari ȘI cei din timpul domnirei fanavioţilor!. | 
„Nu, n'o se mai aflăm în acei timpi pre un' M. Costin dicând Sultanului, de care lumea tremura; 'asuntin « bucuroşi noi să se lăţescă împărăţia în tote părţile, « cră preste ț6ra nâstră nu ne pare bine să se latescă. > ]. Neculcea, Canta, Enache Cogălnicânu ai scris pe acele tempuri, când totuşi cel ântei esclama, la preve- derea decăderei şi peirei naţionale: «Țineţi-vă săracilor « țări” decă sunteti putinciose de acuta se biruiți nevo- ile. » (p. 268.) Aaa | Se facem partea «mizlocului social» în carele trăiaii "acesti cronicari, când vom audi pre Canta narând fără . se'şi simță sangele afluindu-i lă frunte că «oeriă țerei au venit la tălpile Paşei şi “i-a dis : ce va [i porunca M. Tele, se mergem s'o săvârsim, » (Canta pag. 188, t. II].
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„Se fim drepți. | 
In epoca latale in care aii seris cronicarii Dubei, Canta, ci incă ai sciut rămânea cu ănima română , chiar deea mintea lor a priimit, prin contact, opiniuni străine liberalismului strâmoşese. Ei sunt români, de - câte oră aii de a lupta în contra invasiunei Domnilor fa- nariote. Sarcasmele , ironiile .. . aceste arme ale celui 

slab, ale dilelor de apăsare, şi de despotismu, nu aii r&- mas necunoscute cronicarilor memorați. 
«Măcar că ora grec, dar era om bun; dice Neculeea 

([. Up. 243). Şi altă dată ; i 
«ântonie Vodă nidcar că era grec, străin Țărăgră- “«denu, da» era mai bun domn decât un pămentân.» 
Cine a putut ceti fără a suride, la pag. 252 din En. Cogălnic6nu, naratiunea sarcasticci reshunări a romă- 

nilor asupra unui fanariot Maerodin Paharnicul? Pus călare d'a'ndaratele pe un cal negru, cei pre care atât Si jeluisă şi apăsase, se mulțămesca-i dice: «Di gyece: 
cal mag la făntăna bordei» și E. Cogiilnicânu spune ridend în căruntele lui musteţe. că lanariotul striga : Allogo morgo sto” funtina Bondi. 3 

> 

Deră câuil durerea a Sa căversat în sufletul săi siti- 
plu, ce culpă ci von: da că esclamă: 

Nu, nu xor scăpa de slreini aceste LEI, 
câşa socotese cii cu livea moa astă prostă : când o «vrea D-loii se lacă se nu fă rugină pe fer, şi Turci in «Țarigrad să nu fiă, și lupii să nu mănânce oile, atunci «pole nu vor [i neci Greci în Moldova șI în ț6ra Munte- «n6scă, nică or fi boeri, nici or putea niânca aceste doui 

«țări cum le mănâncă ; âră alt l&e n'a rămas cu conle- ciul meii se mai pomenesc. Focul îl stingi, apa o ieze- «Scă şi o abaţi la altă parte, vântul când hate te dai în «lături la adăpost, şi te odihnesci; sorele intră sub «nuori ; noptea cu intunerecul trece, şi se face lumină ;
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«eră la fanariot milă sti omeniă sâii dreptate scii nevi- «eleşug,: — Grecca fede'nulla. fede, — nici unele de 
«aceste nu sunt, stii frică de Dumnedeii !» 

__: Frică de Dumnedeii ! Domnilor, se vede în adevăr că „Du o prea aveaii, nu atât domnii fanarioți, cât călugării 
Greci In Vodă Mavrocordat, domn de tiâhă de şi fana- riot, ar dice Neculeca sâi. Enache Cogălnicenu , dice în adevăr, că călugării grecă când timâ6ză în «biserică, în- caintea fiă-căreia femee. staii căte un minut de o tămâeziă «şi o privesc din talpă pănă în cap.» (t. IL. p. 198) 

I6n Vodă Mavrocordat a dat afară pre greci din bise= reă - | Se 
e 

"Deră deca ănimă cronicarilor Neculce, Canta, Enache | 
Cogălnicenu , era încă română, chiar când era nedreptă 
pentru fanarioti, care tot ne-ai dat căți-va domni mari, ce inapodţi sunt ei. în iubirea libertăţei şi a egalităței predi- 
cate de Urechiă şi de Costin! 1.0: 

Roşesci” când. audi pre băweniil 1. Neculcea spuind 
compatrioţilor săi, « că melul blând suge de la două maice, că capul plecat nu-l prinde sabia.» 

„_„ Roşescă când 'l-audi dicend, spre a infrunta oposi- 
„ţiunea unora(pag. 387, €. 2.): «Nici un boier n'am vă- dut pricopsit din cei ce se pun în price cu Domnul » 

Asemenea sumă a inţelepciunei cronicarilor sâii mat bine a societăţei lor, era dilnic practicată : d'acole irijo- sită, infamii , decădere... morte ! - 
Chiar când boerii făccii oposi(iune Domnului, aseul- taţi pre cronicari se vă spună de ce? ȘI cum 0 făceait ? De ce o făcea? . 
«Grigorie Calimache Voevoil, feciorul lui'lon Vodă, «fiind (dice Canta T. ÎI. p. 186) domn tenăr, Grecii, «Dracescii toţi, cu alte nemură ale lor, îl purtaii după «vola lor și mânca țera după. voiă şi boevii Moldovei «Cu nimica nu putea se se impdnidşescă de recul Gre- 

Ccilor...».
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— De ce făcei oposiţiune ? . 
— «Ia dilele lui Scarlat Ghyea W. mai dice-tot: Can- 

«ta (p. 183, T 2,) de alta trăia bine boerii, numai a- 
«veaii.mare mâhniciune că nu puteaii se deslege văcări- 
«tul, că cu alta nu putâii se se imhogăţâscă.» 

Pe atunci era Mitropolit Iacob ! El-și cu poporul fi- 
cea altă speciă de oposiţiune. EI lega” cu blăstemne bi- 
rurile ce ingenuchia țera. Poporul făcea diatribe ŞI Sa- 
tri : 

Cadământul boerilor 
Este ca, vai de capul lor, 
Că dintr'înşii sunt periţi - 
Cu sărăcia împodobiţă 
Şi de necaz şi sudory 
Is bolnavi pe qi de cinci ori. 
Numai le e pe dreptate 
Să-le paţă aceste tăte: 
Che'tuiala s'aii sfârşit | 
C'aii fost bani de fumărit, 
Blastemele celor sărace 
Nu le va fi lor în pace, 

Ce şi casa celui ce-o are 
„A se'rimână la vănqareă ! 

Când Moldove, bună țeră, 
“Staă la tine de gândesc 
Ănimile li se topesc, - 

- De zefehiuri ce au făcut: 
Premblându-se pe la Prut, 

Cu posta cu patru cai, 

Făcând zefki ca nesce crai: 
Lăutarii le cânta, 
Grija ţărel nu purta... 
Dumnedeii aşia vădând 
EX lăsă, în vec plângând, 

Plângendu-şi păcatele | 
Ca să-şi scie faptele. . 

%
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Dar pe când poporul ficea asemenea oposiţiune Loe- rilor, cum o făcâi acea oposițiune boecrii ? — Dicsii ci Domnilor răi, ca M. Costin : mai des M-la cu paharele dar mai rar cu orânduelele ? a Nu! ei pribegeă din ţâră şi trimetâii «le scire Domnu. lui, că sunt feciori de. boeri ŞI cu case grele şi nu pot și ei a se indulci de mila Domnului, din curtea boeri-. lor» ... (201 E Cogălnieânu!, . - 

ŞI atunci, unii domni sciți cum liniseei opositiunea ? Metoda e vechiă dar oficace se vede : Boeriai pre reclamanţi, le făcu lefY şi scutelnici, dice Ti. Cogăluicânu (loco citatoj. Dar ţâra îngenuchia, dar era sul Ion Vodă Mavrocordat „mare grei țărei cu biruri grele . Ce face ! «Iar boerilor, dice E. Cogălni- cenu (pag. 201 T. 3) le părea bine, căci mânea fiă- « care şi avea tot ridicături de la acest Domn... și de «atunci a făcut bani toţi boerii,» 

4 

Când audim esemenea lucruri, atunci înțelegem tâtă profunditatea durerei cu care striga un suilet ca al lui Neculcea, acel Ieremia al patriotismului : «Oh! oh! oh! seracă leră a Moldovei ! ce norocire de «stăpâni ai avut! ce sorti de viață "ţi-a cădut! cum a «mai rămas om traitor în tine de mare mirare este, «eu atâte spurcăciuni de obiceiuri, sare se trag ' până « astă-di in tine Moldovo! şi din vreme în vreme tot «S'aii mai adaos spureatele Obiceiuri 1» | „In facia acelor spureate obiceiuri, atribuite eu ne-: dreptul de patriotismul ui E. Cogălnicânu. numai lana- rioților, căci, Domnilor, unora din ci, repet, națiunea română datoresce cele mai mari acte sociale ; —in facia acelor spurcate obiceiuri, - ințelegem şi suntem de acord
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cu bătrânul poet Beldiman, care adnotând apostrofele vigurăse dar nedrepte în câtva ale lui Enache Cogălni- conu, dec: : N «Intorcăndu-me către tine estoriogralule, carele cu a- tâta patimă vorbesc asupra Greeilor, iți voiii cere ertă- „«ciune mai ântâiii, şi după accea voii dice că vorbesci «eu patimă şi că te rătăceşci întru cele ce dici cu totul; «căcă în cursul istorici hronografului acestuia, am vă- «dut domni pămenteni, carii ai ficut mat multe cru- «diuni și prădără, ati desbrăcat jera fără cea mai mică «mustrare dle cuget, luând hrana din gura  pămente- «nilor şi puind cuțitul în sinul patriei sele, fără de - «milostivire stricând pronomiile patriei şi a patrio- «ților spre indestularea licomiei lor. Mă plec şi eii a «hulipsi pre aceirăi şi indărătnici din Greci, deră nici de «tot nemul: lor, căci cu acâsta apoi hulesci și tot n&mul «Moldovenesci, având indestulă pildă de ocârmuirea rea «a Moldovenilor. Ii mă plec acâsta unui Grec, care vre- «melnicesce este aicea, şi nu-i pasă de patriă fiindu-i «străină ; deră un pămeânten, pămenten patriot, fiul pa- «trici acestia, a prăda pe. maicăsa, a prăda și a nu-i fi «milă de frate şi patrioţii să, acesta .neci de cum nu «voii putea certa! 1... Sa "Nu simţiţi, ca o adiere dulce de primăveră în aceste prime vorbe de renascere de la 1820? — Când o naţi- une işi recunosce erorile, este în ajunul indreptărei lor! 

Permiteţi-mi spre a. termina asupra opiniunilor poli- tice şi sociale ale cronicarilor noştri, se vă spun ce în- țelegtii ci prin Voerime. | a Urechiă nu ințelege prin boierii un om cu privilegii. Lucrul era aşia, dâră el se ridica contra lui : «In Mol- dova, dice cl, singuri cec mari judicători, singuri pi- rişi, şi singuri plinitori legei şi de acest spureat obiceiti Moldova nu scapă !...» pa
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M. Costin este mai pucin decis contra privilegiilor de clasă. El admite esistința-unei nobleţe privilegiate, căci Tecunosce (pag. 265) esistința de mari şi mici şi dice : «cu cale este a fire frică celor rnay Inici de cei mai mari.» Aci este numai o. influință a mizlocului sociale asu- pra animei lui Miron Costin... Dovădăi este că, drept co- rectiv la esistența unei noblețe, el admite, cere șI la- udă egalitatea înaintea dreptului, o 

se 

„Ge aţi dice, DD.-lor, despre acel bărbat,care cu mat bine de 100 de ani înainte de revoluţiunea francesă, care [or- mulă şi recunoscu. egalitatea sântă a omului în facia le- sei, v ar fi vorbit despre acestă sântă egalitate şi ar fi a- rătat-o cu laudă în aplecare? Aţi fi dis ca şi Cantemir despre M. Costin : că nase Şi la noi ment mari! “- Fă bine, acel bărbat a disto : «Domnul când judecă, dice M. Costin, pre un boier cu un curtân, ochii dom- nului :pot se fiă spre boier, cr judecata: pre cale dreplă se mergă.» 
«De mare folos şi cinste este Domnici şi ţărei boe- rul, dice Costin»... Dâră de altă parte adăogă : dâcă dupe părerea lui Radu-Vodă când se pârâsce un curtări cu un țăran, mai de cinste se cade se fiă curtânul şi la cuvent și la.căutătura Domnului, urmeză totuşi ca «ju deţul se nu seabată din calea sa cea dreptă !» (pag. 257.) 

se - 

- ŞI apoi in definitiv, ce fel: de nobleță admite- Miron Costin ? Nobleţa chiverniselei? Nobleţa viciului ? a des- frănărey ?,.. *. e 
Nu, D-lor şi D-nelor mele. Dâcă: M. Costin înțelege că intre om şi om. pote [i.o diferenţă, 'aceea e în pri- virea moral&.maj ântâiiă, A "« Sfatul alege, dice el (307), câtă osebire este intre «OM ȘI 0m.> Ru ae
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Nobleţă.? Der Miron voiesce aristocrația sacrificiului, a devotamentului pentru bine şi pentru patriă. NE 
Nobleţă ? — «De mare folos şi cinste este Domnici şi terei Doierinul... «957, 
— Deri care Doierin ? 
— & Boierinul intelept, respunde Costin; Boierinul care cu ințelepciunea și sfatul săi lucreză la binele şi fericirea tărei sele. . i 
Boierinul cel avut apoi «că dâcă, (mai dice Costin) «are Domnul cincă-sese boeri avuţi, nici de o nevoiă a. 

« tărei nu se terne.» | Aa 
A! o aristocratiă ca acâsta, care se dobândesce prin sacrificiuri şi personale şi al avutului săi pentru. patriă, nu, nu este o pată în târa cea mai democratică. Este 

atunci deosebirea omului de bine de acel de “nimica ! noi nu ne vom tângui contra unei așa deosebiri... Ve- niți de muriţi pe câmpul de bătaiă, luptând pentru 
târă, şi fiţi aristocratiă |ravureri aaa 

Aduceţi averile vâstre în tesaurele tărei, când neami- cul e la margeni şi fiţi aristocratia patriotismului! 
„Fiţi Romăni, şi veţi fi mobili! A ti Român, este dupe noi titlul cel mai mare de nobleţă ce se pote purta în Orient! | - 

a 

Eacă, acesta era nobleţa, lui M. Costin, carele şi-a dat viţa pentru bine, adevăr şi patriă, carele a dis că boie- 
rul dâcă nu se pârtă cum se cade unui boier, Domnul 
se-l scâtă, (257) Carele a arătat cum Radu cel Mare hoe- 
rind pre o slugă a sea, dupe cererea Mitropolitului şi a 
boierilor, de şi dovedise, că firea aceluia nu era de 
boieriă, la desboierit apoi şi a pus pre 'arrmaaşiu se-i 
tragi căte-va sute de toiage .. Pentru ce? Togmai pen: 
tru acea de care pe la 1830 şi incâci eram: boeriţi noi : 
entru că adoua-di dupe ce fnsese boierit, se dete la 
esfrânări, la mituire, la nedreptăţire şi bătaia menilor 

din târg...



2 

„O! câ din boieriţ Regulamentului, —eram cât pe ce se adaogii: şi din ai Convenţiunei—ar putea sta hoieriţi Sub un Radu cel Mare? 

% 

Aşi fi dorit, Dâmnelor și Dlor mei, în acestă ultimă întrevedere a nâstră, se ve spun multe, se vă spun tot ce e mare, nobil şi generos în cronici, în acele monuminte ale literaturei n6stre, dâră, o simți. bine, trebue. se termin spre a nu ve obosi. Voiii închi6 reservănd pen- tru altă dată a vă vorbi despre elocutiunea lor. Atunci veţi vede cum. strămoșii noştrii. nu numai. sciuse a cu- vu geta bine, deră și esprimaii cugetarea în tâte condiţiu- nile celei mai alese elocuţiuni, — De aceea JM. Costin: dice cu drept cuvânt că stă numele de român ca un te- meiii neclintit ! | a Spre a fi drepţi, Domnelor şi D-lor, în privirea croni= carilor, în privirea chiar ŞI a celor mai inferiori din ej, se ni amintim în ce timpuri ei ai scris: «Sosira asupra nOstră cumplite aceste: vremi de nu stâm de scrisore, . ci de grijă şi de suspinuri, şi la acest fel de scriscre (a cronicilor) gând slobod şi fără valuri trebuesce ; âră noi privim cumplite vremi şi cumpănă mare pămentului nostru !» | "«M5 vei ierta, iubite cetitorule, mai dice el (pag. 393); crede valurilor şi cumplitelor vremi; întrebă pre ce vreme am scris şi cât am scris!.,, Ne «Strebunii noştri aii seris, a dis Mitropol. Dositeiii, cât ai putut birui în acei veci grei ai țări Ca se judecaţi drept, cercetaţi Domnelor şi Domnilor când aii scris. Ba nu; cercetaţi chiar cun ati scris, şi veți vedea cum literatura nâstră a mers tot aşia. de ra- pede ca şi la alte naţiune reputate mari | | 

=
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„Am promis se facem d comparaţiune intre 'cronicele 
nostre şi cu acele francese: Decă, am avea timpul se ne 
ținem şi acesta promitinţă, “am vedea, că şi în faciă cu 
Vilehardouin, Joinville, ' Froissart, Philippe de Comi- 
„Nes, nu sar impucina nici cum 'meritele unui Ureche, 
unui Miron Costin, Neculeea... - a 

Villehardouin, carele ne interesedă forte mult căci 
nareză resbelele lui Balduin imperatore al noului im- 
eriăi latin de Orient cu Asan al nostru, este cel mar 
ăudat dintre cei sus citați; Cu tote aceste, &că ce dice . de el D. D. Nisard: (histoire de la lit. franeaise T. Il.) 
«Ne cherchez pas dans Villehardouin la profondeur 

des pensces ni l'art du recit. 1] ne se prâocupe gutre 
des causes et des suites des 6vânements.. Sa morale 
c'est la volontă de Dieu qui chătie les peches par les re- 
vers, et qui fait russir tous ceux quvil veut aider.. .» 

Pilehardouin scri, ca şi Muntanen de la spanioli, 
spre a glorifica pre Dieu. a 

Ca se vedeţi sub ce diferită impulsiune de a cronica-. 
rilor Români, scri€ Froissart , ascultați : « Froissart 
n'aime pas la paix; ne se soucie gutre non plus de la 
patrie; il l'eut bornse î Vallenciennes, (1) D. Nisard, de 
şi apără pre Froissart, totuși mărturisesce că el nu este 
ânche un istoric, 

N 

Decă cu tâte aceste dovedi de merite, mintea fiindune 
plină de Vico, Roteck, Macaulay, Michelet, etc. vom dice 
Domnilor, «n'avem literatură istorică»: d&că, negreşit, 
cronicele nostre ni s'ar păr ânchă de parte de progresele 
sciinţei moderne, ele totuşi nu vor înceta de a îi scumpe, 
căci numai ele sunt în stare a ni îimmări sufletele pe mă. 
sura vechilor Români. Ele ni vor îmmări suflete e, căci 
elesunt scrise de ostenul, pe cândâncă sângele neamicu- 

(1) Nisard, Histoire de la lit. fr,
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lui nu era uscat pe sabia sa ; le a scris M.. Costin carele mârsă la mârtea martirului , lasand ânchă neuscată ena cu care trădase posterităţei memoria gloridsă a lut Lepa şi Basarab! Ne vor immări națiunea, Domnilor, pentru că în paginile lor frumâse-vom învăţa prețul Ro- mudâmtsmaului, și mizlâcele de a-l realisa : libertatea. şi răția ! 
i 

300
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e. 

" Dâmnelor mele, Domni mej, 

-— «Ce, nu scii că primul lucru ce. se templă.cu copiii, 
este d'a lise nara fabule?> (5) e Sa 

Aşia intreba Socrat, carele propunea isgonirea din : 
republică, ca daunători, a poeţilor, ce die a poeților ?- 
Alu Omer însuși ! Socrat admit inse pre fabulişti, în 
oposiţiune cu mulți pedagogi, carii consilisză a nu se 
da in mănile copilaşilor, cărți cu apolâge, 

Socrat şi el sci6 că nu tote apolgele sunt bune și 
dardice: Aa SE 

— «Se veghiăm asupra, făcătorilor de iabule. Se ale- : 
«gem acele care sunt potrivite şi se respingem pre tote 
«cele-l-alte, Noi vom indemna apoi pre doice şi pro name . 
«se amuzeze cu ele pre copilaşi' şi se formeze prin ele 
cănima lor cu mal multă ingrijire decât pun la forma- 
«rea corpului lor, »(2) aaa 

Este aci, în aceste vorbe ale filosotului, sorgintea de- 
finiţiunei dată de Fedru despre fabulă, pre carea el o; 
voiesce : . a 

. acasa QUod risum 'moveţ 
Et quod prudenti vitam consilio monet. 

Răndurile ce le produseiii mat sus din filosoful grec, 
(1) Platon, Repub, lib. 11, 
(2) Repub. lib. JI.
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„mi-ai datii ideca se icii fabula pentru materia pri- mei mele lecturi din. ăst timp. . Mi-am dis : | | Naţiunile ca şi copiii aii o epocă în vi6ța lor, cându-şi petrec cu fabule. Ia 
Și decă, cum susținea Socrat, fabula pote ajuta la e-: ducaţiunea copilaşilor, se nu fiă gre un studii intere- sant şi plin de invăţeminte, studiul ce s'ar face asupra primelor! fabule, ce poeţi naționali ai narat la lsgănul renăscendului Romănism ? AIR Lică ce voii se încerc a face astădi. Dar pe cât ma- „teria e nouă și prin urmare grea,. pe atăt nu pot aştepta succes. Ceea ce-mi dă însă curagiii, Dâmnelor şi Dom- nii mei, este suvenirea bune-voinţei şi simpatiei cu ca-. rea: de altă dată am fost onorat. de Dv. La ănimă emit stă -dorul q'a ile: merita, d'acâsta vă TOg se remăneți convinşi, ee IE | a 

“Materia lectura. riâstre de 'adi este naturalmintre im- părțită în dou : se cuvine se dicem câteva vorbe asu- pra fabulei in: genere ŞI apoi se abordăm pre cel ânteiii din fabuliştit: români, din epoca de renascere literariă ŞI naţionale. - i 
“De fabula. Originile fabulei în genere sunt cunos- cute : Amorul de ficțiune şi de miraculos, naturale omu- lui şi primelor verste ale naţiunilor şi lipsa de caractere de scris'sâi esistința, scrisârei figurate. - "Adevărata origine a apologului se dice că este în. trebuinta d'a spune adevărul” sub o formă îngăduită, la despoți şi tirani... 

„Servitus obnoxia | „* Quia quae volebat non audebat dicere zu n, Afleetus proprios în fabellas transtulit,. (4) 
Etă acum, după un filosof 8rec, Apolonius de Tyane, 

(1) Fedru, cartea III. ADI
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originea legendariă a fabulei. Apolonius definde fabula contra unei Menipe. . | e — «Menipe, dice Apolonius, când eram copil, mama mi-a povestit istoria lui Esonii. O se-ți-o spun şi eu ție.— Esopii era un piistor şi păzia oile sele lingă un templu al lui Mercuriii. Era el fârte amator de ințelepciune, şi ruga adese pre Mercuriii se i-o acorde. | Era pe acele vremi şi alţi ment mulți, carii adresau lui Mercuriii. aceeşă rugăciune. Aceia când mergtii la templu, cătră rugăciunele lor adăogtii diverse ofrande : unul oteria aur, altul argint, cesta ivoriii, celalalt vre” un alt obiect precios. | | Esopii, carele n'avea. midlocul de a face asemene 0- frande bogate şi cârele era hun econom de ale lui, făcu lui Mercuriii o libaţiune de lapte; dar nu pusă decât atâta lapte căt căpătă de la o die deja mulsii derineţa. El depusă pe altarul deului faguri de rniere, dar numai atăţi cât putu ținea în palma” mâne. EL adusă d'asemene Inere . de mirt, stii roze și disă deului : Trebue ore, o ! Mer- curtii ! ca pentru de a-ţi face ghirlande se lasii grija oi- lor inele?» | _ | IE Sosi în fine dioa fixată de Mereui pentru distribuţi- unea inţelepțiunei la 6meni. | Amointinda-şi de ofrandele fiă-căruia, deulii: propor- ționa partea de înţelepţiune cu cheltuela făcută de solici- tatori..... — «Tu, dieea el, care at adus multe avuţii „în “templul meii, vei căpătă filosofia ; tu carele n'ai avut de cât al doile rang în abundanţa ofrandelor, fii oratore ; tu aibiințelepeiunea, astraonomici; tu, fii mare în iambice.» După ce Mercuriu distribui ast-lel tâte părțile inţelepțiunei, el bagă de-stmă căpre Esop il ui- tase. Căntând atunci ce putea face pentru dânsul, eşi. aminti despre fabulele care, când cra in l&gănl şi-l nu- ina Orele in Olimp, veniati se i le povestescă, și în care Vaca vorbia şi Omul asculta. Astă amintire -l făcu se vedă că tot mal avă ceva de dat lui Esop, şi-i dădu facultatea de a inventa fabule: era singura parte a în--
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 țelepțiunei carea rămăsese lui Mercuriii: «l€-0, dice el lui Îsop, asta e antăia ce am inveţat şi ei 1.» 

Ecă aci, Domnelor şi D-nilor, în astă ingeni6să legen- dă a Greciei, nu mai mult sorgintea reale a Apologului, 
dar tote cualităţile și defectele lui. Purtarea lui Esop din legendă cu deui Mercuriii, este morala obicinuită a apologului. In acesta anticitatea nu dădea lecţiuni de prudință, de astutiă. Esop este un astute: el dă deului olrande de pucină valâre, dar cu ele voiesc a dobândi” multă inţelepţiune. Cu pucin capital a 'dobăndi mare venit !... Ecă omul practic din toţi timpii. că omul care scie să trăcscă în pace şi cu interesele sâlo ŞI cu ale zeilor. EI mulge dea pentru sine şi a doua mulsură 

o destină lui Mercuriu. Mi 
Atăta numai că Mercuriii şi el est un deii al 'comer- ciului, şi der dâcă nu inșelă, cel puțin nu se lasă a fi înşelat. El uită pre Esop la împărțirea inţelepțiunci. și ' numai apoi 6şi amintesce de el spre a-i da facultatea de - a face fabule. a a Pentru lapte muls după mulgere, deul dă o înre- lepțiune ecivalinte. In tabule Esop va arăta omenirei 

nu ce e binele, adevtrul, frumosul, justul..., ci cum se - va putea feri de râi, cum se va putea lolosi de neade- „Văr, de urit şi cum va putea lupta în contra injustului. 
În adever, rare apologe ale anticităței aii spus că vir- batea e sacrificii şi desinteres, ci au lăudat pre Leii că- Că a iertat șorecele, pentru că la nevoid Şi şorecele, pote fi de ajutor Leului. Aii lăudat cu stăruință nege- nerositatea furnicei, carea nu dă grierului demăncare der i dice: - | . 

— Ai căutat ? &mi pare bine, 
-. Acum jâcă decă poți, 
„Er la vâră fă ca mine! 

1) Philostrat, vița lui Apolloniu de Tyuae. :



= 931 — 

Vedeţi Vulpea scăpând cu astuţia sea de sub loritu- rile Leului despot... a a ae 
„. Vedeţi Arborele mie făcendu-şi laude din aceea că el scie a se pleca dupe tste vânturile, certi nu a li 'resista „pină a firumpt de ele? J „Nu! adulătorii şi curtezanii nu se alung din ţera apo- logului ! (şi Deii mă tem că ei nu se pr alung neci în alte țeri !) Dar ce? Nu te inveță fabula cel puţin cum se-ți fereșci cașul de ei? 

„ Ecă labula, 6că apologul ? i 
Rare-ori, o repețim, el di o lecţiune de moralitate „pură, deseinsă din «templa serena» ale filosofiei lui Lucrețiu ? filosofia apologului e filosofia negulitoriului, carele nu vinde poliţaiului cu măsuri false nici duce la visteria domnâscă bani calpi. Este lilosofia politicului, care-şi duce luntrea pe unde sunt apele crescute, puţin pesându-i ale cuă sunt apele şi de sunt limpedi sâă tur. 

ure 

Dar, găndese ! | 
Decă, fabula, dâcă apologul este ințelepciunea așia de jos cădută, apoi do ce se mă mai ocup de'ca ? 
— Pentru că tocmai în invingerea acestor defecte ale 

apologului află meritele ssle fabulistul, 
Pentru că, decă in adevăr am afla ințelepţiunea ro- 

mănă , la renascere, luănd pre mult direcțiunea ințe- lepţiunei antice , se scim a lucra pentru îndreptarea ci. inţelepţiunea antică, ! în adevăr că ca nu prea era cu mult superiGră ințelepţiunei apologului. Un intelept din 
dilele n6stre este un sânt, dice S. M. Girardin, sc un. losof, stii un literat, carele se amestică puțin în lucru-. rile lume, pre care le ignoră stii le desprețuesce... Cu „totul alt-fel era înțeleptul antic : e] coma abile şi avizat, 
carele se pricepe la intorseturi. Vedeli pre Pittacus u-. nul din cei şepte inţelepţi at Greciei. E] e Principe de 

-
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Lesbos. Ascultaţi masimele lui politice : « când.veţi «vrea se faceţi ceva, dice el discipulilor sei, nu vă lău-. «daţi, căci decă din nenorocire nu aţi scote la capăt în- «treprinderea, şi-ar ride de voi.» aa Intr'o di îl intrebi care e lucrul carele trebue să-l facă cine-va mai tărdiiă cât va putea?—A' imprumuta cu bani pre amici. — Care e lucrul ce trebue făcut in tot locul? — A profită de binele și de râul ce se templă.. Thales, alt învăţat al Greciei:, era un mare fisicien ; la nevoiă se facu un mare comerciante. | Bias , e un mare orator; mai mult, el e poet ; dar masimele lui sunt de o înțelepțiune practică şi pru- dinte: «ubesce amicii tăi că discreţiune ; cugetă că pot se devină neamicii tăi ; » şi Grăşi : curesce pre neamicii t&i cu moderaţiune, căci se pote templa ca neamicii să-ţi Ei . fiă mai apoi amici. » | 
Periandru era tiran al Corintei și invita pre usurpa- tori să se destfidă chiar şi de cei carii li se par a fi cel Ind mari amici. . o 
Chillon era efor la Sparta. Bra ună om abile şi forte ingenios asi guverna consciinţa. 
lică înţelepţi anticităţei. a | Diferinţa, intre ceea . ce-şi propune apologul' şi între vechia înţelepțiune a Greciei , cum vădurăți , este forte mică, | | 

4 

“De altmintrelea , fabula, a ologul , carele nu'şi pro- pune de a predica morala, ci de a învăţa pre 6meni cum se ducă la capăt bun întreprinderile lor, ea.,-care nu '$i propune de a învăţa, cum dice D. S. M. Girardin, ome- nirea a nu face pecate , ci a evita erorile, nu dea fi vip IuOsă ci avizată, istâţă, iscusită sâti virtuosă cu pru-: dință de altmiotrele, dicem, apologul a avut , pare, şi el o mare utilitate în unii timpi de despotim şi de apă- sare, când nu era . liber omul a spune ce cugeta despre adevăru, just şi bine. a
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"In adevăr, în diuu când guvernului familiei , guver- nului patriareale succesă tirania, apologul fu de mare ajutorinţă apăsatului. Adevărul «gol din fire» merge la Imperatorele tiran şi despot, şi ca un naivi ce e adavă- rul, începe a-lă apostrofa fară. macar a să pleca până la pământ şi a face o introducere în care se-l [iă comparat cu sorele şi stelele.... fl % dice : | 

| Vrei se-ți spun a m6 părere ? 
po Tu nici cum nu ai durere 

Pentru pământeni tâă; 
Cei mal mari te măgulese. 
Şi norodul jefuesc; 
Legile ţi sunt calcate... 

La asemene cutezătâre vorbe, Imperatul (și Dei 1. că Adevărul fusese puţin parlamentarii 1) strigă , dice re- gretatul nostru fabulist Donici : | 

„EȘI afară ! eşi afară | 
Golule nerușinate ! 

Daţi-l iute jos, pe scară ! 

Atunci Adevărul se invţă minte Şi otări de altă dată se mergă la Impăratul cu altă metodă. EI mârsă, : 

„Nu gol, ci 'n vestminte 
Imprumutate la minte 
Și cu aer de respect,.,, 
A vorbit frumos, încet . .... 

EI 

politeţă şi de bună crescere. 
ŞI atunci : 

Vegi aşia ! Şi Adevărul pote profită, de manualele de 

„Imperatul, în mirare 
I-a dat tota ascultare ; 
I'a pătruns, Va, înţeles
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Și în dată ai ales | 
| - Ali miniștri, altă curte, 
A Be prefaceri multe ; . 

“+ Trebile aăă îndrăptat 
“Şi-a fost bine-cuvântat, . 

Văd pe ică-pe cole in onor. mei auditoriit un su- pis, — Ce-mi spui tu, volosule şi spirituos suris ? — Cum ? adecă... Se. pote, dar fabula. cel pucin dice că * Adevărul a fost ascultat de Imperatorele... Acesta e un adevăr, în fabulă cel pucin ; şi apoi fabula e de origine orientale, şi Orientul e cunoscut ci este ț6ra neprevâ- dutului 1... Ea 
Nu e vorba de not, —voiii se die de kuropa, — unde marele nostru poet Gr. Alexandrescu. ne spune că : 

Sa „_ „Cânte urșii, lupii, în pilde cit le place, 
Omu-și cată trâba, şi tot ce-a, "'nvăţat facea 

Şi apoi acest poet necredătoriii in puterea apologului, - când a cădut în astă necredință? În dioa când nu putu scăpa cu fabula de un incapăţinat: şi pre prozaic credi- tore: | 
N Cu tâtă-a me silință,, dice poetul, . a . 

A fost cu neputinţă, 
Puterea armoniex 

„Se-l fac se înţelegă..... 

Și apoi pas! de mai fi dâtorii. fabulise când neci cu [fabule nu mai scapi de ele ! 

„În antieitate însă era fabula, apologul, o armă pu- tinte. Vedeţi poporul . Roman revoltat molcumindu-se la simpla narare a fabuley «stomacul şi membrele.»



— 95 — 

Vedeţi magnifica lecțiune ce.di profetul Natan lui David prin parabola 6ei celui serac. | a „Vedeţi, mai încolo, care dintre Solon și Isop reeşese mai bine la curtea lui Crezus, regele Lidia. Permiteţi-mi se împrospătez în memoria D-tre acestă imprejurare.. 
Crezus era un rege fârte avut, Intr'o Ji el întrebă pre Solon de a vădut vre-odati on maj fericit de cât densul. Solon răspunde : Ma SE E câm cunoscut pre Tellus, cetăten de la Atena, carele „a trăit ca om onest în o republică pre cultă. EI a lăsat „«duoi copii forte stimaţi....și, în fine, a avut fericirea «de a muri cu armele a mănă, repuriând o victorii, «pentru paria Sea, Atenicnii iaii naltat un mormânt în cacelaşi loc in carele. 6şi perduse vicța, şi iati dat mari «onoruri, » 

- Crezus socoti că Solon a nebunit, «Ei bine, continuă cl, care e omul cel mai fericit după Tellus ? -—,Aă fost odată duot fraţi, răspunse Solon, unul se chiama Cleobis şi celalalt Biton. Ei erati aşia de ro- Duşti că ai eşit d'apururea victorioși din tot felul de luptă. Ei se iubiaii. mult. Intr'o di de serbătâre, mama lor, carea era preutâsa a Junonei, trebus se mergă nu- mai decăt se sacrifice la templu. Fiind că întărdiâi dea aduce boii, cu cari era se tragă carul preutesei la tem- -plu, Cleobis şi Biton se inhamară. la car şi o conduseră penă la locul unde ave se m6rgă | 
«Tot poporul le dete 'mii de bine cuvintări , mama lor răpită de bucuriă, rugă pre Junona se li trămitiă ceea ce era mai folositor lor. Când sacrificiul fu finit şi după co mancără, merseră de se culcară şi muriră amenduoi in aceeaşi n6pte.» La acestă istorisire , Crezus nu putu a-și stăpâni mănia: Ce fel ! dice el, tu nu mă pui pre mine între Gmeniă fericiţi | 
Respunsul ce dădu Solon fu şi mai verde şi Crezus nemulțămit pofti pre înțeleptul Solon afară, — Esop şi el "i spusă adevăruri grele ca-şi Solon, numai Crezus le
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înghiţi, că-ci Esop vorbi despre Lupi, Urşi, Lei... &ră nu despre Crezus. 
— 0 Solon , dice apoi Esop, filosofului : nu trebue nică odată se te apropii de principi, sâii de te apropii de că trebue se nu le dici decăt ceea ce le este plăcut. — Din contra, respunde Solon, nu trebue nici odată a te apropia de ei, dar când ei te chiamă trebue puru- rea, se-i consiliezi căt poţi mai bine şi se nu le spui neck odată decăt adevărul.» | E sublim respunsul lui Solon, dar Solon uită că Prin- - „cipii nu chiamă de două ori pre cei carii le da lecţiuni, şi Esop, cu fabula lui, la lipsă de mai bine, facu mai mult, -. | | . 

% 

Nicăiri mai mult decât la Români apologul n'a servit pentru esprimarea mas liberă a adevărului, ba până şi a sentimentelor patriotice renăscânde, şi deveniie altă- dată, sub unii fanarioți, ele însele, o adevărată fabulă în patria nostră, unde tot ce era naţionale, bine şi ade- ver, era apăsat, când de către boeri, când de către Domn, când. de către Ruși, Turci, Nemţi.... Sa D. Negruzzi era esilat numai căci terminase un arti- col al săi cu un vers din Voltaire :. IE 
„Aux âmes bien ntes que la Patrie est châre!i » 

Ei bine! nu este de mirare ca se vedem cum, pe când Negruzi era esilat pentru atât, apologul spunea slujbaşilor că aii Pufusșor pe bolişor, că Boul e în "Post mare ! că curtesanii sunt la curte cu favor. ... 

„Pentru că în două labe sciti a ămbla ușor, a Și fac aport... sua Seii că judecata otăresce :. | 
„Ca păgubaşului peleica claponului furat 

” și reclamat se se dea, 
Ear carnea tribunalul deposit se o iea! 

,
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Sei că cel: 
„ Cu trei femei barbat 
De răul lor s'a spânzurat - 

- ŞI de-atunci în aceea $eră, 
+ Cu tret may nimeni nu se 'nsâră. Sei că: 
„Dâcă ar.fi șt-in lumea mare - 
Vădută urroa la tălhari, 
Atunci, mă Jur, fără, mustrare, 
Că s'ar redea şi în curţi mari. 

Cinc-ă tare şi mare 
Dar minte nu prea are, 

„Nu-i bine, cât de bun la ănimă, se fi | 

Sâii că judecata otăresce lupilor :. 

De die o pelcică 
| „Şi nică un păr mai mult, nemică ; Sci că : a - 

- Dumnedeii se ne ferâscă 
De judecata măgirescă 

E de mirare, dar aşia fu! Negruzzi fu esilat, er fa- bula, apologul lui Donici şi G. Alexandrescu le ceti Ju- decătorul şi slujbaşul şi cine scie de nu şi insuşi Dom- nitorul ! . | | . 
„ApoY când în elegiă, destul nu pot se vorbesc, 
Și s'arăt fără sfială tâte câte socotesc, 
Vre un: dobitoc îndată vine înaintea mea 
Şimi ridică cu lesnire sarcina veri cât de grea, 
Lupii, urşi, îmi fac slujbă, leii chiar mi se supun, | „Adevăruri d'un preciii mare, când le poruncesc, el spun. 
Socotese că, putem dice, fără se ne în doim, 
Că e prea, bun pentru fabuli vecul în care trăim ! 

Versurile aceste ale D-lui Gr, Alecsandrescu completă 
7
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tot ceea ce putem dice despre importanța fabulei la Români, din timpul din urmă. Pe când censura cu plumbul ei multicolor verga spatele autorilor sâii chiar &i chiama la Tribunaluri, «se dea cuvent,..... «Se spună în bună proză — (val | proză cu zagalaf- ce, snuvuilă Și scvipisilă şi bună e cu neputinţă |. .. «Se spună în bună proză, de ce umblă după vânt» ?. Se le dică judecata : Ă 

“Fiind C'am aflat că scrii, | 
Fiind-că voubesci cu noril şi pul slove pe hârtii, 

- Ado versurile tâle, avem poltă se cetim 
Și de n'a! atins pre nime, noi osănda-ți mirgim ; 

pe când censura ficea d'asemene pacoste. elegiacilor nostri de (6tă mâna, acesşi censură, când poetul Alec- sandrescu striga că : e 

„Ura ne'mpăcată,.., , 
Şi-a revărsat veninul, a vrut se-și resplătâscă 
Şi fabule!e mele spre răi s6 tălcuâscă,« 

„A dis că lupii, leii, vorbesc de stăpănire,..... . 

acetşi censură, dicem, vine se apere pre fabulist : +. 
„Il apără în lume, le spune c'aă greșală:,.., 

Acestă curi6să lavore a censurei pentru labuliştii-no- ştri, făcu pre D. Gr, Alecsandrescu se dică regretatului nostru Donici, că «dâcă censura nu țar fi dat pace : 

„La atătea dobitâce suflet ore ai fi dat ? | AY fi dis cu îndrăsnâlă de-un vulpoiă judecător 
Că el vedi câte odată cu puf alb pe botişor, , Că în cumpăna dreptății caşul tot l-a cumpănit „Până ce prigonitoriă cu niinie s'aii pomenit ?
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Ast-fel nu e ivoniă în gura fabulistului muntenu când cu spirit mulțămesce acestei censuni : 

Mulţămesc astă-dată şi stipânirei nostre, 
Care nu vru s'asculte la vorbe așia prâste, ” . 
Alt-fel de nu, mi-e temă, că ?n loc de mulţămire 
M'ar fi făcut prietân cu vre o monastire, - 
Unde spălându-mt vina prin post și nomâncare, 

* Mergem în rai d'a dreptul și fără cercotare. 
(Epistola cătră Maior Voinescu 11) 

Nimeni nu ne demustră mai bine marea putere a fa- ulei decât Socrat. In adevăr, Platon ne-l. artă la că- 
te-va ore nainte de a becicuta, făcănduşi cea -mai plă- cută ocupațiune din versilicaţiunea de fabule esopiene. Marele dascăl al nemurirei sufletului se pare că recu- nosce ast-tel ce armă putinte ai negligiat, neinteebuind fabula în propagarea sublimelor sele adevăruri, ..... 

* 

 L&gănul apologului e Orientul, prima țerină ce călce omul şi primul cer sub care corâne luciră pe frunte dă deşpot. Bidpai este cel mat vechiti apologist din Asia. În Europa apologul veni cu Esiod mai antâiă şI apoi. cu Biblia evre&scă. | 
Architon şi Stesichor (16-le secolu) aii fost, însă după noi, adevărații direcți părinţi at fabulei în Europa. 
Esop (550 Frigia) este &răși adevăratul perfecţiona- tore şi continuatore al fabulelor lui Bidpai, 
Fedrit apoi este cel care dădu: fabulei fermecul versi- ficațiunei şi de multe ori caracterul orav şi măsurat al cetățenului Roman. Fedru este ciitră Esop , ceea ce fu. Virgile cătră Omer. . | 
Lăsăm de a vorbi de Avinius » Aphtonius, Gabrius sei Babrius ete., spre a ne reintârce la fabula română, 
Cel d'antâiii pas mai mareatal alegoriei, al metaforei,
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al parabolei cătră apolog, în litereleromâne, nu-l aflăm decăt cu fine a secolului îrecut și începutul celui de faciă. In cei după urmă, cronicari, de la Neculcea la Beldiman, sub dommile fanariote, aflăm preserate ca o sumă de. adfabulaţiuni, deşi tâte, mar tote, nedemne de precep- tele moralei. der demne de catehismul omului decădut în c6 după urmă prostraţiune, | „Capul plecat nu-l taid sabia, die individi care nu mai meritat se-l porte pe umere! | Mielul blând suge la doue oi, dicâii cei ce sugcii țera şi domnia, cei ce făcgii cruce cu Ruşii şi salamale- lime cu Turcii, e 
Mâna ce n'o poţi mușca linge-o..... Şi ati lins, în adevăr, mâna gâdilor erei lor, în loc dea o mușca şi apoi a sei se m6ră ! | . O! departe, departe de noi amintiri a timpi de înge- nuchiare şi de doliiă ! | „Primele “încercări de fabule mai demne se reportă cătră anii 1800. : i , Ideile şi mişcarea elenă incepă a ferbe. June lire ro- mâne se încerca a innoda. cârde române. Der Domnii streini apăsati incă ţâra : incă poetul n'a venit se strige : 

"Fraţi, uniți nu ca tâlhari, 
Ci ca Români, 6meni mai, 
Aideţi se ne sfătuim 

„Ce ar trebui, cum se fim! (*) 

Aidi Române, aid! voinice | 
Lasă ripe, vă, conice, -- e „Adi moşnăn de vitejiă, 
Lenea nu ţi-e dată ție, (2 

„In lipsa acestor apeluri france, desfideri naţionale a- 
(1) Rugăciunea de Văcărescu în 1521. (2) Cant. Rom. 1521 Vie, “
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runcate streinului apâsătoriă , pe când ora încă nu su- nase, Cichindel compune primele s6le fabule, 1814; în Transilvania, acel tfocariă sănt al simţirilor Române , acel păment dospit cu săngele românului -săten, mort pentru libertate şi egalitate ! : 
Fabula, carea în Ardel,; primului ei interpretatore, Cichendel, mai sus numit, nu servi, cum vom vede, de- căt de temă, de pretest, pentru digresiuni morali şi na- ționale, trecu, fâră multă prefacere, decăt dâră în limbă, sub penele DD. Sceulescu şi G. Asachi ete. şi se opri. deocamdată” sub -pincelul "DD. Donici şi Gr. Alecsan- drescu, - 

. Bassarabia, ingenuchiată în durere ŞI înstreinare se cercă şi ea in fabulă : | 

„ Affectus proprios în fabellas transtulit, 

„ cercă şi ea'a-și suspina în fabule păsurile sele, căntecul 
de morte al Lebedei.. Poetul Sârbu „ un-suflet în carg colcăe sănge Român, imprimă fabulele sele la Chişinăii -în 4853. Ele sunt lacrimele apăsatului, de şi în privirea . literariă sunt pr în urma literilor româna de la data imprimărei lor. NE a E „Der la atăta vom margeni de astă dată apreciările n6- stre asupra fabulistilor români de după Cichindel. YVoim astădi a.vorbi numai despre acest din urmă, căci este cel ăntenii fabulist ce ne presintă chronologia: nâstră litera- riă ; căci este un sant martir al marelor idej de renas- cere și de romanism ; căci, după cum diseiii începend : a cunosce: care sunt primele” fabule cu care a fost legă- nată renăscânda nâstră Româniă, este a despica macar un colţ din vălul misterios cu care Dumnedeii a aszuns de la ochii noştrii, sârtea popârelor ca și a individilor ! 

e 

A vorbi de Cichindel după cele ce la 1888'a dis de
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acest fabulist un mare literatore român , D. Eliade, ar 1.0 cutezare , decă cele ce noi vom ave. de dis, nu ar fi un sincer omagiii al generaţiunei mele pentru autorele «Căderei dracilor», pentru doveda de gustul sei literar, dată prin editarea a Il-a oră a fabulelor lui Cichindel. La multe şi pe mulţi ani vom avea inceput la acea abondantă Obărşiă, carea se. chiamă Eliad, Văcărescu, Voinescu, Rosetti etc. Şi tot ce generaţiunile vor dice, vorcânta şi vor scrie, va purta lung timp sigiliul mărirei acelor bărbaţi. Da | 
Si acum, după acest datorit omagiii, se vedem pe scurt, ce scim despre viâța primului nostru fabulist, „2 DEAETRE GICHINDELU este născut in Banatul Timis6- oi in satul Besicherecul mic (4) in cei de pe urmă 25 de ani ai secolului celui mare al triumfului dreptului a- “supra despotismului. Cichindel,: născut pe lume odată “cu noul drept al:Europei, pare a fi supt, impreună, cu. laptele mamei sâle, iubirea acelor drepturi și dorul de a le vede proprietate și a românilor, connaţiunilor sei. „La acesta aii lucrat, din cei. maj Îragedi ani ai vieței sele. In gravele neințelegeri ce dispărțiaii pre Românii din Ardeal ŞI Ungaria, din causa religiei, . Cichindel, simțind, puindu-și inainte , cum dice el (2) «ce dulceţă și fericire ar fi, a vedea așia mare nume de Ro- mâni. (în Banat, ţ6ra Ungurescă, Ard6l, târa Romă- nescă, Moldova şi Bucovina) ed sc iubese ca fraţii şi se omenesc (onot),» Cichindel pare a-şi [i impus de mi- „siune dea fi solul păcei, dea aduce intre lraţi ramura de oliv. In adevăr, cl nu se depăriăză de la nici o cale, prin carea onorabile şi mai elicace putea spera a-şi ajunge scopul acest generos, nationale. Nutrind in siue (dove- desce acesta nu numai fabula 15%, dar şi mai tote) ca: şi Clain,  Şincaii, Petru Maior, idealul născând al Ro- manismului, Cichindel se făcu apostolul mistic al ace- 

( Eliad, pret. la a 2 edit. a fabul. Bucuresci, ti og. Eliad, 1838. . | „Q) Invețătura de la fabula: 15î. Renduntoa şi celelalte paseri. Editiunea din 1614, Buda pag, 470. 
a : PR
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stui ideale (îi. In midlocul ne'nvoelilor de lege, el nu' ezită de a da apelurilor sele la infrăţire, puterea religiei și asemenea, istoricilor mai sus memoraţi, se făcu mi- „nistru al Altarului lui Hristos, altar la carele aspira a putea dice, ingenuchiat, câ : nu e aicea neci grec săi, latin, unit săi neunit, ci numai român a.) 
Ast-lel vedem pre Cichindel pe la anii 1812 parohi la Besicherecul mic...,, (2) el care deapururea Sa lup- tat, a infruntat bigotismul, el care a dis că : sfintenta, na stă în port şi în barbe lungi. (5), 

> Dar nu numai ca preot al altarului a fost Cichindel - apostol al românismului, al dreptului şi al binelui (4); asemenea plugariului bun, el a căutat ca se insuteseă semința cea, bună şi a semănat-o în tâte părțile unde a găsit un păment liber şi gata de a o priimi în sinul seii spre desvoltare. Cichindel fu dară şi învățător; mai în teiii fu la Berecson, pe urmă in Belinti ŞI apoi în patria sa. D'abiea Clain,. Şincai şi Maioru, luceferi neinşeraţi a literaturei române, spărsese, cum dice autorele «Că-: derei Dracilor,» aseminea lui Moise, marea de intune- rie ce ținea pre Români de'nesce de pământul promi- siunei şi-i f&cură să trâcă dincolo de Igipet şi Se-și cu- noscă adevăratul lor inceput», şi tă că Cichindel apucă lăclia din mâna acelor mari genii ai Romanismului, fă. clia ce amenința a o stinge fetida Dore a neamicului ; el 'e deşteptat de bătiiile sgomotese alo peptului românului, la audiwea faptelor stremoseşci.. a Romănului apăsat și cruciat de către atâţia gâdi ! ă Se Persceuţiunile întinse in contra irtoricilor noştri de-- veniaii din ce in ce mai aprige pentru ori cine cerca a 
(1) eIntre bărbaţii ce aii slujit naţici românescă şi s'aii jertfit pe sineşi fo «losului obstesc, precum Jorgovici, P, Maior, Sincai, și alți, Cichindeal a «fost unul din cei mai Însemnati » Eliad, prefacia cdic. 2-a 1538. 3) Cichindel a dis că preferă â fi parol, luminat la Besichericul mie decăt Metropolit ignorant la Bucuresci, vedi fabula 149. (3) labula 135. 
(î) «Fiesce-carele numai de va voi, bine pote vedea şi cunâsce; că oii ace= ste nu din patimâ, nu din urațiune cătră biserica grecesc neci câtre acea latinâscă le vorbesc, ci din dragostea ciitre Dieul meii, către adeverul Evan geliei şi către prea iubita natia mea. (Cichindeal. f£. 154.4
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intra: în, calea aceloia, Părintele Cichindel.nu voi a 'stin-.- ge făclia ce i trecuse de la marii dascăli mai sus citați, ca el, -om de esperiinţă, imitând intru acesta pre Les- “sing (1), puse între făcliă şi ochii persecutatorilor ; trasparent moderătore adevărurilor celor mai vii, aspi- rațiunilor celor mai române; Cichindel. otări a le da forma apologulăi.. | Se 
Ast-fel, pe când spionul.(de care neci odată fraţii Ar- deleni n'aii: scă at) tindea urechia sa in mica clasă din a mp E 

Ya - e - 
scola pedagogică din. Aradul "vechi, in care părintele catihet Cichindel aduna auditoriul :seii, .urechia ac6 in- - farnală, nu reușia dea surprinde precepte sedițiâșe, după părerea  maghiarelui, ci numai: simple, .naive şi câte odată mistice convorbiri între Lup şi Oie, Vulpe şi Mo- mită, ințre ființă în care, cel puţin la prima audire, nu pute sâii nu da măna noamicului se-si vâdă portretul sciă. - Gichindel, coleg de profesură la scola pedagogică din: Arad cu celebrul doctor in lilosofiă, lorgovici (Paul), (2) Constandin Loga (5) şi Ione Mihuţiu, na. reuşi pănă în fine a indeparta de Ia sine pornirea neamicului. Ni mulţ după cele de ăntăi fabule a le sâle, persecuţiunele înce- pură a se inmulţi asupra modestului la esteror dar avu- tului la animă paroh şi catihet a] preparandei din Arad, „Aceste persecuţiuni l'aduseră la 0 morte ce nu o recla= - mavărsta lui... -- i n „Martirul nu fu de ajuns spre a plăti cutezanța acestui sănt apostol-al Românilor și alii adevărului ; ea reclamă in olocauste, şi sângele fiului sai. (4 O !. lista martirilor romănismului în: Arde| e lungă !... Atătea morminte, pe căte. spinzurători.. - Mai „pre atăţia gădi' laşi bre căţă. 

” (1) «Lessing marele luminătoriii al culturei Germaniei cu prea frumâsele 
sele fabule nâmului sei mare remuncraţie ait arătat.» (Pretacia edit: din 1814).: 

2) Nepot de frate al “vestitului autor'al *Observat, limbei românesci», ti- 
părite în 1799, ... DR | ! - (8) Antoriu unei Gram. românesci, | i . | 

(4) «Prin fabulele s6le, dice D. Eliad, ioteratâna fanatismul Sirbesc, ' se 
sculă usupra sa cea mai crudi şi c& mai neomenâst gonire, care i şi prici= 
nui o morte prematurată Scu mai'nainte de vreme, cu-l sinulse diu sinul fami- 
lică sâle ; deimpreună cu unui născuț al seii fiii, ce da cele maj mari făgădu- 
intă nației.....» NE a! . Era a Ea !
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maghiari la putere!... [ora, Closca, Crişian. fii ai. ro- nascerei, române din timpul lui Cichindel; &n6re vâue 
care spuserăţi streinului că românul nu dice adevărul numai prin tabule ci şi cu toporul la mănă!... 

Fabulele lui Cichindel fură publicate mat ănteiti în 1814 de către însuşi, la Buda, cu tipariul crăescii tipo- grafii a universităței Unguresci de Pesta. | 
Acesta ediţiune a devenit forte .rară..D. Eliad, veri cară fia-i ideile politice, a dat dovedi că în litere a sciut apreciui ecea ce este utile și romănesc; d-lui a reeditat: în 1838 fabulele lui Cichindel, precedendu-le de o bine meritată de labulist prefaciă. a 
Acum că eunâscem tot ce se repârtă la viația părin- telui Cichindel , ne 'remăne a aborda preciosele sâle fabule, acele fabule care «pot fi pentru Români pentru tot-de-auna tablele legei aduse în desert.» 

* 

Veri-ce fabulă sii apolog, D-v. sciți, se pâte consi- dera sub doue- puncte de vedere, în privinţa formei şi: în privința fondului. , e 
“În privința formei, Cichindel a avut inainte-i de mo- del pre Esop. In adevăr nu numai că el, ca-şi Esop, nu a scris apolâgele sâle în versuri, deră mai adese le-a tradus de şi în mod liber şi de multe'ori călcând, cu Ore care cuvent, ca şi G. Alexandrescu şi uneori ca Donici, ordinile lui Aristotel de a inchide fabula în strimte li-.: mite, dea face din brievitate cualitatea ei de câpeteniă, Tot in oposiţiune cu Aristotel, Cichindel a amestecat direct pre 6meni, de mai multe ori, în fabulele scle. Cichindel se deosebesce in apologele lui de ale lui Esop, în privinţa formei, prin impucinarea acelei pre mari ariditiţi ce se putu imputa Luk Esop, și mai pre sus de tote prin sigilul de naționalitate ce a sciut a în- "tipări în cele mai multe apolâge. Adevărul, binele, fru- mosul este același la tote popârele, deră dupe cum tâte
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poporele n'aii acelaşi limbagiu, de asemene neci aceste nu întâlnesc la tâte popârele aceleași vestiminte, aceleşi espresiuni. În astă privinţă părintele Cichindelu, putem „dice; că a fost un scriitor original român, câci a sclut 7o- manisa (1) fabule de adevăruri generale. Idiotismii, românismii preseraţi prin ele, fasilitară acest resultat. Decă în-privinţa de mai sus n avem de cât a lăuda metoda catihetului de la Arad, pote n'am pute dice des- pre stilul săă, că este d&purure corectă şi de o sintasă deapurure romănescă, În adevăr, se simte in multe fabule obicinuinţa autorelui, -dâcă nu a gândi, cel puţin de a se esprima în d limbă cu o sintasa diferită de ace a limbei române, Aşa întrebuirea verbului la finea frasci şi in urma complinirilor, acusă deprinderea, cunoscin ta lim- bei germane. Acâsta a şi trebuit se fiă, judecând dupe variile citări din filosof ȘI poeţi germani, ce face, pe ici-cole, prin invățăturele sei adlubulațiunile sele, In privirea, limbagiului, el este mai pur de bună-sâină decăt. era îndeobsce pe Îa anit editărer labulelor, deră lotuşi coprinde incă multe vorbe, când streine, când pro- vicialismi ardeleni, bănăţeni, etc. ii E de mirare cum de r'aii întrebuințat la neci o fa- bulă verstlicarea, el care cunoscea pre toți fabulistii și antică şi mai moderni. Dâră pe de altă parte, acesta se esplică din greutatea în care ar fi fost de a versilica lun- gilo sele adiahulațiuni. a | Incât pentru aceste, în caro stă. tOLă originalitatea, şi deosebirea mare intre Cichindel şi Esop, şi intre toţi “abalistii trecuți, observăra că prin lungimea şi argumen- tarea lor, ele sunt adevăratul scop al autorelui, carele din apolog şi-a făcut numat un pretest la ele, când nu şi o scusă inaintea censurei, a neamicului. Neci o fabulă nu are adfabulatiunea la inceput. În multe fubule mo. rala, adfabulațiunea, se face a se observa, de cetitore în 
(1) Cu drept cuvânt Cichindel a dis in titlul ediţiunei sâle, că fabulele 

sâle sunt, pre limba românescă întocmite de el.



. 
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decursul apologului, deră el nu se opresce de a face una şi speciale la fine, sub nume de învetătură. 
Pe lingă adfabulaţiuni, câte-va fabule mari coprind şi un fel de corolariă către adfabulaţiune, sub titlu de 

obseruave. Aceste sunt un fel de noliții, în carele su- biectul apologului se pote dice că nu mai esistă de cât prin o slabă asociare de idee. Deră decă asemenea observări, ca parte din apolog, sunt in câtva neregulate, ele adesea aii merite prin justeţa lor, prin importanţa 
ce aii, ca bucăţi detaşate de apolog. . Cichindel n a impărţit fabulele sele in neci un fel de 
clasificare. Ediţiunea din 1814 coprinde 154 de apolo- 
guri cu ale lor adfabulaţiuni şi cu unele .obsorvări, de 
care mai sus vorbirăm. 

FonnuL F'nuLuLon. Răspunsul la acest titlu noi cre- dem că stă în a afla care sunt sorginţile in care a esaurii Cichindel materialul fabulelor săle. | 
D-vostre cunosceţi de alte dăți. obiceiul meii , în astă privintă. Motivele inspizatrice ale autorului, esplică in- săşi opera şi sciți cât de varii sunt acele motive. — Sunt motive in huzunarile D-tre , sunt 1notive șI în ănima nostră.....— Totul stă în a alege..... o Inspiraţiunile lui Cichindel, după noi; sunt pe de o parte Esop şi pe altă parte marea luă iubire de ade- ve, de frumos, de bine , cu deosebire de PrOMANism. - Cumeă, păr. Cichindel scriindu-şi fabulele s6le, av& sub ochi pre ale lui Esop, nu rămâne necio indoelă incă de la prima sea fabulă. In adevăr prima fabulă a lui Esop, e, dupe edițiunile cele mai vechi, "Acre ui dorm (Aquila et Vulpes), cu carea incepe şi Cichindel ediţiunea sa din 1814. !1) Deră coca ce se demustră cu acestă primă fabulă sc demustră și de tâte cele-alto. Aşia fabulele 4, 5, 6, 10, 18, 24, 25, 27, 28, 30,31, 

(1) Vegi «Pabulac variorum auctorum, Nempe Aesopi fabulae Gracco-lali- nae CCXCVII etc. Ilaec omnia ex bibliotheca Palatinu, opera e! studio Isaaci . Nicolai Neveleti. Francotorti M.DO.LX.
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33, 37, 41, 50, 51, 53, 55, 59, 64, 65 etc., corespund fabulelor lui Esop, dupe edițiunea Jos adnotată, 72, 3, 110, 227, 106,.7, 14, 29, 93, ete. - o , Cichindel aii luat de la Esop numai titlurile, subiec- tele fahulelor sâle. Nimica mai propriu de a arăta mo- dul cum acesta a urmat luj Iisop, decât de a pune faciă în îaciă, una din fabulele lor asupra aceleia-și materiă, Asemenea comparaţiune va put a ne lumina asupra metodei, asupra procedurei labulistului nostru. | „Se luăm bunăâră pre a 19 (corespundătâre la a 234. în Esop). i e | 

9 
Lupul și Capra 

24 
Lupus et Capella. 

Lupul a vădut pe un munte înalt și petros pre o capră păs- cându-se, pe care nu se nâdejduia _căo va putea, prinde, deci a gân- „dit să o momâscă la, sine dicân- " du-i:0 soruică, sorisră ! vino-mi- “"țila moșu,.că aci nu e prea bine la tine, că 6 primejdios locul, şi surpăcios, de unde poţilesne ciă- dea, şi a'ţi scurta, viaţa ; încă, că- tre aceea, precum mi se. vede, nică pășnne nu al destulă, ci po- „ Borăte aici în vale, că mai bine - „ți va fi.— Este ! tocmai aşia va „f! cum dică tu, creape-mi-ţi ăni- ma în tine, slutule şi netrebni- 
cule, răspunde Capra: ci nu 
sciii decând sunt pre lume, că se 
fi, fost lupii frați cu caprele, și 

„acum nu pricep de când stai fă- 
cut lupii aşia de buni ȘI aşia, mni- „ Iostivi, Dute, dute slutule ! că a. | cea nu ţi se ascultă minciunile, și te uită într'o apă unde-va, a- 
Dol vel vedea, Gre-ți stă, frumos 

„să te.prefaci că esci bun. Urgia 
fiareler şi motântaniă ! i 

Lupus Caprawm in praerupto 
pascentem antro intuitus, 
cum ea petiri non posset, 
ut descenderet monebat, ne 
inopina delaberetur . ai- 
ens sibi pratum melius esse, 
et. gramine maxime flori- . 
dum. Cui illa, responâit: me 
non ad pastum vocas, sed . 
tu ipse cibo indiges; |    

4
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Din fabula mai sus reprodusă, se pote lesne vedea, că dâcă Cichindel a cerut lui Esop subiectele fabulelor sele, el a reuşit de a le imbrăca, in vestminte iubite și naţionale, cel pucin a le mai desbara de marea seve- ritate şi prea sacăla precisiune, în care aridul pământ al Sudului le inspirase apologistului frigian. In «Lupul si Capra,» este, nime nu pote nega, Lupus et Capel- la Îvă Esop. Der mulţămită simțiului naţionale, origi- nale, a lui Cichindel, fabula sea. nu mat este, nu se mai pote dice o imitaţiune. Iataţiune este decopi- | are, şi Cichindel nu decopiiză ci crezi şi corige şi perfecţiontză. Dâcă asemenaa procedeii de a scrie se pote califica de imitare, atunci cei mai: mari seri- itoră ai lumei, atunci Virgil, Dante, Milton, Voltaire, Racine, Molier, numa! aii imitat, sunt numai nesce palide icOne ale geniilor precedinte. Der acesta nu estel Decă Rafael nemuritorul, Murillo şi Vandeyk aii fâcut fiă-care câte una sâii mai multe sacre fâmilii, nu urmeză că ei s'a imitat. Geniul lor nu stă decât in deosibita espre-: siune ce fiă-care a dat aceleea-și cugetări, aceluiaşi fond. Geniul artistic nu tot dauna crează materialul operei s6le, ci numai ordinarea şi espresiunea ce-i o dă. Sant- Petru de la Roma nu e creată din alte materiale” decât acele de care şi alţi arhitecţi se serviaii ; geniul artistic însă făcu din materii comune pre St. Petru, adecă o operă, 0 creaţiune superidră a minţei omenesci, | Dovedi că Cichindel imitând pre Esop a sciut remăne originale, avem la fiă-ce frasă in fabulele sâle. Cum esprimă el în «Lupul şi Capra,» pre : «cum ea poti- n non posset, ut descenderet monebat, ne inopina de- laberetur». . . ? Di 
— «Pre care nu se nădajduia că o va putea prinde, deci ca gândit se o momâscă la sine, dicând : o soruică, «S0PI6ră, vino-mi-li la. mosu; că aci nu'i prea bine de «tine, că-i primejdios locul şi surpaţios, de unde poți «lesne cădea şi aţi scurta viața. Incă către aceea, pre- «cum mi se vede, nu ai nică păşune destulă, ete, -
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Unde Esop nărtză, şi prin urmare lasă se subsiste pre lângă persânele micey drame a fabulei ŞI pre auto- re, Gichindel lasă se vorbsscă insc-si persânele. Ce aer de blândeţe, de Dbună-voinţă nu i€ «Lupul» lui Cichin- del stătuind pre Capră, căreia, ca se '] credă mai amic. mai voitoriii de bine, i se şi dă de rudă. «Vino la Moș dragă soridră, că-i păcat de tine se-ţi scurtedi dragile de dile, cădend de pe prapastiă, dice cu donomiă În- pul, suridând în sine Îa gândul că, ast-feliii o va putea moni. Lupul lui Esop nu represintă aşia de bine pre înşelătoriii cu vocea dulce, ca Lupul lui Cichindel. Ds- ă nici Capra lui Esop nu e aşia de naturale ca acea a “lui Cichindel, e «Me non ad pastum vocas, sed tu ipse cibo indiges, » dice Capra celui ânteiă, . — «Tocmai asa va fi, cum dici tu, crepe-mi-ţi ănima «în tine, slutule şi netrebnicule |.... [ii nu sciă, de «când sunt pe lume, ca se fiă fost lupii feaţă cu caprele «ŞI acum nu mă pricep de când s'aii ficui lupii aşia «buni şi aşia milostivi | Dute | dute, slutule! că aici nu «ți se ascultă minciunile, şi te uită într'o apă unde-va « apoi vei vedea, 6re stă-ți frumos se te prefaci că esci «bun ! Urgia fărelor și motantaniă !» | | Decă Capra fabulistului român nu este aşia de gravă Şi scumpă i Tespuns ca aceea a fabulistuluy Grec, ea dice insă nesce vorbe aşia de cu minţi, cu judicată şi tot O dată atăt de naturale, încât nu i se pote imputa nici un moment /oguacitatea. Ce? Sa -nu-j dică şi ea o dată. Lupului, ce “% stă pe ănimă, ea care, de la înăltimea prapastiei, este astă dată sigură că Lupul nu-si va pu- tea răsbuna ! Pete ca se nu fii generosă purtarea Ca- prei, se nu fiă cavalerescă, dâră e Omenescă ; de mă pol esprima cu aşia cuvânt, pentru a arcta simţirea unei Capre; e ini line naturale !... Şi o dice acâsta pen: tru ci înțelepta Capră e plină de esperiinţă ; ea scie de când e pe lume (admirabile naivitate !) că Lupii n'aă fost ni o dată fraţi cu Caprele ;... Ce mă mai chiămi
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suridră, sorioră ! slutule, că la mine, [care bine te cunosc) 
nu ţi să tree minciunile. ...., Deg6ha vrei să-ţi dai aer 
de om de trehă, uită-te în vre o apă şi vei vedă că esci tot: 
cine escă, adecă un Lup, urgia ferelor şi motantaniă. 
„Dar unde Cichindel este cu totul «sai generis,» e in 

moralităţile fabulelor sele. Dâcă prin forma acestor. mo= 
ralităţi scii adfabulaţiuni, el s'a deosebit de Esop, deose- 
Direa vine cu mult - mai simţihile prin londul lor, ŞI 
dovedesce în un mod neretutabile ceea ce s'a mai dis, 

„că Gichindel nu se servesce de fabulă, spre a satisface o 
„vocaţiune naturală de scriitor, ci ca de nesce simple * * pyeteste la convorbiri pline de patriotismii, la adevărate 
apeluri la înfrățire, la pace, intre români, la civilisare 
ŞI progres naţionale. | 

Cine caută în adfabulaţiunile lui Cichindel, adevărata 
regulata temă a tabulei nu cunâsce pre Cichin del, 
nu scie a prețui pre nemuritorul Catihetu al scolei pre- 
parandale din Arad. Altele sunt isvârele adtabufaţiuni- 
lor lui Gichidel, decăt la fabulele Esopiane. Aceste is- 
vore sunt, cum deja le indicăram : 

a Patria şi romanismul, - 
bj Politica „română în faciă cu naţiunile ri- 

vale şi neamice. . - 
„" 6 Dorinţa de a da lecţiuni sociale românilor. 

In fine d/ Lupta contra superstiţiunilor, a prejudeţe- 
lor şi a unor vicii la care s'ar fi putend crede românul 
mai adese dedat, | | | 

Sub asernenea nobile şi mari sentimente ŞI aspira- 
iuni scri€ cînvețăturile» fabulelor s&le Păr, catihet Ci. 
chindel. 

Se vedem acum modul cum serie fabulistul acest ce- 
lebru cînvăţăturile» fabulelor sele. o 

Gichindel câte o dată nu desparte morala de fabulă. 
Aşia bunăsri este fabula 73. Privighetâvea şiCobatul. : 
Fab. 71 (Furnica), ete. Uneori „pune “morale inuntru 
fabulei (Vedi fab. 21). Alte-dăţi morala coprinde şi ea 
însă-şi vre o nouă fabulă.
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Mai tot d'auna, adevărul scii teza ce sprijină prin ad- ” fabulaţiune, o demustră prin esemple imprumutate dela istoria, prinistoriâre morale, proverbe vechi naţionale, prin asiomate cunoscute şi ne puse de nime în indoslă. “Aşia în morala fabulei 70 (Gatăra ingrasată) spre a dovedi că «a se ruşina de n&mul seii aceea e dreptă pro: stiă», dă de pildă pre Agatocles regele Siracusei, carele nu se ruşina că era fecior de olar, «căci pentru bunătă- «ţile, vredniciile bărbătiei lui la țera şi patria sa s'a în- „«vrednicit a ajunge la crăima.» a 
„Tot în «morala» ăcestei fabule vedem întroducendu- . se o istoriă morale, tindând de a adăoga o nouă dov6- dă pentru triumful tezei, că nu se cuvine nescine a se ruşina de originea sa; 

Ne-rămene acum a demustra inspiraţiunile fabulelor sei mai bine a adfabulaţiunelor lui Cichindel. Aceste inspiraţiuni, ni le-ai ârătat însuși el când disă : «Fieşi 
«carele numai de va'voi, lesne pote vedea, ci eii aceste «(fabule: le: vorbesc din dragostea, cea către Deul meii, «către adevărul evangelic, şi către prea iubita mea na- „«ţiune (fabula 154.» | | | „Din aceste sublime grădini este plin cornul abundan- ţei ce imprăştie Cichindel asapra Romaniei. a 

S&-l resturnăm, d-nelor şi domnii mei, acest corn de - „ abundanţă : apropieţi dâmnelor mele! este aci partea vostră : că perle şi diamante, că viorele. şi brehenei... - faceţi. faceţi cununi strălucite pentru frunţile vâstre. —D-na A... Ce frumâsă este !... Ce ochi! Ce gură! Ce păr!... Atâţia curtezani i-ată spus-o şi i-o spun...... Haide ! puţin curagiii, d-nele mele... nu ne vor audi domnii... N Ie 
— Ce dici tu Cichindel de d-na X...? 

„— «Frumuseţa, fără înţelepciune este că o. flâre in ună lo E | |
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«seMutato nomine de te 
” Fabula narratur,,. (Horaciu). 

«Cât ne amăgim - preţuind, dice nepoliticosul bătrân, lrumuseţa corpului din afară , âră a sulletului ŞI a ăni- mei |rumuseţi, ințelepciunea şi bunele lor moravuri de. nimic, sâi de puţin preţ le ţinem.» 

  

„—! Deră d-na W... Vedeţi ce minunat se scie gătu | Ce dresuri alese... Ra 
— Ca dici tu, necioplite Cichindel ? 
«Tote muierile pre lime, precurn cele din Europa şi din Asia, 'aşia şi cele negre ale Arabilor, forte mult „se ingrijesc de podoba câ din afară a trupului. lor. De acolo a reeşit atâta de multe feluri de haine pestrițe, şi în tot chipul de farbe şi (lori, albe, rumene şi alte multe mode de a împodobirei imbrăcămintelor.” Pâte că lor insă-și după tot modul peste măsură urite a fi lor li se pare, şi gindesc, de vreme ce atâtă se grijesc de cele 

străine şi minciun6se podebe; afară de tâtă indosla este, 
că muierea, care ar fi indestulată cu chipul fecei cel fi- Tesc, precum i l:a dat Dei, neci de cum nu l-ar unge . 
cu câte ceva, 6ră mai vârtos sciind că cu cât mai mult | Sl.unge și-l frecă, cu atât mai mult e] strică şi-l mdscâvesce. » | 

  

.Deră d-na Y.ce toalete are !.,, Vedeţi! ssmână a un 
vis, a 0 nimfă în gazurile sub care dispare |... . Diarele . de salâne vi vor descrie la fân dantelele şi ferbalalelo 
sâle minunate !... - 

— Ce dică tu insă, bătrine, Cichindel? 
„.. — eMuierea, e6 cinstită şi ințelâptă nu-şi caută prețul săii în hainelele cele de mult preţ; 6ră' c6 nebună ŞI ne nțeleptă cu haine se mândresce şi caută în lături se 
„vedă Gre o 'vede cineva.....,.... -.. Ii
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Muierea ageră la minte, care drept e încredințată de puterile frumuseţei scle, se imbracă de nevoiă, din obi- ceiii şi buna-cuvlinţă, &ră acea neințel6ptă, nădăjduesce. că va dobăndi de la croitori mai mult de cât ca a do- “bândit de la înțelepta mână a naturei, (pag. 263).» 

  

— Deră, limbi râle cum suntem, lasa-vom în pace . pre Da W? | i; Ce mult preţ pune şi ea la complirnentele ce-i fac că e frumâsă |... Ce multa rugat pre.tatăl săi, carele abia căştigă 20 galbeni pe lună, se-i facă o rochiă de matasă care costă 35 galbeni !. .; o : Sermană copilă, nu ţa spus Gre moșu Cichindel că cu cât fetele sunt: mai frumese şi mai drăgălaşe,, cu atâta de nu vor av6 din destul pricepere, cu înţelepciune bună şi întregă, incă şi sfislă, omeniă şi cinste, cu atâta mai răi de dânsele ?.. .., ete. - | „câşia dâră ale nostre pre iubite fetiţe românescă, bine se sciţă, că chipul și tâtă frumuseţa feţei deci e cu întregă înțelepciune, cu sântă curăţeniă, cu năravurile cele tără prihană şi fără răutate, cu înţelepciunea im- preunată , -atuncă e drăgălaşă , iubită şi lui Dumnedei şi Omenilor, 6ră fără de acestă virtute şi cu alte virtuți lor improtivitâre, tâtă trumuseţa , podâha şi plăcerea nemica, alta nu sunt, fără numai urățiune, mascara , ruşine şi nenorocire. Lasă | primescă acest pre înțelept sfat al înțeleptului părinte : ori când se vor ved6 în oglindă, dâcă li se pare că sunt frumâse atunci tâtă grija în acea se o pună ca frumuseţa lor cu naravuri rele se nu o innegrescă şi urită se o facă, &ră de nu li se pare aceea, neci cât se nu se. grijescă pentru osebita, frumuseță trupescă , seiind că frumuseţa ȘI po- doba cs sufletescă şi a naravului, lestă în puterea lori... (pag. 264). : | a „ «Fiesce care se lăcomesce la trandafir, €ră cum se vestedesce, nimânui nu-i pesă de dânsul, ci-l lepădă sub 
,
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picidre. Frumuseţele sunt numai. o vedere, care adi se 
vede şi mâne nu; fapteie bune sunt mirosul cel bun ŞI 
TE frumâsa mirezmă, care nu lasă pre om nu numai la 

bătrânețe ei şi la morte. Aceea e fecidră cu dreptul 
frumosă, care e ințeleptă şi iubitâre de ostenelă, vred- 
nică şi de omeniă, care poftesce numai unuia se fiă fru- 
mosă, încă și la betrănețe acestă frumuseţă nu. o dă în- 
tru mutată dragoste. Ticălos şi de ruşine lucru este, a 
vede o muiere mare, sănătâsă, care de nimic alta nu 
gindesce fără, numai ca oră pe unde imblă, tot de nete- 
dsturi, de oglindă, de schimbarea hainelor, ca cum ar- 
fi o păpuşă ne'nsufleţitii aşa se face, 6ră nu făptură în- 
ţel€ptă şi cuvăntătâre cu duh cuventator.... (fab. 108. 

O! şi mare e puterea vâstră, dâmnelor și fetițelor, -la 
lucrarea de civilisare a unei naţiuni ! Ai 

«Muierea bună şi inţelsptă întârce pre. bărbatul ei 
spre bine, fără numai de va fi cu totul dobitoc; eră 
pentru acesta, carea e cu: minte, i caută bine dupe cine 

"se va mărita, şi barbat bun poltesce sieși şi credincios , 
cră nu nebun, vânturos, trufaş, schitaciiă ȘI jucătorii. 
Muierei cei de omeniă, de minte şi ințeleptă, nică unul 
nu-i vine bine care:i vine linguşindu-se, faţarnicindu-se 
şi dicendu-i că e frumâsă şi inaintea ei Datjocorind și 
ridend de alte. muieri, care nu sunt -aci. Parte muis- 
rescă, pre drage fiice! pre dulci surori! Iubite drăguțe ! 
Pre curatele şi sânte născâtâre a n&mului omenesc! Voi 
între crestini nu sunteţi la inchisâre ca nesce proste 
r6be, ci sunteţi slobode, poruncitâre. Inse numai între- 
buinţaţi spre bine libertatea vâstră , blănda şi dulcea 
stipănirea vostră ! Gă t0te de la voi atărnă; de veţi fi 
de omeniă, vrednice şi cu bune naravuri şi luminate, 
pruncii voştri vor fi luminaţi şi inţelepţi. Decă veţi fi 
Yo dumnedeiţele inţelepciunei, cum aţi fost cu nasce- 
rea, şi aşia tot norodul prin voi se va lumina ȘI proslă- 
vi, ŞI atuncă vă va fi vouă gloria şi închinăciunea !» 
(fab. 108).. - 

E
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fu ea 
CERERE RI “ Apropieţi:acum 'şi' voi barbaţi, de altarele pavoholui de la Besichericul mic! Nu trebue se credeți că numai femeei el a spus adevărul. Aa 

„Apropieţi, vot politici mari ȘI mici şi de tote văpse- lele, voi impiegaţi mari şi mici, cari abia trăiţi eu lefile vostre, dar vă: reumblați în carete aurite, voi călugări şi mitropoliți, dedaţi la post şi infrănare, voi români ce nu Viaţă uitat țera, boieri câ nu v'aţi uitat națiunea, .. Apropieţi.. . Cca partea vostră gata este !... : 

.— «Ruşine ţie, Narcise, care ai luat gătelile muierei 

» nului tăă de neadevăr şi saci din ănima lui simţirile bi- nelui şi a justului! «A 7/.6ea lupul ! cca lupul, ne E strigă Cichindel ; finete mei, ținete mil e 

„— cRuşirie ţie, curtesane, cari umpli urechia. Dom= 

ze 

cAmăriţi şi ticăloși acei omeni, unde cei răi mai mare putere şi stăpânire aii și sunt nevoiţi se dică ŞI ey ca baba cea care a dis: O fătul mei | binee şi 'naintea dracului a aprinde câte-o lumină, căci e răi ŞI trebue a teteme de el!» - A aa „Nu! Gichindel nu va aprinde lumină vouă celor răi, necă se teme de VO Aa “Nu luminare se va aprinde lor, strigă el, ci toţi cei buni 'intr'o, impreunare cu 'slâga, în protiva lor (celor răi) să ne sculăm 1!» - - | aa | “Fugi! fugi! departe 'de la noi, tu judecătorii Liip ! Căci unde Lupul te păresce şi lupul te Judecă, acolo ne- dreptatea răstârnă scaunul puternicilor», (fab. 17).



— 117 — 

"-— In lături, domnule cu blazonele aurite ! cu corâne 
pe trăsură şi cu ferea la ănimă: «De bun :R2Em sunt 
numai fapțele bune a le 6menilon» ! De escă nobilu, nu 
fii, numai prin blazâne ci prin faptele tel. (fab. 27.) . 

—Sdrobiţi pena vestră, politici de tâtă mâna, diaristi 
și critici, carii o muieţi acâ-penă nu în. ănimă: română 
ci in tina patemilor și a intereselor : «Carele scrie, dice 
Cichindel, şi poftesce se indrepteze moravurile 6meni- 
lor, cu totul trebue se liă curat de prihană, care se ” 
nasce din zavistiă: De 

« Mare fericire ar îi pe lume, adaoge el, se potă să nu 
păndescă neci se scrie, neci. se vorbâscă omul de 
răi, | i ie 

Bica singura şi adevărata ordonanţă, asupra presei. 
Da, căci cele ce avem impedică a serie pre cel ce scrie 
din ănimă cr nu şi pre cel ce serie din câlimdri străine. 

% 

— La o parte, voi cari trăiţi din despoierile orfanu- 
lui, a văduvei, a celui mai mie şi apesat! «Carele cu 
nedreptate agonisesce, cu diavolul risipesce, dice Cichin- 
del, şi carele cu suspinurile altora zidese casă, nu-i vor 
viețui nepoţii int'&nsa... » Ii 

Unde sunteți voi curţi mari, zidite in Romănia cu 
munca obăgiesului !... A îi 

— Salutare, escelință ingămtată şi care... "mai ieri 
Dieii scie ce erai... « Omul cel ințelept cu.căt &l inaltă 
norocirea cu atăt cl'se tace cu mai bun narav „ŞI mai 
de omeniă,. Iar cel mojie şi măreț cu căt 5l ridică noro- 
cirea, atăt mai tare nebunesce, i se intore crierii şi nu- 
şi incape in pelea lui.» a De 

„ «AMutato nomine...» de cine fabula nareză?. . . - 

%*
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— Apropiete, Părinte mare al bisericei lui Christos. Mitră cu petre scumpe porţi pe cap. şi cărjă de aur în mănă ,., Der ănima ta este ea română? dep mintea ta este impodobită de cunoscinţi? -. . | — «Mai voiesc in Bescherecul mic sâii în sat la Berec- son se fiii preot serac, cu mintea laminată ŞI cu cuget curat, decăt in Bucuresci un mitropolit cu mintea întu- necată şi cu cuget tără pâce.» (pag.399).. 

% i 

— La Fab, 142, p. 374. dice Cich. «Aud unele din fecele cele bisericesci dicănd : nu sei ce' minune pâte fi, că al nostri cum înv6ţă ceva îndată incepu a cărti a- supra legeii nostre, și unii vrei să se lacă Uniţă, alţii - Luterani şi Calvini. Până, nu -aii fost de: aceste era.mai bine.—Nu asupra-le se strigam, iubiții mei fraţi ; nu, apere Dieu ! ci asupra acelor cari neguțitoresc cu ale legei, şi fac rele întrebuinţări cu legea, şi legea e bună şi e santă impreună cu ceremoniile ej...» 
Pa 

Lisi [i 

+: Admirabile lecţiuni ! admirabile morale! | Pe când în Principate domnia âncă ințelepeiunea, [a- nariotă, în Ardel se incepusere cu căţi-va ani mai na- inte de marea revoluţiune francesă,. lupta pentru drep- turile omului, Hora, şi cu ai sei plătiră cu viţa lor cu- tezarea de a nu mai linge măna ce-i lovia... Şi cati- hetul de la Arad, aduna în apolgele sele principiile noi politice, sociale şi naţionale pentru care la finea, se- colului 18-le se adapă cu sânge român. vechile stănci ale Ardelului.  : Se „-"* Dică fabulele lui Cichindel, &că fabula cu care se făcu prima educaţiune a Românului Ardelen. ŞI ce catehism nu e cartea sea și pentru guvernatori ca ŞI pentru gu- vernaţi ? ae
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Guvernatori? — Intre norâdele “cele barbare, dice el, 
toți. Domni sunt infricoşaţi, iar unde îmmpărăţesce sănta 
ințelepeiune şi luminare, acolo toți Domnii cei mari 
sunt mai buni 6meni» (43). | 

— Gichindel voiesce, ca şi Cronicarii Urechiă şi Cos- 
tin: «/mperat luminat, siiubitor de ostenele, părinte 
lumindlor norodului scii.» [158]. 

El strigă : Si 
«Vai de Gea intre lupi şi vai! omului blind acolo 

unde sila, mojicia şi vărvăria face legă şi judecăţi şi. dă 
porunci, căci intr'acest fără de lege loc trebue amăritul : 
om de cumplită nevoiă.., tocmai pre acela insuşi, carele 
Cl zugrumă şi muncesce, se-l hrănâscă cu săngele scii. 
Ticălosă stare este... unde cel nedrept şi fără de cuget 
se poruncâscă, cr cel bun şi de omeniă e nevoit şi silit 
se se supue !» (78). . a Î 

— «Unde sunt'reii mai marii cetăţenilor, acolo e răi 
de cetăţeni ! (79).» a ar 

— «Deci pentru Die cel viii! Rendusla introduceţi 
între voi! esclamă fabulistul ;' alegeţi vouă căpetenii și 
luaţi legi bune, după care, ori carele de nu se va puria 
şi. nu se va indrepta, cu judecată se se pedepsâscii, &r 
nu fără judecată, adecă cum pote şi cum vrea.» 

|. — «Fericit norodul, carele are imperat iubitor de 
dreptate şi luminat, carele nu” pizesce: muierile neci 
prinde musce ca Domițian, ci incunjâră imperăţia sea . 
ca'un casnic vrednic; scule chiar şi ziduri pustii strică 
şi. în locul lor face scâle, fabrici, case pentru bolnavi 
etc., nepăsându-i ce flecărese păserile şi cidrele...» 

, . LT 

„ Paseri şi 'cidre/ Care Domn nu a audit paseri. și 
ciore cărtind pănă şi când cu măsurile lui salva na- 
țiunea,! o Sa 

Cichindel . care a cerut Domnului calităţi mari, scie 
el:ce va se dică păserile şi cidrele, intrigantele de
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Domniă; scie ce va:se dică consiliabulurile intriganţilor, și: marele discursuri ale oratorilor lor... scie ce va se „ dică anarhia sub masea libertăţei.... Sia — «În vremea de acum. Gmenii maj mult caută la lucru decăt la cuvintele cele multe. ..» (90)... — Anarhia voiţi? N „— «Norâdele fără stăpănire, fără de supunere şi fără de legiuitori, ântâiii sâii mai pe urmă trebue se se pră- ădescă, şi ce e mai răi, că singuri între sine &şi sunt lupi, unde voiesc toți se poruncâscă, &r se nu asculte ; acolo care e mai tare acela e mai mare, er fără de cres- cerea cea bună şi fără de inv&țetură, cel mai tare e maj reii.» (100). .. *. Ai 
Conciliabuluri? | See ;— «Adevărul, dreptatea, facerea de bine iubescii /u- mina, & nu (aina, intunericul ŞI coturele... (£. ] 23).» „— «Sub stăpănirea-luminărei,... nu se vede de lipsă a intrebuința, taina sti ascunse sfaturi...» . “— Lumină ! dr, lumină! pentru toţi şi in tote. «Că lumina e luminarea minţei, carea, ne artă, nouă adevă- rul, iar intunericul credinţi deşerte face... » E VI. Lumină ! şi guverne rele nu maj pot [i!.., «Se invățăm mai ânteiii, dice fabulistul, a nu ne în- şela singuri pre noj, apoi nu vor cuteza neci alţii, er de vor şi indrăsni, ei nu vor putea şi apoi se vor rusinal,.. - — Se fim buni noi şi guvernele vor [i bune! „Nu cu  resturnările violinte se indreptă mai definiti guvernele. a | «Singura bărbăţiă ȘI vitojiă a unui noroi, fără de neci o invățătură şi tără de ințelepta răndudlă este ase- mene cu tăria şi puterea dobitocâscă: Scapară pănă la o vreme, apoi mai pe urmă trebue se dică : vaala ! şi să 'se plece. — Invăţetura ințelepțiunei. cea ințelepta şi o- tăndu6la stăpănirilor şi iscusința, urmeză dupe norodul cel luminat î» 

Ecă de ce Domnii răi ati stricat scâlele! — «Dar ca şerpele. care rodend pila ei rose limba; sa,



aşia sc6lele, învățătura poporului, pre care ei voiaii so * 
mușce, cleletind-o, râse capetele lor... «Şi cănd se vor 
preface 6scle lor în pral, strigă Cichindel; invăţătura, va 
inflori şi va cânta cântare de biruintă....» | 

«Lăcă mojicia şi nesciința cea nebună nu pote decăt 
pănă la o vreme pe scaune 'nalto se şedă şi corână de 
aur pe cap.se porte și bunătatea să o calce şi se o hră- 
pescă, (97).» 

Lumină ! libertate! |... | 
«Omul liber și norocu-l ajută.» 

3 

Şi dupe ce poporul român Pa ingenuchiat in intu- 
neric, şi dupe ce iobăgia şi boerescul a despoiat de 
tote ale.sele,-a dis nedreptatea: 

Teranul român e leneş! 
- "Teranul român e beţiv.... 
„Asculta acum”, d-nii: mei, frumosa ap&rare ce 
Cichindel face nofericitului ţeran: 

«Găt de lesne ar putea boierii cei mari, pentru bună- 
tatea lor a se asemăna fericirei cei D-deesci, numai de 
ar fi cumpăt în răsipiturile şi netrebuinciosele cheltueli 
ale lor. li ar [i de o mmiă de oră mai norotiţi; numele 
le-ar [i bine cuvântat pre pământ, și ar cşi cu bucuriă 
și cu cuget curat din -lumea acâsta,. Este drept ca să 
se prăpădescă o mii de familii fa de răutate, pentru a 
putea mai bine grămădi int”o sută de foli acelor fără 
de lucru şi nemulțămitori? Ci aşia poltesee obiceiul, şi 
aşia moda ! Boierii cei mari trehuiă cu cinste şi cu Mă- 
rire se trăâscă ! Eră acesta pu pote fără risipituri să se 
facă, și de unde s'ar risipi de nu s'ar stâree ȘI suge mă- 
duva din: osele Dieţilor supuşi şi iuerători “de pământ 
săteni? Vedem că cumpărătorii de domenii, isi pun ca 
pul dușe sate romănesci, âră de altele se feresc, căci al- 
tele nu așia lesne se lasă a sesupune, ŞI apoi tot strigă 
asupra românului, că e leneş si sărac. Trehue se fiă
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"leneş fiind obosit de atâta, care la domnul pămentesc aii lucrat, şi aşia pre s&ma lui pucin lucrănd, trebue se fiă sărac, Aşia și cu cătănile: dicii, că românul fuge de stare ostişescă ; fuge, vedi bine, că nimenea nu Vaii invâțat se scie preţul binele patriei s6le, insă. tot sunt la 6ste mai mulți romăni, şi sunt bune şi alese catane, ai cre- dinţă către impăratul si. Prâ Inalţale D-geule! Cun6s- ce-vor vre o dală şi boerii cei rnari, când vor privi că spre pruncii cei goli şi Ilămândi ai iubitorului ŞI oste- nitorului lucrătorii de pământ , cu acâstă de bun nm simţire: anestora e trupul ca și ali mei! ati suflet cu- ventătoriii, asemenea ca şi ei simţesc, binele şi răul care li se face! » (pag. 378). | 

Acum pucină, politică de di... Nu vă ingrozilă! vrem, fiind că tocmai e timpulcând camerile aii â se ocupa cu budgete, cu dări şi contribuţiuni, vrem se amintim o" ingeni6să şi producătâre. dare, care încă nu s'aii gândit politicii nostri, so scrie în Dudgetele nâstre.. . 
—Darea pe vorbă, .. e 

„Şi nu pe vorba patrid, patriotism român !... dare propusă cu spirit de D.V. Alexandri, căci venitul ar fi pr6 mare, și am fi ameninţaţi d'a nu mai plăti nobila dare pecap. . | | Ci 6că darea !ui Cichindel : 3 « Pentru vorbitori în biserică câte 1 [lorin,. ; care va - vr& se vorbâscă mai mult decăt alții, acela se plătescă la cutia saracilor la lună, câte 1 florin, €ră care ia vorba din gură, 1 fl. 30 cr. Eră care una sfirşesce şi alta in- cope se pună 2 fl... (Avis Camerei!) Muierele nostre pentru nuvelele ce-si spun în biserică unele către altele se pună în cutiă numai câte o groşiţă, arfi în destui Dani în cutiă ..» i a 
D-vostră, d-ni şi d-ne, veţiotări cât e darea nostră a 3 acelor cari, ca, ei astădi, atâta vă suparăm!,,. 

E .
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Câteva cuvinte şi termin; | E 
„ Căte-va cuvinte despre politica. mare şi romanismul 
apologelor lui Cichindel: 

Cu o precepere comună numai geniilor, acest mare 
bărbat, a intrevădut cu mai mult de jumătate de secol de 
maj "nainte, tâte marele probleme și cestiuni care um- 
plură anii cesti dupe urmă ai istoriei nâstre , ani mari 
de fapte, veri cât ănima nâstră mică, i-ar ved& mici. 

Cestiunea Monast. închinate? Cichindel a spus incă- 
"nainte de 1832, că despoiarea ţărei pentru lăcomia | 
călugărilor greci trebue se inceteze. | 

Da ! umbră santă a lui Cichindel despoierea a ince- 
tat; mâna ta pote bine-cuvânta pre cei cari aii realisat 

„profeția ănimei tele. a 
— Unirea Principatelor ? 
Deră Cichindel nu s'a îndoit de curenda realisare a 

acestei uniri, cununa de gloriă a dilelor nostre... Ci 
ănima sea română, a strebătut cu putere şi mat departe 
vălul viitorului nostru naţionale. Şi în țâra în care nu 
era, ce dic nu era ? nu este vai ! astă-di permis ro- 
mănului se-şi dică romdn , Cichindel , în santa esplo- 
siune, a dorului sufletului sei, striga .. . Nu Unirea 
Principatelor !... Atita incă nu e d'ajuns ! «Inveţă 
aci ce irebue se fii ! învăţă mintea, mărita naţia Daco- 
Românescă în Banat, in ţera Românâscă, în Moldova, 
în Ard6l, în tera Ungurâscă. Mintea ! şi când te vei lu- 
mina cu învăţătura, cu luminatele fapte bune, tu te vei 

„un [» Ii | 
„ Augi! audi ! nemuritoriiă și săntu popor care te stre- 
curaşi de secoli printre morminte de martiri ai naţiona- 
lităţei şi ai apăsărei !.. . Audi, audi!... Lumină! 
Minte ! si tu te veiuni 1... : 

[tă colo se ardică înainte ne, pe 'stănca Dacă, o ilus- 
tră umbră .,. În piciâre ! salutaţi stindardul României 
mari de la Tisa la Nistru şi Marea Negră!.. . Nu ! nu 
e mai mult vis al ănimei nâstre !.. . B-cuventul lut 
Dei in gura profetului, pe buza martirului : . . .
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«D-dei şi dreptatea vre, cu vreme se-şi iea fiă carele ce e al seii |». N e 
Românul va lua ce este al scii.! ȘI al 'seii este acel pă- ment dospit cu sângele săii în luptă cu năvălitorii , co=. perit de mormintele martirilor naționalităței, adăpat a- poi cu sudorea sea, sub jugul iobagiei ŞI al impilărei. Lumina ! mintea !... 3 e 
Românul va lua al sei ! LL 
«ȘI.6ca, €ca vine lumina, dice Cichindel (94) şi se” va vede care e credincios și care nu e I» pt Se fim, Domnelor şi Domnilor, toţă credincioşi! Căci a crede in sârtea romanismului este a crede in viitorul copilaşilor noştri 1. 
Romdnul va lua al sei, ! Aa 

  

trb ———
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ELOCINTA ROMÂNA 
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Dimnelor și Domnilor.! 

Importanţa cuvântului a lovit imaginaţiunea. omului 
ăncă din primil sei paşi pe lume. In Indii, ace patriă 
clasică a cugetarei şi a poesici, Parola, cuventul , era 

„divinizat, cu mult mai n'ainto de ce Cuventul se facu 
fiul lui D-dei pentru Creştini. 

Etă cum Cuventul-Deii al Mahabaratei şi Ramaia- 
mei , €şă artă insuşi, in Veda, importanţa șI puterea 
sea, in facia chiar a imponentei măreţii a naturei, a 
creațiunei, a gigantelui Himelaia, la murmurile Gan- 
gelui şi la armonia grandicsă, şi teribile a valurilor for= 
tunose ale Ocenului indic ? i 

«Eii daii, dice Deii-Cuventul , ei dai opulenţă celui 
care mă ondră cu olocaust, cu libaţiune, sacrificii. 

«Sum regele şi Domnul .avuţiilor; sum sabiă; sum 
primul dintre cei ce-i onâră sacrificiul. Aşia me cunose 
preoţii, carii mi-aii dat un mare număr de locuinţe şi 
de sanctuari. - e 

«Acela care vede, care respiră , care aude, mănăncă 
cu mine alimentele sele. Se 

«Ignoranţii me nimicesc. Amice, ascultă-me, eii spun 
lucru demn de credinţă, .: ă „ «EX spun un lueru bun pentru dei şi pentru 6meni: 
Acela pre care -l iubesc, cl fac teribilii, pios, înte- 
lept, luminat. | 

«Spre a ucide un neamic reutăcios intind asupra ca-
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pului lui arcul lui Rudra. Fac reshel nepiosului; cu=" trier cerul şi pămăntul. 
«/ămislesc pre tatăl mei. Locaşul mei este pe de- asupra capului lui, în licorea sacră, in calice. sist în - tote lumile şi mă intind pănă la ceriu. 
«Ca şi ventul eii suflu pretulindeno. Mărirea m6 se ardică preste acest pământ și chiar preste ceriu !» 

Domnia parolei, a cuventului, este acesşi, de nu mai mare, astidi pe lume, decum o ave deti-cuventul. la Indieni. Sa e Sa Nu pâte fi altfel. | 
Care din D-tre nu cunâsce, n'a simţit puterea cuvăn- tului, de la prima dulce vorhă de mamă ce,. copilasi, buzele n6stre invățară a rosti sub desmerdarea și alin- tările acei mame, pănă “la teribilul şi de final cuvânt, morte, pănă la infinitul, misteriosul, sublimul nume a lui Dumnegeii ! 
Care animă umană n'a avut o durere de spus, o lacri- mă, de destăinuit, o bucuriă de comunicat altor anime? Care animă umană n'a avut o măngăiere de dat stu de primit, o furtună de trecut şi o furtună de sternit ? 

Taci, ănimă, taci, 
Toto tu le faci!— 

„Da, ănima le face mai pre tote, dar cuvăntul de ar lipsi omului, căt de pucine ar (i acele tote ce pote face anima !.,, - | Se „„Guventul! . «Principiu de vi&ţă şi de lumină animănd lumea materiale şi a spiritelor. -. Prin cuvăntomul răa= lizăză modelul divin care streluce În anima sea; &i dă un corp,.] imbracă în o formă, în un inveliş sensibile ; (1) 

-- (1) Eugăne Paiznoa, “Eloquence et improvisation. :
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rin cuvânt cugetarea trăesce, shuenesce şi se asverle în 
lume ca o viă llacără din invisibilele seu focariit , din 
misteriosul seu sanctuariii. | | 
„Dar sublim, radă a lui- D-deii, parola, cuvintul este 

simbolul mărirei şi superiorităței omului. Sore al inteli- 
ginței, cuventul varsă în noi valurile avute a le neinse- 
ratei scle lumini şi procură privirilor nâstre. spectacole 
ce te orhesc de splendâre. : 

O! da, cuvintul este e6 mai frumâsă, c6 mai nobile 
podhă a omului, a spiritului unian !» | 

x: 

Vreu să vă vorbesc de cuvânt, Domnelor mele şi 
domnii mei, de acel Ievier al civilisațiunei moderne, 
de acel paloş redutabile,. de acelluth , harpă melodidsă, 
care acum rescolesce lumea şi animă şi lovesee pină la 
sănge, acum le alină, acum dă, curagiul, acum intusias- 
mul, speranța, terorea, credința, iubirea, lacrima... 
Acum tace din limbagiul nostru o sorginte de fermece 
incăntătore, acum pune în el furtunele, acum depune 
pe marginea buzei nâstre scaunul persuaderei şi al zim- 
betului . .. Apoi o traversâză, scapă şi fuge . . „» 
„Nren se vă vorbesc de cuvent, Dâmnelor mele, ŞI 

anume mai in speciale de cuventul romăn. 
Der unde găsi-voiii eii talentul necesariii pentru a re- 

aliza dorința m&? Cine-mi va da, mie acele cuvinte care 
se fii demne de marea intrebare ce în scurtul spaciu de 
o Oră s6ii două voiii-se agit ? Spune-voiii ei tot ce tre- 
bue şi cum trebuie se fiă spus, când e vorba de gloniile 
cuventului şi încă de una din gloviile nâstre naţio- 
nale 2... 
„O tei nu-mi fac iluziune. .. Scii slăbiciunea şi pu-. 
cinatatea midlocelor mele ... . ..De cutez totuşi a per- 
siste în alegerea, ce în un moment de intusiasm sincer 
pentru geniul 'oratorilor nostri, am făcut, este că-contez 
mult se suplinesc defectuosităţile lecturei mele, prin
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ace bună voinţă şi incuragiare ce de atâte ori ați dat lu- crărilor nâstre, de sigur ca o aprobare a scopului lor mai mult decât a modului cum am isbutit a ajunge la acel Scop. 
, Acâsta da, pot revendica şi pentru mine: muncitor perseverant, am arat, am brăzduit cu tote energiile cu- getiirei mele, cimpul neterminabilu şi înflorit al elocin- (ci, şi d6că secerişul ce astă-di ve voii aduce va fi pu- țin, după fecunditatea pămentului, culpa nu va (i a wo- înfei neci a curagiului mei ! Voinţă şi curagiii am; D-tre deci veti spune, decă în adevăr : zoiesce şi zei pute, se pote aplica și în ordinea de lucrări de care ne ocu- păm. Sa 

Ea 

Impart materia lecturei de astă-di aşia : d/ Consideraţiuni generale asupra elocinţei. o b/ Rapede ochire asupra istoriei elocinței la principa- lele popâre, Clasificaţiunea operelor din cămpul oratoriei nostre moderne, i c/ Elocinţa romănă antică. 
d) Căte-va cuvinte asupra unora din oratorii noştri moderni politicesci, 

. 

CONSIDERATIUNI GENERALI, Cuventul, acest semn di- stinetiv al omului de animale, este dat [iă-cui , dar nu fiă-cine reuşesce totuşi, a-l mania cu succes, cu, aceâşi. putere, cu acelaş talent. Definiţiunea vulgară a orato- velui ar fi, pare-se, acesta: orator este bărbatul care are la disposiţiunea sea, tără dificultate, cuvinte în vedere cu scopul. o 
Acesti difiniţiune e eronată. Nu tot bărbatul căruia nu 1 lipsescu cuvintele, ba * vin multe la servicii, este o- ratore, Canadienii carii nu sciii număra peste dece, sunt: Omeni forte limbuţi : totă dioa pot vorbi fără a dice ni- LU
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mic CândA. nu este numai un guraliv, un vorbareţiii; 
el este ceva analog, este dissentus. «Pre mai mulți, dice 
M. Antonius in Cicerone, am vădut a fi dissenti, pre 
mai puţini ovatori. «Dissertos M. Antonius ait se vidisse 
inultos, eloquentem omnino neminem (Cicero. Orat. c, 
5 şi de Orat. 1 21).» | 

Oratorele adevărat nu semănă cu omul dissentus , 
deşert dice Romănul în satirica sea traducere, transtor- 
mare a vorbei dissertus. Oratorele vorbesce din dnimă: 
«Pectus est quod facit oratorem» dice Quintilian (Ă.7).. 

Detiniţiunea de sus este, am dis, cu consecinţi rele , 
căci nu determină scopul oratoriei, de şi recunâsce că 
orațorele are un scop cătră care concurg cuvintele, 

Lei după noi adevărata definiţiune a oratorelui : 
Oratorele, frate al poetului, nu este decât acela care ca 

om onest, luptă, deprins la vorbire, pentru triumful ade- 
vărului, al binelui, şi în căt-va și al frumosului, fiind 
frumosul legătura comună dintre poesiă şi elocinţă. 

«Orator non est nisi vir bonus perilus dicendi», 
dice Quintilian. 

Vir bonus |... Ecă in adevăr suma qualitate ce 
trebuie să aibă oratorele. 
Ce tel! Vroesci se mă persiadi că desinteresarea tre- 

buie se fiă în ănima mea și viţa ta este o lungă refu- 
tare a teoriei ce susţii cu lungi discursuri ? a 

— Cum? Vorbesci de datoriă, de onsre, de virtute... 
— Tacă, Moţâce.. . Audi ! poporul strigă, el cere ca- 

pul tăi! ... | | | E 
— Vorbesci de patriă, de gloria ei? | 
— Taci, Lăpuşnene ! piramida capetelor celor ucişi 

spune d'ajuns Moldovei cele ce tu vrei când dici : adăcă 
țâra nu mă iubesce o iubesc ei!» | | 

— Jos de la Pnyx, voi toți, căţi tindeți a face din 
cuventul sublim un instrument al aspiraţiunilor vâstre 

„de putere, de mărire, de domnii sâii o mască a vieţei 
vostre tărite prin infamii și patemi.,.. Calicele sânt al 
cuvăntului va arde numai buza vâstră,.. Da, poporul va
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putea un. minut, fascinat de arta vostră, se asculte, se aplaude cuvântul xostru, dar cântecul. Rominului dice fetei sele, ănimei se: 
: 

pp Fugi, dragă, de sburătoiă, tu 
Sburătoriii cu vorba dulce... Ar a RR Cine-ascultă şi nu fuge 

st op Făeăndu=şi o săntăi cruce, .. 
+ E luat de shurătoriă.. ,. 

„Sburători. ai cuvântului !... lică ne facem sănta .cru- ce !....F ugiți!... Se nu resune alt cuvănt. intre „Tisa şi Marea nâgră,. de-căt cuvăntul de iubire al familiei, .cu- vântul dulce al frăţier şi'amiciei,: cuvăntul sănt al legci, mai ales cuvăntul mantuitor al Romanismului. E „"Vorbită,. vorbiti de aceste şi în numele lor şi veţi fi oratori,. veţi fi bărbaţii boni ai Retorelui Roman şi Romdnia va fi! | aa : Bă . + 

Vădurăm ce este oratorele,. .. 
Se vedem âncă ce este elocința. *. i _. Orator este acel care vorhesce bine, peritus dicendi. Persuaderea este pentru oratore un scop insă nu şi con- dițiunea sine qua non a elocinței. Blocinte este acel o- ratore numai, care propugnă. sâii luptă pentru un scop pururea sănt şi mare. Lupta numai nasce .elocința, acea __poesiă a cuv&ntului, acea cspresiune cea iai 'naltă a ar- tei, acea fiică armonicsă a ănimei, SC „ Permiteţi-mi' o răpede aruncare de priivire asupra desvoltăroi. elocinţei. în - anticitate, la Greci şi Romani. La Atena constituţiunea politică dădu nascere libertă- ei cuvântului, oratorii. Cuvăntul dirigea la Atena ori ce afacere. La privirea “Atenianului, un om era liber in vIeţa sea privată, când işi regula după plac conduita sea „privată, fără cu nect o putere streină se-i im ună vre o impedicare ; un om era liber în visţa sea publică



S 
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când participa, in proporţiunea dreptului seii, ca cetăţân 
şi fără neci o impuţiniare a acestui drept naturale, la, di- 
recţiunea afacerilor statului, Cind poporul Atenian eși 
din starea monarhică şi feudală, d se consideră stă- 
păn pe destinele sele şi deplin posesore al libertăţet... 
Atanci, curend, la Atena, elocinţa fu pretutindene : la 
Pnys, la senat, la tribunale, in armată, la teatru, şi la 
serbătorile şi ceremoniile publice. Acei cari salvară 
Grecia și Occidentul, la Salamine și Platea, fură oratori 
populari. Pericles, cel mai mare politic al timpilor, nu 
guvernă in curs de trei-decă de ani, decăt prin cuvânt. 
Gorgias [undă prima scoli pontru oratori ; de la Gorgias 
eşiră Pericles, Phocion,-Demades, Demosten. 

«Istoria ne aretă cum elocinţa lu nevoită a părisi țer- 
mii Greciei, unde culesese atăte triumluri şi glorii. Cu 
căt perdeo porţiune din libertatea ci, cu atăt o porţiune 
din elocință se anuleză sub Filip, şi cănd libertatea po- 
ltică nu mai esiste in Atena, sub Alcesandru cel Mare, 

“elocința fuge şi ca inspăimentată, căutind ţeră mai li- 
bere.. Roma dă refugiii sublimei lugare, şi. o-sărută cu 
sărutaroa acelei forte femme de care vorbesce Auguste 
Bavbiev. Ea stătu la Roma căt stătu şi libertatea acolo. 
Culminaneia *elocinței romane fu in' Caton, Antonii 
Ilortensii şi mai ales in.Cicerone, care, în o epocă pa- 
sionată, în mizlocul libcrtăţei murinde,. aşedă limitele 
artei oratorice roinane. 

Cu August, care le concentră statul in persna sea, lorul 
tăcu, elocința amuţi... Curend barbarii vor avea recurs 
la alt-fel de arme. decăt ale cuvântului pentru a dovasta 
și dărima și nimici imperiul roman. 
Elocinţa reveni însă un moment Europei, prin Hris- 

„os, prin religiunea crestină. «Depe ţermei lacului Gene- 
sarctului şi din munţii Judeci, elocința armată cu simbo- 
lul credinţei, care trebuea se scape lumea, vine la Roma 
so prelungtsci lamentabila agomă a imperiului. Acestei 
societăţi romane, abimată în un lues corumpătoriii,: fără 
credință și. fără energiă, ea cârcă a i reda sentimentul 

-



forcei. şi a demnităţei omului, şi realizâză strălucite minuni, $. Ş. Basilii, Chrisostomii, Augustinii, Jeromii ete. combatii cu o generosă cutezare contra impietăţei a durităței avide,: a ucigătârei indiferenți.» Paganismul cade. definitiv. sub loviturile teribile ce 1 daii acesti ora. toră ai Disericii. Sa Dar curend apoi, nopte, nâpte. profundă pentru elo- cinţă. Trebue să vină în evul de mizloc un Carol Ma- Qnus, ca elocința se nu moră de tot, Un scriitorii ger. man dice că acest mare şi Curios suveran vroia ca ŞI no- Dilii să inveţe elocința caşia ca. se potă fiăcine cu elo- cinţa sea esprima cele maj irum6se din cugetările sâle : «Dass geder. durch seine beredsamheit lerne, das Schânste seiner Gedanlen GuUszusprechen:» In sirurile libere ale cruciaților, mergend pentru a combate spre recucerirea mormântului Domnului din „mănile păgănilor, elocinţa se deşteptă apoi şi crescu ȘI ajunse ie multe ori a rescoli lunea creştină la cuvin=. tele : Deos lo vult, Dumnedeii voiesce ! Din religicsă - ea deveni politică 'când trecu în An- "glia, odată cu luptele pentru libertate, cu luptele civile. Discursurile rostite de Cromwell sunt superidre la tote discursurile rostite maj nainte. Constituţiunei poli- tice a Anglici datoresce arlea oratorică discursurile su- blime ca ale lui Burke, Fox, Pitt, Sheridan ete... 
se 

„Dar.e timpul se desciudem la noi, se ne intrebi ce a fost elocința n6stră romănă ? SV „Spre a face acesta mai cu lămurire se amintim clasi- ficaţiunea ce indecomun [aci retorii despre elocinţă sei | discursuri. Oratoria este doci : 
4. forensă 
U).religicsă 

- €] politică. — | | Ni Oratoria forense coprinde. ldte discursurile ce se 
7
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rostesc inaintea tribunalelor, cu scop de a redobăndi 
absolverea seii condamnarea unei sâii mai multor per- 
sone, in materiă civile sâii criminale, de veri ce speclă 
fă. | SE 

Obiectul oratoriei forense este mai mult d'a convinge 
despre just şi adever decât de a persuade despre bine 
s6ii utile şi cu atât mai pucin de a face iubit și admirat 
lrumosul. LL 
„Alta era oratoria forului la Romani şi Greci şi. alta 
urmeză se Îiă oratoria avocaţilor noştri moderni. Era 
cu muit mai popular şi deci vehement oratorele loru- 
lui roman ; avocatul modern -ar fi ridicul decă ar imi- 
ta astădi pre Cicerone și Demostene în  esageraţiunele 
şi amplilicațiunele lor, in aprinsa lor declamaţiune, in 
anevoința lor de a aţiţa pasiuni, şi mai ales în cuvintele 
și privirile ce aceia aruncati adversarilor lor — «Trăs- 
nitule de D-deii ! » . dicea Demostene lui Eschin. Astă-. 
di se presupune că auditorul advocatului, judecătorii, 
ascultă cu răcelă şi că observă cu severitate ; el dară, 
cată se [iă mai cireumspect, econom. în adornăminte, 
clar şi concis în argumentaţiune, metodic în distribu- 
irea probelor, nepasionat in atac şi apărare, stempărat 
la ton și simplu la limhbagiii. La baroă, câmpul orato- 
relui este rodus la rigârea legilor, fiind principală a sa 
datoriă d'a face continuii aplicațiune de ele la obiectul 
co trateză ; de aceea îi şi remiine prea pucin loc pentru 
imaginațiune. Ş A , i 

Cicerone și mai ales Quintilian găsea că materiile o- 
ratorico ale lorului puteaii îi : umati, oneste şi turpe. 

Unuili sunt multe materii de domeniul baroului mo- 
der ; oneste trebue se [iă tot-dâuna ; turpe nici v 
dată... | e - 

O! seiii, seiii Dine că mulţi advocaţi nu sc dati indă- 
„ră dea se face apărătorii faptelor celor mai infame, 
«Graeculaus esuviens în coelum, jusseris îbit» ; dar 
acestia pot [i căt vroili ceea ce se numesce un carcio=



— 186 — 

nici o dată... | 
| Tarpitudinile infamiile si oratoria sunt lucruri. dis- 

p 
2 

9 

car, un făcător de treburi, ră oratore, €ră advocat nu, 

tinse ! 

= 

ORATORIA SACRA. Amvona tună fără a aștepta respuris de.refutare ; ea nu discută ei lovesce. .. Presupunând un auditor care crede, amvona lace din credință arma sea de triumf. ., i „Amvona &şi lormuleză regulele sâle din inseşi condi- țiunile selo de esistenţă, din diversitatea auditorului săi, din demnitatea și sanctitatea ce nu pot lipsi oratorului sacru, din puterea credinței, a dogmei. Nu vom aminti aci acele regule. 

sa 

' ORATORIA PARLAMBNTARIA.. Oratoria politică sei parla- mentariă-e genul care admite mat multă mişcare, mai multă fantasiă in icâne, mai multă gala în limbagiă. Oratorele politie singur poie a ne dirige la pasiuni ŞI . acest recurs, ăi dă, mai adese, cele maj mari şi mai alese trium ură. | | Regulatore destinelor individelur in Îaciă cu liberta- lea și drepiatea, oratoria politică ; este regulatârea şi a destinelor naţionali. i o De aci t6tă importanta ei, | | Oratoria politică modernă şi ac6 antică sunt mult di- verginte Intro ele, Cea antici ora mult mai vastă, may - cutezătore, mai impătimită; ca ave de tribună piata, lorul, şi de auditori Poporul im valuvi [urtunse  Oia- lorele antic trebuea se în/le cugetarea, se (une, ca să ajunsă pană la ultimele şiruri populare. Astădi, ori- „căt de mare -fiă sala adunărilor, tot sunt patru păroți care limiteză vocea ŞI espresiunca cugetărei, și mai esie și clopoțelul Preşedintelui, carele reduce mult din pate- ticul oratorului politie!
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Oratorele astădi mai trebue se evite frasele imflate, 
serobite; pompâse, gole de sens şi de raţiuni solide. Nu 
e d'ajuns astădi se [iă limyut, zerbos, neci e d'ajuns 
se prodige imagine, epitete, adorniminte de retorică ; 
neci chiar o gesticulare, o acţiune violentă nu sunt d'a- 
juns : în deşert oratorele din camera nâstră dăunădi 
eşi smulsă peraca după cap spre a convinge Camera des- 
pre vărsta sa... Trebue alt-tel de arme: acum trebue 
instrucțiune , esactă judecată şi sănătosă cugetare în o- 
ratorele politie. Pentru acest cuvănt,. acel care aspiră se 
fiă oratore politie, trebue se nu se prepare celind nu-. 
niai articolele cutăruia sâă cutăruia dar de partidă, ci : 
prin studii serios să-și aproprieze multe, multe noţiuni 
clare, şi juste, de legi, de economiă politică , de stati- 
stică, de sciință administrativă, de diplomaţiă, de teoria 
guvernelor. . . Fără d'asemenea studii preparatorii, fără 
d'a cundsce apoi tactul şi tonul şi stilul in care urmeză 
se [ii tratată o cestiune, locul unde vorbesce, cireums- 
tanțele chiar a le momentului, nu va fi decăt un van 
declamatore, carele, ici colo, va reuși a fi aplaudat de 
o mulțime ignoranță şi pasionată, dar va fi ascultat de 
omul înțelept cu zimbet de milă decă nu cu despreciii 
legitim. e 

Se vedem acum, DI)-lor mele şi DD. inci, decă aceste 
trei specie de oratorie aii avut, aii putut ave desvoltare 
intre strebunii noştri, | | 
— Desvollare se aibi ? SE 
Dar unde mai-mult decăt în Dacia omul avut-a d'a 

„Jupta contra omului ? Şi lupta este elementul oratoric. 
Unde, mai mult decăt în Dacia Trajană, amvona tre= 
huit-a se resune de cuvăntul divin, acum ea măngăere, 
ca incuragiare pentru strebuni , în dilele de jale şi de 
amar,—când barbarii făceă din cetăți şi cămpii deșerturi 
și morminte,—acum ca mizloc de imblindire a acelor 
barbari, de degroşire sei numai chiar de lovire a ima-
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ginaţiunei, a privirilor, prin puterea miraculosului şi a sanctităței altarului. a — Desvoltarea elocinţei politice? | "Dar in care ţeră alta se dispută cu sângele atător ge- nerațiuni, ca în Dacia, palmac după palmac, ț&rina care dăd& pănea familiei, (erina mormintelor stremoşesci ? ” Gum? in acestesceni de lupte seculare, de măcel, de san- 86, — gura Romănului a tăcut? Animile ai amuţii ? “Cum ? Nu s'a mai aflat la noi o mamă care, cănd Go- tul, unul, Sclavinele , Gepidele, Avarul, Tatarul, ridi- cară o armă, ucidătâre asupra legănului copilaşului că, asupra grumazilor unui soț iubit, se găsâscă un țipet de durere, țipei, teribilu şi elocinte, în anima sea ȘI o im- precațiune contra mănci ata a lovi ? :- Ce'lel ? Fiul a vădut cădănd capul albit al tatălui, sul lovitura barbarului, şi el n'a Dlăstemat, și el n'a implut văile Carpaţilor cu: durerea ănimei sele?. | Onu! .,. elocința, dar elocința adevărată riu de- clamaţiunea, n'a putut Ipsi în Dacia Trajană, căci nu i. aii lipsit vai ! teribilele cause, care store țipetul durerei și neci notele santelor aspiraţiuni n'a putut lipsi cor- delor acelei harpe cu cârde varii şi misteri6se care se chiamă animă / | | o Der decă elocinia, dâcă nu şi oratoria, n'a lipsit stre- hunilor noştri, unde Sunt, ni se va dice documintele ej scrise ? a 
| Documinte scrise alo elocințci lor nu putem presenla pentru primii secoli ai Romănismului in Dacia. De ce ? pentru că mai mulţi secoli, limba municipiilor, limba politicei, limba forului, a trebuit se liă, — istoriă probă că aşia a [ost—, limba latin, Dovedi despre acesta avem nu una ci o mulțime în testele nepărtinitâre ale atător isto- rică cclesiastici şi profani bizantini, precum Am. Marce- „Lin, Sozomen , Socratu (Istoria cclesiastică) , Zonara , Cedren, ete. ete. cart indică scu cari reproduc unele din oraţiunile co se linură în Dacia Trajană, punendule in gura atător ambasade Bizantine sâii barbare, Da, a- .
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tăta e de adeverat că limba latină, în oratoriă, ca o con- secinţă a instituțiunei municipiului, a esistat in Dacia „rajană, că istoria nu numai acesta ne arctă, ci. şi pre barbarii din Dacia iubind şi cultivănd limba, latină. Atila, teribilul Atila, aveasecretar pentru limba latină. Şi maj nainte de cl amintiţi-ve pre Goţi, pre Ulfila, celebrul episcop roman, aducind pre Visigoţi la eredinţa eres- tină a colonistilor Daciei; aminţiti-ve pre Ullila pledând la Bizanţ causa Dacici ameninţată de Huny, și indată apoi cugetaţi la imensa autoritate a cuvântului junei 
amvone crestine din Dacia, când lă indemnul ci, impre-. jurul bisericei de lemn trasă pe tote, un intreg popor cu regii lor Fridigern și Alaviva se adună, intro di, 
şi Dătrăni şi jun, barbati, femei, copii părăsesc case și 
og6rc, sro a trece Dunărea, unde in loc de asil, dolâsa 
politică bizintină le vor da un lung martir şi un i- 
mens morment! a Si 

Nu pot, în scurtul spaciii de o oră se trecu în revistă 
tote acele ocasiuni in care inainte de restaurațiunea, 
Principatelor,  elocința a putut, a trebuit se resune in 
Dacia Trajană. E 

Voiii dice numai câte-va cuvinte asupra elocinței din 
secolii co curseră după [undarea scii restaurarea Prinei- 
palelor, _ | 

Organisaţiunea politică a acestora fiind resultat al 
suvenirilor, al tradiţiunilor Romei, acestă organisațiune 
avend la hază Municipiul, municipiul din care pe ne- 
simţile, sa creat ducatele şi Principatele Romăne, o- 
ratoria, decă nu şi elocinţa politică, n'a hpstit nici gu- 
vernului domniilor Munteniei nici celui al Moldovei. 

Doinnii se inconjuraii de s/utuni şi în acele sfaturi 
cuventul vesuna şi tindea a persuade. Cronicarul Costin 
e doveda la acâsta : «Pentru acâsta, (ice cl, ai dat D- 

„deii, Dotanii ecă buni-(noi am dice astădi : Constiluţio- 
nali) sc aibă s/aturi cu care vorbind 0 lrebd se frâ- 
mente cu vorba lucrul ; unul una, altul alla, vespun- 
dend, se lăimuvesce lucrul care-i spre îndemână.»
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Ce admiraţiune sinceră și răpețită aflăm la tot pasul în cronicele nâstre pentru barbați ingăsteaţi cu' puterea cuventului ! M. Costin era pentru Neculcea «0 de tr6- bă la vorâvi»; Vedi Pag. 285. T.[I. Om de mirat la înțelepciunea «de sfaturi si devorvă» , numea Costin pre Bucioc, ministrul lui Graţian. Ia 

”- Avem noi inse vre o bucată literariă, vre un: discurs al vre unui oratore din aceste sfaturi ? a "* Respunsul e negativ, deca a tace 6 bucată de elocinlă;; „este a face un discurs," adecă «a distribui esact un obicei in “părţile: sele a“sprijini  fiă-care rațiune principale a. „supra unui “mai” mare: număr de probe secundarii, 'a intruni argumintele prin transiţiuni regulate, a anun- cia conclusiunea in esordiii, a iniruni tâte probele în pi- rorațiune.> ae ia Da, discursuri în asemeriea formă am putea a vă citi puține din :acâa epocă, în 'carea măna Românului lasa atât de puţin se cadă palosiul, ca se ie, ca Dositei; a mănă pena de scriitor. N Dar respunsul este alirmativ, dâcă cerem: numai do- vedi care se probe că elocinţa a rădicat sublimul sti tipet, rapede cum & lovitura, bătaia animei, în Munte- nia și Moldova. Cronicele nostre dată la mai multe oca= siuni asemenea dovedi.— Deosebinduse in acesta de Isto-. „Ticii Romani, de Titu Liviu şi Salust, Urechiă și Costin nu ducii în cronicele lor discursurile, instşi testele discursu- rilor ce s'aii rostit la cutare ss cutare ocasiune solemne a vieţei naţionale, dar or indică acele ocasiuni, întiu ac6- sta zeeşind ali mai istorici, mai naturali şi veridici, decăt supranumiţii şi mai ales decăt Titu Liviu, care aj unge nu- mal a [i orator depărtat de realitate, de adevăr șI de na- turale. Tipete ale durerei, esclamaţiuni ale admirărei, alo ubirei ?. .ele sunt multe în cronicile nâstre, dar nu sunt ŞI discursuri. Urechiă ne arstă pre Stefan cel Mare fuptând



caun leii 6r nu ţinend harange la oștenii săi bravi, El nu 
pune pre Lăpuşnenu se ţină, un discurs patetic către bo- 
crii ce veniră so-j dică că (eva nu-l voiesce si nu-l iu- 
besce,. discurs prin care sc-i îndemne al vos și al iubi: 
Ureehiă indică numai adevătata elocinţă a lui Lăpuş- 
nenu: decd (Era nu me toiesce, 0 voiesc-eti, deci . 
(Era nu me tubeșce, o iubesc ci. a 
„ Repetăm : dlâcă literile nâstre nu ne presinti modele, 
esemple din oratoria romănă sub Domni Moldoveni: şi 
Munteni, nainte «le fanarioți, ea insă n'aii lipsit forului, 
amvonei şi politicei ţărei şi deci. chiar uneori vor fi Lip 
sit discursurile, nu ai putut lipsi ănimei străbunilor, 
acele ţipete, lacrimi, esclamaţiuni, cuvinte. întretăiate, 
[rase neterminate. .. . care:sunt adevăratele, semne alo 
elocinței, „căci ele sunt manitestaţiuni ale pasiunei, în 
loc că, discursurile mai adese sunţ: manilestâțiuni alo - 
scrierilor, ale studiului ! - . De 
„Nu! elocința n'a lipsit Romănilor. Ş E 

Amyonul; baroul şi Sfatul țărei aii resunat adese de 
cuvinte elocinte. Oratoria Amvonei? Dar Dositeiii, Var- 
lam, Iacob, Filaretu, Veniamin. ete. nu scormoliaii a- 
dăncul ănimei poporului, cănd cu crucea în mănă şi în 
ănimă eu iubirea ţerci lor, mergeii în dioa de furtună 

„în fruntea mulţimei, a poporului ?. . Oratoria politică ? 
Cetiţi discursul sublim și scump nouă al lui Stefan cel 
Mare pe patul de morte; aminţiţi-vă panegiricul aces- 
tii domn, vedeţi discursul ambasadorelui lui Ştefănită 
“Vodă, Ion Cărjă, către regele Polon Sigismund 1 asu- 
pra necesităţei unei alianțe creştine universale contra 
turcului. Eruditul nostru coleg D-nu B. P. Hăjdău La. 
publicat în Archiva Istorică a Romăniet (4). 

ate bi 

Nu ! cel puţin elocinţa politică n'a amuţit M'apururea 
în țera nâstră. Amvona, adese ori a tăcut numele lui 

(1) Vedi Arh. istorică, Tom, 4, par. 1, pag. 12.



— 142 = 

D-deii, dar preotul lui Christ, spun numele lui, ca mângăere supremă ostasiului, carele cădea pentru țeră | şi lege... . . ... Amvona nostri a fost de multe ori, în dilele cănd libertatea era în doliu şi sfatăl ţerei tace, cănd oratoria politică amuţise, —-amvona a fost locul de unde libertatea şi naționalitatea detunaii cu vocea lor sanctificată de presența lui D-deii ! ... O! la romănt lege se numea nu numai articoliy regulatori dreptului cetăţeanului, dar legea era si relegea .. De aceea velegea > a fost sprijinul lege: Astădi, da, lucrul s'a schimbat : legea a reeşit un moment ș face din relege o servitâre a ei. 5 E | Dar nu vedeţi campiele nstre sterpe, nu vedeţi ani- ma nostră vestedă, uscată, fără simţiri?, , . Nu ne ve- deț trecănd imbăteiniţi, lipsi li de speranțe, putredi de corupţiane? . .. 0! redaţi, redați romănului măngăe- rea şi sânțenia “altarului, lăsaţi ca biserica străbună se continue a fi scutul sânt al romănismului şi al dreptu- rilor: nâstre nationale! ... . . 
e 

“- Avurăm elocinţa politică. —Haranga, militară n'a pu- tut se nu esalte şi ea şirurile atător bravi, care ş'aiă dat viaţa pentru moşia strebună, «Nu dați, nu daţi copii locul acesta, striga M. Costin, ostaşilor , un ' moment răpuşi pe cimpul luptei... . Vaz daţi, locul acesta că este frăimentat cu sangele strebunilov vostpi /» Permiteţi-mi a aduce aci, O harangă necunoscută încă istoricilor şi literaţilor noştri, O estrag din o istoriă a lui Mihaiii Vitezu, needitată incă, aflată de mine în bi- blioteca naţionale din Madrid, secţiunea manuscriptelor.: Polonia reeşise a smulge Moldova de sub sceptrul lui Mihai şi dăduse tronul ci lui lerimia Movila. Era a doa di dupe grele lupte și pierderi in Arde] in resboiul eu Basta. Marele general al lui Mihaiii, Haba Novac « Vale. 050 soldado Put espevto en la milicia» dice auto- rele spaniol, adună puţină oştire nesfarimată, o inar-
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meză şi, gata (l'a incinge lupta cu Polonii, dice oștenilor 
sei : 

«La luptă! tovarăşi! Lovitura, o! voinici, ce avem 
«se dăm pe neaşteptate duşmanilor, are nevoii de vite- 
«jia vostră, de puterea vostră ; decă în luptă e de nevo- 
«lă cutezare, acum e timpul se o dăm pă aciă, ca se 
«imblăndum, perderea nostră prâspetă cu o victoriă glo- 
«riosă şi se inveselim tristeța perderei țrecute cu bucu- 
«ria sfărimărei şi sdrobirei Lehului! Ica diua, o! voi- 
«nici feciori, in care fiă-care din voi cu valore intrepidă 
«şi dorulii de a invinge, trebue să-și arete puterile sâle, - 
«eu care (le atătea ori am invins atătea greutăţi mai mari, 
«Gea dioa , -voinicilor ,: când nu numai va streluci 
«voinicia fiăi-căruia dintre vot, dar incă avem d'a lup- 
«ta pentru viața, pentru on6rea, pentru patria in care ne 
cam născut, pentru ogorul ce ni aii hrănit, pentru casa 
«unde am crescut, pentru femeea şi copilaşii nostri, 
„«pentru Dunurile nâstre tâte! Le vom. avs aceste tâte 
«dlâcă vor voi bratele şi inima nâstră ! Cine voinicesce 
«se luptă, D-dei l'ajută ; acel care preferă fuga ruşinosii 
«la o morte onorată in serviciul şi apărarea tronului şi 
«a țerei, o! da, află in fugă chiar peirea lui... Înainte 
ce duşmanul !.. Glânţele flintei vestre pot se astupe 
«flinta lui, se o facă netrebnică. .. Nu intorceţi spetele. . 

 «glonţele lui le va nimeri mat lesne . .. . Mârte, nu 
«fuga |... O nu! mârtea cu gloriă, mortea celor u- 
aţini, mârtea bravilor. . aceea s'o căutați! Nu vă sic | 
«că n&micul este mai numeros !. . ..N'aţi vedut voi d'- 
«atătea: ori că victoria nu este a numerului ci a inimei 
«de voinici, Nu. mulţimea puscilor ce bubue daii ishăn- 
«da... ci braţele ce luptă intărite de iubirea sânt a 
țerei, a Domnului ei!.. La luptă !.. Aminţiti-ve de căte 
ori Leşii ai simţit puterea bratului nostru !.. Puţini la 
număr, voi aţi tugărit ostirile lor numerâse. .. Amiuti- 
ti-ve vietoriele din anul trecut din Moldova şi luaţi din 
ac6 amintire esemplu şi curagiii in contra acelor Leşi pre 

2 cari -în atătea întălniri “ aţi învins !... Et sunt sub
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aceiaşi căpitani, cari nu i-ai dus la victoriă.. Victoria 
e a vostră!. . Incredeţi-vă în ea! Voi aveţi aceeași: va- 
lore şi aceeaşi ardore de luptă ca alte dăți şi Novac, 
vechiul vostru căpitan, este cu voi! La luptă copii! . . 
viaţa, fala si domnia lui Mihaiii, al vostru iubit Domn, 
sunt încredințate lealităţei şi voiniciei vâstre ! . . 
.Ruşinaveţi-voi pre cel ce v'a dat fala: lumei întregi?.. 

Nu. . Eacă dușmanul va fagi sdrobit! şi fuga și TISIpa. 
lui va asigura doinnia lui Mihaii, şi viaţa, averile, patria, 
copilaşii nostrii chiar şi, ceea, ce este mai presus de tote, 
onorea şi fala vostră de voinici !. La luptă! la luptă voi- 
nici !.. Cugetaţi, trebue să trăim în glorii sâi se mu- 
tim cu ondre . .«(aplause prelungite). | i 
Aplausele D-stră, vă. spun în jocul meii de s'a bătut 

voinicesce, bravii lui Mihaiii, după haranga lui Novac. 
O era timpul când biruitoriii, Romănul îngenuchia 

la altarul divin spre a mulțimi, și când era învins, ă- 
nima generalului Romăn nu era abătută, ci striga : Lup- 
td, biruință sei, morte] . . e 

Ascultaţi : a A | 
„ Basta invinge oştirile lui Mihai, «Mihaiii dice istori- 

cul spaniol, se căia de cercarea sea. 4/ligido» (măhnit) 
Domnul Românilor readună puţinele resturi din 6stea sa 
sdrobită... Vedeţi, marele eroii simte un moment cover: 
şită inima sa de durerile perderei. Ochiul sei Lăori- 
meză, numerănd. pre cei remaşi, privind cadavrele celor 

„căduţi. .. Mihai, marele Mihaiii ezită... Babă Novac, 
însă se înfățişedă . . . Barba lui e arsă de iarba pusce- 
lor, calul a cădut sub dânsul în luptă, . . Draţiul săă e - 
plăgit. . . săngele curge din răni. . a. 
„„ «Suntem învinşi, strigă el către Mihaiii, suntem în- 
vinşi !... dar nu de neamie ci de sorta adversă... Ce faci 
Măria ta ?.. Lăsa-vei dusmanului mulţămirea invingerei ? 
EI, el se dică că a repus pre Mihaiii, regele Roimănilor!.
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O nu! Dâmne! . . . incalecă,, încalecă.. . . mergi cu- 
rând în ţâră! Viaţa ta este scumpă ostenilor tăi! ... . 
Fugi! ... . “Lasă pe bătrânul Novâc se apere; se moră 
apărând stapinirile tele pină cănd cu oştiri prospete de 
voinici vei putea reveni! Fugi Dormne! ... Pe căt 
timp vei tră, ondrea, fala nostră vor trăi! ... Lasă 
mulerile se îngrâpe voinicii căduți! Vino apoi tu curând 
de ridică voinicia română... Se vedă ungurul și Basta că 
Mihai este neinvins când e înfrunte de oştiri Homăne !» 

O! a vădut Ungurul, a vădut lumea că numai asasi- 
natul infam putea înfănge, pănă în. fine, pre Mihaiii 1... . 

x 

[N Dara 

E 

“Singură numai Orâtoria forense, a baroului, cum o 
chiamă, la noi, nu avem scire se fiă esistat şi inflorit la 
Români în trecut. «Unde nu sunt legi, dice Urechiă, din 
voia domnului: multe strămbătăți se fac (1)» «In Mol- 
dova singură cei masi judecători , singuri părăsi şi tot 
ei plinitori legei şi.de acest obiceiii Moldova nu scăpă! > 
Aci pote e causa lipsei oratoriet baroului romăn în tre- 
cut. D-nedeul mei! . ... ea n'a esistat, de voiți, dar 
împedică ea se se facă nedreptatea acolo'unde ea e.- 
siste ? . ; . O! căte sunt pledsriele de advocaţi care duc 
Ja dreptate ? . . Numeraţi ! numeraţi bine. . . Mărturi- 
sesc, căt pentru mine, că-mi place mai bine: decăt o 
pledoriă plină de articoli invocăni: libertatea, egalitatea, 
Îrnternitatea, constituțiunea , „regulamentul, Gamera,. 
națiunea, opiniunea publică... . eapitule paragrafi , 
ete, "mi mai place decăt asemenea! pledorii, aşia de co- 
mune adi, 'mimai place elocinta sentință a lui Stetan, 
dicănd ţeranului, care refuzasea da plugul seii unui (rate 
şi 1-l.dăduse apoi se are numai Duminica :.«[ste fratele 
teii |... tu frate reii și fără de animă... Dar nu vedi tu că e 
fratele teii, că are copii de hrinit şi biruri de plătit ?.... 

(1) Legile lui V. Lupu nu erai încă în putere.. 

10 
*
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Nu numai se îimprumuţi plugul în dile de lucru, dar se 
ŞI ară tu ogorul lui, ., Dumnedeii va da atunci spor şi 
ogorului t&i : căci semănţa ce o vei arunca: în brazda 

„ta, 5 va da însutit, 'că va fi aruncată de măna care a ajutat pre un frate!. . Dute de ia plugul de cornel»... 
Se pâte ca se nu fiă întemestii astă sentință pe $$ şi ca- 
pete de lege, dar e morale, e sublimă ! E 

% 

Oratoria amvonei, a baroului, oratoria politică , “tote 
amuţiră însă în diua aceea cănd instituţiunile strebune 
fură resturnate , cănd Fanarioții veniră se vorbescăi Ro- mănului limbă streină poporului , limba corupțiunei, a infamiei. .. Atunci oratorilor Sfatului țerei, succedari 
mdscăricii curței. . . atunci era oratoria «capului ple- Cat ce nu-l. prinde sabia; era 'elocinţa mâneci: linse pentru că nu se păle musca, . . Era elocinţa! imbu- 
nătorilor, a curtezanilor, a infamiei şi a trădărei.. . „ Oratoria politică în aceşti ani de jale şi risipă, era în pungele mai mari sâii 'mai mici ce se deşertai la Paşi şi Viziri. . . de la logofeţi la treti-logofeţă. . ,- - * Spiritului, ' educațiunei politice 'a acestor dile' de morte datorim soliele fabulăse a le boerilor la Ruși și Turci. . . solii ca acelea care, cănd Basarabia era: sfă- şiată de la trupul țerei, nu strigaii ca Miron Costin «Nu, nu vom da acest pământ căci e frământat cu săngele moşilor», dar ingenuchi strigaii ucidătoriului Roimăniei. şi al romănismului : «Milostive stăpdne, di Moldovei 

în locul Basarabiei care ai bine-v0il Mânia 'ta ao lua sub puternicul sceptru al Îiriei idle, dă-i ju. dețiul Rimnicul din Valahia, că sunt putini Doldo- venii şi nu pot purta biruvile ferei şi impâvăţiei:.. » O ! departe de noi, dile a le orbirei Şi peirei ! . ::.' De- parte de noi ruşinea şi sdrobirsa anime romane |...
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Tudor Vladimirescu !.... E 
Vedeţi. . . acolo, la orizonte, un punct negru şi con- 

fusu ? . .. Este lumea fanarioţilor care fuge. ... Calpace, 
işlice, bice.. . călăi... fug... fug; ... Vântul liber- 
tăței a suflat. . Vertejul poporului resculat sub Tudor 

„a curăţit staulul lui Augias;... Aerul s'a curăţit de 
 miasmele otrăvitâre, la tumul erbei de.puşcă a pandu- 
rilor lui Tudor, cum fulgerile curăţă o atmosferă încăr- 
cată | — Respirăm !.., 

+ 

„Der nu respir eit cel cu conferenţa, Dâmnelor mele şi 
“Domnilor mei : ... A venit momentul când la lumina 
„resculărei şi a libertăţei născende, se nască şi elocința .. . 
„Vine der locul de a ve vorbi de elocinţa acestor ani ; der 
a vorbi deca este a vorbi de Heliade, Lazăr, Cămpinenu. .. 
de 1848 şi în curând apoi de Panu, Cogălnicânu, Barbu 
Catargiu, Gr. M. Sturza, D. Ghica, Brătianu, Boerescu, 
Costaforu, ete. ete. e 

Dieii nu respir şi eu tot aşia de lesne ca D-tre. . sub 
opresiunea ne precugetatei sarcini ce în un moment de 
intusiasm pentru elocinţa nâstră romănă, mi am pus în- 
su-mi pe uinere. Ea Se e 

De ce n'am şi eii burdufuri. d'acele în care Eolele lui 
Omer indesuia. venturile, . legăndule -cu frânghii de 
aur!... Ce lesne 'mi ar fi astădi. s&mi indeplinesc 
sarcina. N'avâm decât, în acesti după urmă 8—9 ani de 
când mai ales libertatea dădu renascere elocinței poli- 
tice, se umplu burdufiirile de furtunile oratorice la 
care mi-a fost dat a asista : aşi [i etichetat fiă-care bur- 
duf cu numele fuptunei ,. vreaii se die oratorelui , şi 
astădi a'şi demustra lesne şi comparative ce este elo- 
cința română modernă , tăind numai frănghia -de 
aur... s6ii și de metal mai modest (sunt furtuni de- 
mocratice !) D-tră aţi fi vădut, asia, aţi fi simţit, cum ei 
nu vă voi putea spune, ce era elocinţa unui Panu, unui
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2 

Cogălnicânu, ete. * . - a 
"Dar vai ! Cum n'am la disposiţiune de cât ănima, :ă- “nima mea, care-aii primit imprestuni adănci dar indivi=-. 
“duale, asistănd la unele din solemnele dile în care flu- sul elocinţei parlamentare S'a urcat sus pe costele mun- telui unde reşede frumosuli,: eiă- nu voiii putea aduce D-tre «lecât-suvenirele acelor impresiuni;: e, 

Barbu Catargiu . ... şi ce este elocinta'D. DI. Brătianu, 

za, 
ci 

„Se 

Inţelegaţi bine, Dmnelor mele şi Domnilor mei, că ave vorbi'aci'do elocinţa:politică a bărbaţilor nostri de 
stat, nu însemnâză a 'desbats cu D-tre atâtea : cestiuni 
care aii “dat ocasiune atâtor frumose: discursuri. Mo- "dest lectore de literatură ; ei vreii se cere: numai a de- 'scoperi elemintele particularii literare a le stilului „a le „“elocinţei' nâstie romăne parlementariă -: 
„ «De-a voi," vultuză a* oratoriei romăne ; cară d'atâtea. oră ne-aţi luminat cu radele geniului vostru , de la voy, “un pios levit al-gloriei; vâstre,-cârcă â smulge secretele artei vostre spre a le. desveli şi arăta junimei avide ; ca stimul spre a vă imita şi.a vă admira! cu inteligenţă, »:: Când eram copil,'mi aduc aminte că într'o di, coprins “de mirare” și de: curiositate;:că ce se fiă ceea ce bătea . în lăuntrul'ornicului“ tatălui. mei, Pam luat cu multă Dătaiă de ănimă,: am: mers la. umbra unui b&trin nuc. al grădinei casei părintesci şi acolo Pam desfăcut. ... ro- tițe după rotițe,., e 

Misterul vieţei ornicului nu-l aflaii ŞI ornicul nu mai. băta. .. Nu-mi aduc aminte dâcă tatăl meti nu mă bătu și el pre mine!... Der deea: ornicul desfăcut nu m ai băte, nu mai avea. viaţă, culpa nu era a lui'cia mea, Dâcă votiţele, petrele, ancora, resortele, scâse, deşirate,. din elocinţa lui Panu, B. Gatargiul, etc. vor face se nu. mai găsâscă urechia, ănima vâstră, 'suvenirile elocinţei lor, — o! da, culpa va fi a mea, care, astădi :copil bă- 

sp.
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trăn, cutez.a desface acel object.admirabil. care se nu- 
mesce talent oratoric, spre a descoperi. cu, ce procedere . 
reuşiră a face se ni bată tare inima, când ci vorbiaii, .. . 
cu ce precedere reuşiră a conduce, după placul lor la ă- 
nima, nostră săngele, când cald când răcit, ... a ne face 
se blestemăm, se urim, se plângem , se suridom , se 
iubim !.... ce Se 

* 

" Ecă momentul solemn... Oratorele se ridică în miz- 
locul adunărei agitate; . ... Tăcerea se face ..... Vede- . 
ți |... Cugetări se ingrămădescii pe fruntea lui. . . Ge- 
niul improvisaţiunei. comand şi cugetările se : orându- 
osc... Va veni val !.dioa când geniul nu :va mai. co- 
manda și cugetările vor sbucni in.desordine . . .. Atunci 
nebunia. . dar acum buza. lui freme sub pulsiunea -cu- ; 
getăroi ce o agită. . . 

«La riobila indemănare, la facilitatea, la libertatea, a-. 
lurei'sele cine n'a recunoscut pre unul din principii e-. 

aa locinţei? Este Panu... Da 
„Puterea . oratorică a lui Panu, 'Dâmnelor. m ele -şi . 

Domnii mei, naşce din sorginți diverse : mai de căpe- . 
teniă din : 

Anima, IE | De 
Iubirea de ţeră, 

„: Estetica, 
Intrebaţi suvenirile d-iră ; ele.ve vor areta in discur= . 

surile cele mai frumose, care la ocasiuni. solemne, cur-. 
„seră din buzele lui, in cascade brilante şi armoni6se : .. 

că in aceste discursuri, el pururea aii depins-un : stadiii 
al ănimei sele... Figurile sele' oratorice de. acolo le ce- . 
rea, , . Anima sea ii dedea esordiele'şi. peroraţiunile - 
cuvintelor scle . ...:cAnima mea este plină de îngri- 
jive . . . s6ii «Durevea e mare . . ..Nu.pote fi inimă... 
cae se nu 0 simță» , . s6ii : «cugetari deosebite me 
nâvălesc. »Eraii aceste espresiunile repetite , favorite , 
ale lui Panu. Da ul
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Şi acele cugetări ce năvăleii la ănima lui, erai cuge- tări generâse , purcese din subirea sea de lerd... Ce accente, ce note melodiâse nu găsesce el când vor- besce de aceea, ţeră în cfaţa căreia strigă : «Diceţi că Panu a greşit ; eu, primese . . : căci ce este numele - meii; în cumpăna unde 'se oldresce sârtea, Erei me- le! .. . Da, se pârd acest nume, numai [Era mea se fiă măntuilă 1. a 
[era n'a peri... Ea nu va peri !... 0! dar nu va. peri etern: nici suvenirea: ănimei tele generâse !... i “Elocinţa lui Panu este poesiă! ... Fără a cădea „in sentimentalism, el însă mat adese judecă cesti- unile cu inima decăt cu logica arguminielor ! Acâsta nu vase dică că 'el-de multe ori n'a ridicat cestiunile pe aripele sciinței, la nălţimea liniştită a principiilor . Indestrat de natură cu amorea liniilor rotunde, a trăse- lurilor plastice , estetice, e] cere limbei şi gestului - nu o simplă haină ci haina poetică a cugetărei. Şi limba şi gestu chiar şi vocea sea, pote cam rebelă uneori, după: minc, dulceţei sentimentelor ce avea se esprime, se supu- Dei ănimei lui. . . Figurile oratorice ce nu revelă Dliân- deța și amârea, ănimei mai nu le găsim în nici unul din discursurile lui Panu. Ironia, sarcasmul, nu craiă armele de persuadere a le lui Panu . „i Da, cl voia se porsuadă, dar persuaderea o cerea pe calea ce duce desmerdare şi armoniă la ănimă er nu amărațiune și ură. :. In gdioa. cea nai agitată a vicței nâstre parla- mentare, in diua de 5 Fevruarie 1863,.el se esprima : «Viata politică, fiinţa politică este d'a avea convine. țiuni, d'a avea, principii. Vista -politică. este lucrarea pentru, a apăra şi 'a disvolta fiă-care principii sei. Cari sunt principiele d-t6la d-le Ministru? A nu recunâsce Adunării repturile sele, şi a numi cerşetoriă datoria puterei esecutive, d'a căuta sc aibă increderea Adunării? (aplause). Der. ministru. de culte a mers şi mai de- parte. A numit Adunarea vatră de conspirațiune ; Gu- . vernul provisoriă e numit, a dis, programa este făcută... :
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Dar atunci: cum mai staţi pe acele bance decă Adunarea 
conspiră? când Adunarea conspiră, atunci poporul con- 
spiră, pentru că Adunarea este depositaria dreptului po- 
porului ; pentru că adunarea, ori căt de restrinsă se află 
după legea, electorală, este investită de suveranitatea na- 
tonale (aplausc). Da! Conspirăm cu drepturile şi cu le- 
gile fărci nostre ! conspirăm cu autonomia ei, cu sigu- 
ranța publică, cu moralitatea societăţii intregi, puse în. 
peticolu de d-v, d-lor ministri ! (aplause). Ecă complicii 
noştri, puneţi măna pe dănşii şi-i sfărămaţi ! (aplausej. 
Ce? N'avem dreptul se ne intrunim ! se vorbim despre 
suferințele țărei şi se căutăm vindecarea răului care ne 
rode? nu voiţi ca s'alungăm dintre noi urele, discor- 
dia şi pasiunile, cari ne ait inverşunat pe unii in contra 
altora? (aplâuse). Doriţi, doriţi să fim. desuniţi , ca să 
servim necontenit de instrumente , la scopuri perfide , 
care nu caută decât ca să ne piardă pre toţi, (aplause) . 
intăritând pe unii în contra altora până. ce nu va mai re- . 
mănea în țeră de cât ruine, (mare sensaţiune şi aplause). 
Nu domnilor miniştri, am ințeles pericolul şine am strins 
unii lângă alţii ; am vădut prăpastia şi ne am dat mâna 
ca se trecem peste dânsa, și vom trece, căci suntem u- 
niți şi: vom. remănea uniţi. » (Aplause), (v.: bul. Adun, 
1863). E a 
„Fricele agonici ţărei, a peirei ci, vai! aii turburat cu- 

getarea lui Panu. Când geniul "şi luase sborul din cor- 
pul lui ruinat, atunci inima însă, singură ănima mat ! 
persistă. Era ol ca, citerna Saharei din care arşiţa ucidă-- 
târe a uscat apa, der pe pereţii ei, îcă, col6, mai strelu-, 
cesce câte o picătură, perlă gata a se evapora .. .Ami- 
ela, afecțiunile vechi ale lui pentru bărbaţii cu cari îm- 
preună luptase, singure mai streluciaii câte o dată în. 
noptea minţei lui. | 

Amurit! | | 
Der numele lui va, sta estern in josul acelei piramide 

cu care ei plăcâ se compare regimul Constituţionale. .. 
Piramida Unirei romine ! . . . 

a 
m
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„Se evocăm, D&mnelor mele; și Domnilor mei, un! moment, cu puterea ănimei şi a suvenirei , o altă no- bile'umbră . : . Ori care fiă, se ne grăbim de a spune, ideile lui politice, Domnilor, salutaţi! . .„. Găci B. Catar- glu:a murit pentru idee |. Ce idee ? Puțin "mi pesă,. .. Movtea şi devotamentul sanctifică cugetarea ! Voiii dice și cii ca ac& regină care adora un oratore din o clasă ce nu cra a ei : Ce n'est pas d b'homme que j'ai donne un baiser, mais a la bouche dont ij sori lous les „jours de si belies Choses. Sa „ «Pacea şi odihna e scăparea țereă dicea el, şi voii pre- feri a fi sdrobit decât a îingădui slăbirea linişter : Voiă preferi mârtea maj nainte de a călca stii a lăsa să se calce vre-una din instituţiunile țerei mele b.. - Ii Vedeţi fruntea Îui naltă, strelueindă >. Ochii lui de unde flacără isvoresc, obrazii lui slăbiți de meditaţiune... de vegheri. ... Cine vădăndu-] na ghicit in el superiori tatea inteliginței, puterea spiritului, pasiunea, glorici?,.. Care erai însă, Dâmnelor. mele și Domnii mei, ele- mintele constituitore elocinţei lui Barbu: Catargiu? Figurele cari surprind, cană coprind forte imaginaţiu= nea, dar care mai ales rescolese adiine ănima, implu oraţiunile politice-ale lui B. C:'Aci nu sunt zefiri şi adi-: eri parfumate ca la Panu, ci furtuna care restârnă. Iro- nia, Apostrofa, “saracasmul .. sunt mizlâcele lui co- munc... şi cănd figura oratorică % lipsesce; nu '% lip= sesco esenaplul ... Il alârgă până în Indii după el(1), , „O suficiente: tinctă de. erudiţiune şi un spirit gata de replică, "i:dau la disposițiune asemănări , comparaţi= uni, apropieri. cănd de la mare la: mic, cănd vice-versa, cănd spre a provoca. surisul, cănd spre a nasce despre- ciul, când spre a lovi cu tăişul dublu al dilemei, când spre a atinge cu vălul alusiainei „+ VEl mai diafan de- căt al picadorilov toveadovi.... | E 
. 

ai 

(1) Cine nu scie ingenidsele apropieri ce! facu cu elefantul fabulei cosmo- | gonice indiane ?
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„“ Inţelege bine, onor. mei auditor, că neci timpul 
neci conveninţele nu-mi permit a demostra 'aprecierele 
mele cu citări din discursurile oratorului ce analisăm. 
Cestiunile ce aii agitat sunt legate de nume proprii şi 
«nomina odiosa sunt» şi aşi aluneca lesne de la simple 
studii literarii pe panta luciâsă a politicei .. . Nu mi- 
am dat demisiunea de la Cameră ca se fac una aci cu 
D-tre... Ma Sa o 

- VE pot însă încredința că &că aci, in Buletinul şedin- 
țelor Camerei nâstre, am cules pagină către pagină con- 
clusiunile ce v& presentez. e iai 

Dar e timpul se vă vorbesc şi de marele Espada al 
Oratoriei nostre politice. . . Să ÎN 

Sciţi că in jocul luptei taurilor, unia sunt picadores 
alţii agitatorii cu velurile, dar taurul nu priimesce mor- 
tea decăt de la «Spada» , de la un 'leliii de Spatariii. 

D. Cogălnicenu, e dupe mine, Spăta» în luptele tau- 
ului politic. .. Majorităţile aii putut se aibă ele drep- 
tatea numevului, a votului, dar nimeninu ni va nega, 
că in Divanul Ad-hoc ca şi în câmerile ce s'aii succedat: 

„dela 1858—1863, dâcă; victoria. majorităţii ati plăcut 
Deilov, a plăcut insă lui Caton mai tot-d'a-una cugetarea 
învinsă susținută, de Cogălnicenu,' (şopte, unele maum- 
mare în o parte a auditorilor) Ce şopte pe acolo Ioin- 
nilor, ..: Ce: şopte? . : Da... aud... 5 şi 94,911... 
mă: rog lăsaţi socotelile ! (aplause vie). . , sum slab , 
dar forte slab in “matematici. . . Socotele vreţi? . -. . 
o singură adunare 'mi place , aceea care ca a d-vâstră 
nu caută laude pentru 6menii sei politici, dar laudepentru: 
frumosul literar de ori unde vine. :.. 0 immultire do- 
resc, da, ...:. aceea a oratorilor de talente ca acele ce 
admirăm.—lIn fine o dividiune, ba nu !... Jos cu di- 
vidiunea, Domnilor! . . . cine divide vr& se 'ne: repue,
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in deosebi , izolaţi!.. Unire. .. Unire!.. (aplause prelungite). | A a Vai!.. . iată-mă pe alunecuşiii. .. mă rog de ertare ! revin la del !. . . e 

x 

" Vedut-aţi D-vâstră marea în sublima sea lărgime P Apa e liniscită, valurile „abia increţesc suprafacia ei. . . luntrea, păşăşce a lene.cu ventrelele :ndoite șI abia miş- cate de adierile recorâse. . . De odată vânţul se ardică, - valurile se 'nalţă, se lovesc, mugesc, harea pre valuri "acum se urcă pre virfuri de munţi apoşi, acum măs6ră . prăpastia deschisă. . . Furtuna sporesce, muge, urlă... un fâlger... ; barca e perdută. .. Nu!... furtuna se alină. . . valul se cadentâză mai liniştit şi 6că malul... țermul inflorit! . .. E 
Aşia e elocinţa D-lui Cogălnicânu .. , una după alta lurtundsă şi liniscită, cănd în divanul ad-hoc, în cestiu- | 

nea Disericei române, a unirei, a drepturilor civile pen- 
iu catolici, cănd în camera Moldovei, cerând casarea alegerei unui strein putinte și preşedinte Consiliului de ministri, când apărând ministerul seii din Moldova cădut în judecată ... (de multe osi ai făcut astă funcţi- une), în atătea ocasiuni, el ne-a făcut se culegem cu . mintea şi cu ănima cuvintele ce curg ca un 1svor luminos de pe buza lui, ... Am palpitat din emoţiunile sle, am . sters lacrimi când lacrimi înneca vocea ui... Atlet cu 

alure libere, cuvântul Domnului Cogălnicânu luptă corp la corp, şi dâca neamicul, mult la număr, nu e terasat, & sunt insă smulse, sfăşiate bucăţi laurele ce-şi le pune. pe frunte; ..... e 

HKlocinţa Domnului Cogălniceni resultă după noi : . Din puterea şi nemerita orinduire a argumintelor..



„Din o escepţionale cunoscinţă a lucrurilor și ămeni- 
lor. - 

Din o elocuţiune facile şi pururea la inălţimea cuge- 
tărei, şi . 

Din intrebuirea figurelor de cugetare în loc de figu- 
rile tropice şi de cuvinte. 

Puterea cuvintărei scle, Domnul Cogălnicânu o in- 
credințeză confirmaţiunei. Confirmaţiunile Domnului 
Cogălnicânu le vedem prin accea tari că aii recurs la ar- 
gumintele imediate, născând din natura cea mai intimă 
a cestiuncă, 6ră nu din esteriore, de la erudiţiune numai - 
adecă de la inducţiuni storțate adese, și de la esemple stre- 
ine cestiunei.—lronia, satira, lovitura, (le trait), aluziunea 
malicidsă nu sunt despreţuite de oratore în refatațiunea 
argumintelor contrarii, der în decomun refutarea se si- 
lesce a o face şi prin argumintele logice. El intrebuin- 
(6ză şi interogaţiunea care nu aseâptă respuns, căci .res- 
punsul &l dă, singur, sâit decă tace, incă domină cu (d- 
cerea lui pre auditor, in atăta cunâsce acest bărbat 6-: 

“mentă şi lucrurile țerci săle, a 
In deplină posesiune a limbei sâle, a unei limbe cla-: 

re, precise, acum dulce, acum nervâsă, el face din tot 
cuventul o icnă a unui lucru, a unei idei. .., Aci nu:. 
are ce face recomendarea lui Mefistofiles :  - 

„Nur muss man sich nicht 

| Allzu ângstlich quălen; 
Denn eben wo Begrifte fehlen, 
Da, stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein& 

Aci nu sunt cuvinte de prisos. — Acum cuvintele se 
ingrămădosc ca se insiste asupra cugotirii care vrea se 

„o sublinieze, acum. alunecă răpede asupra cugetării ce 
displace şi (cum dice un literat frânces) îl vedi jucându-. 
se în sinul chiar al furtunelor cugetărei.... 

"Ceea ce dă o deosebită putere cuventării D-lui Cogăl-! 
nicânu este şi memoria cea admirabile. ce are, şi care,
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la trebuinţă, fără nici o ezitare “pune sub-mănă argu- mentum ad hominem. | a. 
„Cetiţi cuvântul ce ţinu în 1862 revendicănd pentru Principate numele glorios și străbun de România, Re- memorati discursul ce D. -Cogălnicenu ținu în 9. lunie 1862 după infama ucidere a domnului 'seii rival de o- ratoriă, Barbu Catargiii. Acolo este insemnată totă pro- cedarea oratorică a D-sele, - . 
Galii represintaii elocinţa sub chipul lui Ercule, tă- rănd de virful limbei sele o mulţime de popâre incătu- şate deurechi.  -. Sa E „Acesta e icona oratoriei D-lui Cogălnicânu. 

% 

Vădul-aţi o avalanșă pogorăndu-se iârna de pe munţii noştri? ... Un bulgăre de zăpadă mai ânteiă, apoi o movilă, . . . se rostogoleşce.. , se rostogoleşee . . ; până Jos, el a ajuns munte şi nu e mai mult zăpadă numai "c1 o masă imensă. de :stăncă, de arbori sdrobiţi, care geme , care'urlă!. .. . Cuvântul lui 1. Brătianu este a- vaanşă, | DIE Anevoiă trebue: se fiă unui Preşedinte al camerei se. scie suna la timp clopotul de câte ori D. |. Bratianu, în dilele de agitare a mărei parlamentare, vorbind de.... | de bulgările de zăpadă, ridică avalanşa, restârnă şi ros-. togoleşce stănci şi arbori... totul cg cugetarea sea, ra- pede intălneşce în calea sea labirintică, se abate, cum se dice în termen parlamentar, dela, cestiune, Adversarii lui” pretind în -adevăr că în discursurile lui se depărteză, adesea ori de obiectul. deshaterii. — Se pote ca Domnul Brătianu se nu fiă stringend pururea de . pept pe inamic, :e cestiune de' musculatură, dar vă pot: incredinţa că, din acele: digresiuni 'aparinte ce-face în. cuventarea sea, ingrămiidesce. inestricabile întărituri în jurul. neamicului, carele, de şi cu braţele şi gura remase 

s
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„libere, se “vede curând închis'în ziduri ca femeea meş- 
terul Manole. . ” 

„Dar am abuzat de ajuns de pacienta Dumnâvâstră. 
Las pă altă dată de a vă vorbi şi de alți oraâtori insem- 
naţi (ai noştri, d. e. de Domnii Gr.M. Sturza, D. Ghica 
P. Grădiştânu, Costatoru,; Boerescu - ate. şi. mai încâce 

de cele două'sivene care: vor duce, se sperăm, pre Ro-- 
mănia la pajiştea inflorită a binelui şi a-gloriei naţio- 
nale, sirene care pârtă numele N. lonescu şi Blaremberg. 

Vedeţi, lista: oratorilor politici se face mare, și ea va 
[i pe tâtă dioa mai mare, căci elocinţa este o consecință 
imediată a libertăţei cuvântului, a libertăţei politice. Nu 
este, Domnelor mele: şi Domnii - mei, o ţâră în care 
cuvântul se fiă lăsat deplinului serviciii al cugetării, al 

_conseiinţei, fără, ca necesariamente în acea ţeră liberta= 
tea se nu fii predominănd şi vice-versa. 

Elocinţa este, s'o repeţim, fiică drâptă a libertăţei, 
căreia mai apoi s'a făcut readim putinte şi adesea su- 
papă. de precauţiune, prin care se deşârtă le trop plein 
al libertăţii reii înțelese. 

Elocința fuge, tace, amuţesce din naintea obezilor şi 
a gădelui. «In statele in care libertatea poliiică nu esistă 
elocința dice D. Bumout (Revue des deux mondes), 
este o facultate care rămăne nedesvălită, e un organ ca- 
rele se atrofiază.» 

Statele monarchice absolute nu daii oratori politici. 
"Gănd libertatea se concentră în ănima unui singur om, 
cănd numai acea inimă, este teatrul luptelor şi a «/rd- 
mentăturilor» după espresiunea lui M. Costin și Ure- 
chiă, frămentături de la care depinde vesoluţiunea re- 
lativă la sorta unui popor, atunci nu căutaţi pe la acel 
popor oratori, bărbaţi elocinţi !. . . Acolo unde mo- 
narcul este totul numai el singur, poporul nu vorbesce, 
căci nu se pote numi discurs, țipetele plăngitive ce
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scote din timp în timp, cătrăstăpânii lor ca să-l deprece sei se-i blăsteme. a 
x» - 

Oratori politici ai ţerei mele, nu conspirați în contra 
lbertăţei cuventului, căci sunteţi atunci asasinii vostri, nu conspirați asupra libertăţei cuventului, căci ucideţi - însăşi /2bertatea. i Si 

Vorbiţi ! o vorbiți d'a pururea. în numele acelei li- „Dertăţă ! ea va da strelucire, putere , persuadere cuven- „tului vostru . . . Cel care se face preotul altarului ei, face din cuventul seii măciuca lui Ereule , fulgerile lui „„Joe, laurii gloriei şi ai virtuții i sunt asiguraţi! | „Fiţi preoţi ai templului că, domnilor in6i,: căci numai așia veți fi vii boni ai lui Quintilian , ŞI numai aşia România va fi!. : . (Lungi şi repeţite aplause,)



IN. 

FACIA POLITICEI 

CONFERINTA PUBLICA 

TINUTA LA ATENEUL ROMAN IN 1887 

Pa



Ce cauţi tu, literatură, la acestă tribună, de unde li- - 
bertatea a inceput a deprinde pe auditorul agitat, cu 
vi&ța politică și cu drepturile omului ? (1) Ce cauţi tu, 
poesiă, în facia politienlor noştri de totă măna, politici 
carii până maj ieri, cei mai mulți, aii politizat pe spatele 
țerei şi câţi-va, abia pe spatele lor proprii ? . . 

Ecă-aşia, domnelor mele şi domnii mei : Poesia, li- - 
ieratura , vor ave cutezarea a-şi amesteca și. ele vocea 
lor, în viitor, o dată pe săptămână, Joia, în acest salon 
unde, cu At/eneul, se renăscură, anul trecut deja, pri- 
mele întruniri libere (2). Ele vor amesteca vocea lor, la 
concertul, pâte adese lipsit de esenmble, al unei întregi 
„naţiuni în redesteptare , dar totuşi isbitor, chiar când 
amintesce numaj nugetul ocânului, chiar şi când se -a-. 
semănă vuetului fortunelor care ridică-valuri şi deschide 

: prăpăstii pe mare, care restârnă cetăți întărite şi codrir 
seculari. e e 

% 

Şi are drept literatura, poeșia la acesta părtaşiă în 
concertul redesteptărei naţionale. Numai ei nu se va 
pute striga: «Taci/ taci / . «Până ieri al cântat pre... 
cutare şi pre ,. . cutare, pre cei pre carii astădi i în- 
jură împreună cu noi ! Taci ! aibi cel puţin pudore căci 

„(1) In sala Alheneului dupt 11 Februarii se tinsi adunări politice, 
(2) Sub Cuza încă se ținură în Ateneu conlerințe fârte libere, dovedă şi ale d-l Lahovari, Uretzulescu ete, 

i "i
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și: pudârea; are farmecul seii poetic, şi pudârea e o vir- 
tute !» — Am cântat după cum m'a atins inseşi degetele 
vostre. Harpă atârnată de Dieii pe o cracă din arborele 
mare şi astădi re-nverdit, care sc chiamă, națiunea 7o- 
mână, cordele mele aii resunat când sub lovitura adi- 
erilor, cănd sub acea a fartunelor, care aii trecut preste 
acel arbore... Instrument de gemetu “sei de bucu- 
riă romanescă, nu-mi strigaţi mie:. Taci! ci ănimei 
Yostre, sub suflarea căreia am gemut s6ii am suris. 

* 

- Vreti, demnelor- mele și domnii mei, se ve amintesc 
răpede. suspinile şi bucuriele, - aspiraţiunile și descâp- 
tiunele ce ai făcut 'se bată ănima părinţilor noştri. şi 
pote chiar'a unora din cei cari mă ascultă ;- Vrei se ve 
vorbesc de poesia: română, şi mai în speciale de ceea 
ce aii' căntat ea mai cu intusiasmii, mai cu căldură, 
mai romănesce | -- i IO i] 
a ata 

* Romănii, ramură din: gintea latină , a căreia notă 
"caracteristică a fost politica, cum a grecilor. a fost poe- 
sia, Romănii. sunt şi ei un popor .politie inainte de 
tote, şi dar literatura lor și. dar poesia lor, ai trebuit se 
se 'resimtă d'apururea de însuşirile de rasă... Ele ai fost 
în genere o literatură, o poesiă politice... .:. vii... 

Nu este locul aci da cerceta care sunt adevăratele sor. 
gință ale Poesiei? deca poesia este în lucruri s6ii în inima 
nostră ? subiectivă sâii.obiectivă?. . . Dăcă poesia pote 
fi's6ii ba în căntarea unei simple fapte de domenul eti- 
cei ete: cc. : au, 
"Sunt acestea atăte cestiuni care se cuvine a fi desbă- 

tute aiure şi cu altă stăruință şi cu capacitate decăt acele 
de care pot dispune, - în. aa 

Atăta vr6i numai se mi se concâdă, că poesia, fiă ea 
în ucruri, fii- ea în .not inşene:i nu este poesiă de- 
căt cu condiţiune de a ne mişca adănc, de a rescoli ă- 

. dara NE Deta - 

aia Ea) , Di
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nima nostră pină în fundal ei, (a ne lace :se iubim ŞI. se dorim, Wa ne înălța mai ales în regiunile pure şi lu. mindse ale devotamentului, a le sublumului ! E 

pi 

Nu voi sealpelu, care se analizeze simțirile ce-ne agită. . A IE — De unde vii tu emoţiune sănti ce ne încăldesci suiletul, ciind pe țermuri străine, căutăm cu ochiul în- duioşat orizontelo Patriei absinte E E Nu respunde!... Respunsul teii este aci, în ănima. mea !,.., | i — De unde 'nasci tu fior vivilicător, care grăbesci săngele în vine-mi când, faima romănă , departe, de- - „ Parte ajunje a spune lumei că Romănia este, că Romă. nia va fi]. | Da Ra ae — Nu respunde |... Respunsul? . , Ascultaţă bătă= ile răpedi ale inimei vâstre, d-nelor ŞI d-lor. ;.... .: — Respunsul? RE . Stergeți lacrima ce mâie ochiul vostru, cănd pe:pa- jiştea uscată a streinului > Căutaţi: cenuşa perdută a lui . Bălcescu, a lui Hrisoverghi |. a atător si, martin al To- mănismului au O ! 6că poesia, dică ce vor voi acef teoricieni ai este- ticei, care sunt ma! bine numiți fpirurgiă şi” anato- mistii ei! 
| 

ni te, pia 
* a pg d. . . 

Ondre eternă lirei romăne! : DI TR Ia Ea a cântat cămpiele înflorite ale patriei ;'ea'a căntat căntarea ănimei romăne însetată de libertate , de drep- tate, de naţionalitate ! ai Sa „.Onore eternă lirei romăne !..!: cae Ea a fost singura nâstră. seâlă. naţionale în curs de mulți ani, multe deci de ani l + „+ Poesia oare 'a inve-
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țat pe mama romănă se dorâscă fiului seii , nu avuţii , 
nu onoruri, ci gloriă, ci vitezia în luptele pentru ţeră 
e săntă acestă, poesiă ! ei nu pote nime nega dreptul de a 
vorbi, chiar cănd preoții libertăței oficiâză în marele lor 
templu! E o Si 
„Dar, dâmnelor şi domnilor mei, nu e o simplă figură 

de retorică, cănd repet şi astă-di, ca la lectura despre 
„ Cichindel : Noi suntem ceea ce ne. aii făcui poesia 
nostra naţionale | | 

+ Literatura, poesia e ca focul, e ca'lumina ce aprindem 
în casele nâstre. Operă -a nâstră, ea însă ne incăldesee 
şi ne lumineză. Sci bine că literatura, că poesia unei 
naţiuni sunt espresiuni ale societăţei acelei națiuni, dar 
foc şi lumină aprinse, ele vor încăldi stii vor arde, vor 
lumina sâii vor streluei pre acâsta-și societate ȘI națiune. . 
 Influinţile, ce literile şi indeosebi poesia esercită, asu- 

“pra unei națiuni, nu mai sunt întrebări puse în desba- 
tere, PI E II a 

Caracterul: naţionale nu numai. se oglindeşce in ope- 
rele literari naţionale, ci şi primesce forme șI direcțiuni 
noue de a ele.; Aflaţi care aii-fost cantarea ce ati înur- 
murat mama aspra l6gănului nostru și veţi afla espli- 
carea amorurilor, afecțiunilor sâă urilor şi pasiunilor ce, 
intraţi în lume, debordară din sufletul nostru. 

4 * 
. 

mi E PE , : Pa i) La 

Un esemplu din istoria literaturelor , despre oglindi- 
rea perfectă, in litere a caracterului naţionale. Se luim 
pre Grecii lui Omer şi pre Romănii lui Virgiliii. Omer 
a fost un mare, un neimitabil căntăreţ:al Grecilor, dar 
Omer a avut în operele ssle influințele «mizlocului sei 
sociale» şi apoi, la răndul seii, le-a întors cui uzură asu- 
pra generaţiunilor care l'a ascultat sâii Pa citit. 

Virgilii fu şi el-cel mai mare poet al: Romei. Ca şi Omer, Virgiliii este sub influința «mizlocului sociale» şi 
ca şi orbul de la Chio, Virgiliii esercită la rindul să
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o mare influință asupra generaţiunei care Pa vădut năs- 
cend şi asupra generaţiunilor “care ait cântat imne la 
mormăntul de la Pausilipe. -. n. 

Ei bine, permiteţi-mi se mai indic ca şi altă dată, o 
răpede apropiere, prin un esemplu, intre aceşti duof:re- | 
presintanți gigantesci ai două popăre gigante ale antici- 
tăței păgăne. | e Da 

ŞI poetul grec şi cel roman descriă pre Eole, deul 
venturilor. . Sa o 

Comparaţi in: testele respective pasagele relative ŞI 
veţi vedea ce -diterință e intre descrierea lut Eol după 
Virgiliii şi ace după Omer; acesta este mare diferință, 
a geniilor Romei şi Greciei. | E 

„ Eolele lui Omer este un (6l de domn fanariot, cu mul- 
te beizadele; cu multe averi ; el mănincă,; bea bine mai 
tot d'auna pe spinarea bietului muritor pre care-l des- 
pie, sub cuvânt de sacrificii, cum. fanariotul ne 
despoia sub nume de adicdrit, fumanit ate. -- 

Şi vedeţi-l pre acest. Eole dând lui. Ulis un burduf 
„de venturi (burdulul grecese modern e plin cu unt de 
lemn !) i vedeţi-l cum îl legă la gură.cu funiă de aur... 

„(aurul a astupat gura în tot timpul şi mat ales în câta. fa= 
narioților 1). Vedeţi apoi pre marinării lui Ulise profi- 
tând de somnul acestuia pentru de a fara aurul de la 
"burduf. . : şi vănturile se pornesc şi Ulise este din noi 
depărtat de ţărmul Itacei: și de fericirea de a-Şi săruta. 
pre fidela sea Penelopa ! - E 

Eca Grecia! . | 
Vedeţi insă pe Eolele lui Virgiliii, grav sever ŞI dis- 

ciplinat ca legea, ca un cap de legiune !.. ; El: nu legă 
venturile în burduf, ci le inchide în - pesteră .. . ; ele 
gem sub puterea lui dar l-ascultă . . : Eole e Roman!.. 

- ŞI când apoi venturile vor turmenta, vasele lui Enei, nu 
va trebui lui Neptun barpduf in care se le facă a tăcea. 

„Quos ego ?... maturate fugam,» va dice Neptun. 
— Şi venturile vor tăcea cum tace şi amuţesce mur=.
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murul unei legiune resculate, la vocea sigură şi fermă a comandantelui ei aspru dar drept! o Etă cum în cărţile poeților celor mari ai unei națiuni, observătorele păţe descoperi oglinda fidelă a catacțe, rului, a geniilor naţionali, a „Ecă câ am 'cercat de mai multe ori a face şi pentru li- terile n6stre romăne și mai ales pentru poesia nâstră. „Ecă ceea ce in Dărte, am de a face şi astădi, dom- nelor mele şi domnii mei, | 

cp. 

In genere consideratii , poesia nâstră vechiă are tste insuşirile poesiei apusene! a trabadurilor și truverilor. In adevăr că puntele de căpeleniă de asemenare : „a/ Neregularitatea intrebuirei aceliaşi pime la mai: mult decât 4-—7 şi chiar şi mai multe "versuri, ceea ce modernii versificatori nu admiţ: | 

“Frunză, verde stejere 
- Sus, în sus, pe colniceu 

Cu Bistriţa lângă er 
"Sui-mi-se Nenicer, 
Puişor de voiniceL, - 
Român, verde stejerer, 
Românașiii tras prin inut, | 

“-0/ Intrebuirea rimei de asonanţă., adică aceea care se constitue numai din o singură, vocală finale accentată Ast-fel sunt buneoră versurile : - | 

= Ulmiă că s'or clătina, 
| Frunza, că s'a scutura 
0 "Teapul că mi-a astupa, 

c/ Alt caracter comun truverilor şi trobadurilor şi
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poesiei nostre, este frecinta intrebuire de alegeriă, ace- 
ste vălură diafane ale adevărului, inventate in Orient ,. 
unde frumuseţa se ascundă de la admirarea ochilor ŞI 
veritatea de Ia loviturile tiranului şi ale despotismului. 

" d/ AL patrulea caracter al poesiei evo-mediane 6ste 
intrebuirea de animale simbolice , de fiinţi misteriose, 
de deităţi ale unei mitologii proprii naţionale. Aci pase: 
rile vorbesc, cănii se transfigură , caii sapă cu copitele. 
lor morminte pentru stăpinul lor iubit, demonii i-aiă 
laciă omenescă etc. Ş a 

In poesia nâstră vechiă avem balauri, smei, feti-fru=. . 
moşi , -ielele, sburători ,. descăntece, farmece „ca în. 
Farmacheutria lui Teocritu, ca in Catule, Horaciă.., 
Daba-el6nţa n6stră populară a învăţat artea de a se face . - 
iubită, de la poesia strebună, cum multe din Babele di... 
lelor nostre continuă a intreba aste Babe-clânţe în inte-' 
vesele ănimei lor! . - A 

e) Alt caracter generale de asemănare. intre poesia 
nostră și acea a popârelor neolatine , surori, caracter 
forte curios , stă în modul de a începe o cântare, cu 
frunza verde. Acestă frunză verde de la cantările po- . 
porului nostru nu este nici atât de singulară , necă atăt 
de selbatică, curn -a calificat-o ŞI pote continuă a o 
calilica unia din' societatea nâstri de salâne. Fa este 
ceea ce e tema pentru musicant; -este ceea ce nume- 

-sce Îrancesul le coup d'areher (1). . . 
Romănul a asociat pururea natura la bucuriele şi 

suspinele ănimei sâle, sâii mai bine anima sea a zimbit, 
cănd o radiă rătecită a zimbit despicănd norul negru 
de la orizonte ; el a aemut cu gemetele furtunei , ce ait 
inccut asupra munților. sei. .. El a plăns cu lacrima. 
cristalină, a isvârelor sele. aa 
„Romăn şi țâră romănă ; animă romănă ŞI natură a. 

țerei romăne, aii fost unul şi acelaşi lucru. ,. : 

(1) Vedi cele ce am publicat în acâstă privintă în Ateneul român, în Iași, și în Stcoa Dunărei, înainte de cele apoi publicate de eminintele nostru, fil0=. log T. Cipariu. i : - ”
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De aci deprinderea strebună de a asocia natura la căn- 
tările anime. ..,  -- i , 

a % 

Comparaţiunea nedeplinită dar indicată în capul poe- mului ; cu o frunză, cu o flâre; comparaţiuni - cu ceva 
verde şi iubit, 'se&ii cu ceva-tristși de durere, cu scaetele şi mărăcinele.... ; aceste comparațiuni indirecte de şi ne- 
terminate, nu sunt, o repețim ,. ceva arbitrarii. . ,. 
Frunza verde de dafin, de maslin, de stejar, . .. . “este acordul eroic in carele strebunii cântaii pre voinicii 
lor; Pe frunza de scdleidră, pe lrunze de mMicşiunele 

ete... cănta Romanul duserile de amor, simțirile ele- giace ale animei. Dar a 

Frunză verde de negară - :: 
„A intrat dușmani în ţâră, ,..— 

strigă cu măniă romanul încălecănd sirepul seii de Bu- | 86c şi apucănd a mini ghisoa voiniciei... e: 

Frunză verde inacieşiăi, 
Domnul bea, mănâncă m Ieşi 

„Şi n'am apă "n fedeleşiii,.., 

strigă Orheianul resculat contra impilărilor lui Gaspar: Grațian, Ea Aa „/); In fine, dâmnelor mele“ şi domnii mei, o după, urmă notă caracteristică comună poesiei ndstre şi acelei a trubadurilor şi troverilor, este că ele numeră mai cu deosebire numai doue genuri.de poems, de cânturi : eroice şi erotice. Romănul .a luptat cu voiniciă. Romă- nul a iubit'cu-aprindere. Romănul a fost Cavaler! | Permiteţi-mi şi de astă dată se vă amintesc apropierea ce cu altă ocasiune am mai făcut intre doina română ŞI căntările trubadurilor. — Prima Dotnd din colecțiunea
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de doine ale D. V. Alexandri, este acea intitulată «Doina | 
Doinita. » [!) 

Aţi vedut acolo, in acel mie poem, fidelul portret al 
cavalerului. din evul median : Iubirea de femee, asocI- 
aţiunea cu șcpte fraţi, iubirea de arme şi de cal, com- 
panionui gloriei. . . în line lupta spre DIE 

miss A scăpa biata moşiă 
„e De păgâni şi derobiă,. ri: 

+ 

„ Der se stringăm mai de aprâpe materia lecturei n6- 
stre. o E | 

După cum a fost, Dâmnelor şi Domnilor mei, impre- 
| urările prin care s'a strecurat romanii, aşia in poesia. 
lor a predomnit când genul erotic, când genul «eroic» 
şi cu acesta poesia a devenit, «politică». 
„Papa «Ganganeli dice : poesia spaniolă e un foc ce 

încendiasă,. poesia italiană e un foc co scentedză ; poe- 
sia francesă e un foc ce lumindză ; se adaugim că po-. 
esia română e un foc ce înromdnesce. In adevăr, când 

- la curtea IDomnescă, era pe tron voinicia, semeţia măn- . 
dră şi română, nu semeția de vorbe imflate ci. spada 

„„deprinsă'a învinge pre neamici, Românul «iubia> mult. 
dăr se bătea şi mai mult. Atunci el eşia cu ghioga la 
malul Prutului şi striga tătarului : 

„Măi tătare, di-nepace, 
Măi tătare, stăi, nu trece, 

Măi tătare, nu mă face 

Se-ţi sfăirâm capul în dece! 
Că de sus de pe movilă, ! 

„D'oiii svârli ghioga cea mare. 
D)&ă ţi-oiit plânge chiar. de milă, 

* Mă tătare, măi tătare! .. 

(1) Vedi colecțiunea Joine şi Lăcrâmidre, Iaşi, tipografia Berman 1863. '
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Ecă politica strebună ! ecă poesia în facia politicei ro- măne la moşii noştri! a 

Când apoi în jurul, tronului înstrăinat de ţeră , dom- nesc grecii, politica aşia disă «Română, » invaţă, că «me- lul blând suge la două oi,» că «capul plecat nu-l prinde sabia,» că mâna ce n'o poti muşca.linge-o; că cine pote ose rode ; cănd politica domnescă e «instrăinarea» de la eră îngenuchiarea, ei prin biruri şi desarmare, vin- darea şi lagitatea în facia străinuluă și â acelui pu- linte, despotismul. şi. impilarea contra” celor mici ŞI. din ţâră....; O! aiunci tăcut-a tu sântă harpă a Ro- nânici, şi ai lăsat cârdele -tâle se cânte infame laude pentru apăsători ? . — Nu, domnelor şi domnilor mei ; şi atunci ea a cântat dar a cântat gloria strebună, cân- tând cum dice Cantemir şi cronicarul Costin «cu nume bun şi lăudi numele Domnilor buni şi cu nume reii şi ocăra numele: Domnilor vei. . -; ŞI atunci ea a căntat, „dar căntarea ci o repercută codrul, unde voinicul în- setat de dorul resbunărei moşiei sele, striga, asteptănd diua acțiune: . ” 

Pusculiţa-mi ruginesce, | 
„"Ținta "m, ghigă se tocesce, -.. 
Murgul sare, nechezesce !... 

Politica poesiei strebune!... Ura şi resbunarea con- tra apăsătorilor, lupta săntă contra duşmanilor Romă- nismului . . . sănta ligă a celor pucini -«abie lovarăși doispre-dece» pentru a smulge de la hrăpitorul nelegiuit hanul văduvei, pănea orfanului, sudârea înisăngerată a bietului sătân ,. :
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"Sat pe crânga cca uscată, 
Dragă Corbe, Corbişor ; 
Vedi în calea, depărtată, 
Nu-i diări vrun călător ? 

Ce călător, d-lor mcle ŞI d-nii mei ? 

Călttor cu pungi Dliă a. 

Ora nu a strigați: cea hoţul !. nu! acest: : călător cu: * punga plină e adeveratul hoţii, el şi-a în punga “din răpire, din impilare, din vondare și trădare . 

Călător cu punga plină ... 
„Și cu șal la cap legat, - 

Şi sciți cine era altă dată cdletorul, la noi în teră, "cu sal la cap legat... 
Îimpir se schimbă; astăţi nu e haiducul dar 6stea romănă, care va adăsta cu puşca la mănă, la Dunărea, pre călătorul cu sal la cap legat, care ar cerea se. Şi mai preumble mestiile pe pâmentul romănese ! (1) 

sf 

— Politică naționale ? 
= — Politică liberale ? 

„Noi ţinem codru şi valea; 
Nol vitejii amîndok ... 

striga voinicul codrului, — Cui țineaii ei calea? 

La Neferi se *nchidem calea, 
Să dam ; roză prin ciocoi! 

(1) Oastea era inşivată la Dunirea, ctiză eram ameuințati de invasiunea tureâscă. v. ; . DI cata : . ia
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Ei ! ce voiţi? şi aci politica s'a schimbat!... Noi - am vădut dile cănd noferii aii ținut calea voinicilor , 
apărătorilor dreptătei şi ai libertăţei.  . „Dar ce-i drept am vediut şi.diua când Poinicul nu mai dădu grâză în 

„Ciocoi ci -unii ciocoi deveniră Poinici şi mulţi din Voi- | 
nici, Ciocoi. .., e . Da 

Dar nu! poesia nu mârsă pe astă cale... pe calea in 
care rătăci politica curţei ... Poesia politică remase . pură, romănă şi etern. gloridsă ! și ea cănta la fiă-care ? Domniă miserabile care se sfărşia : 

Apa trece, petrele remân. 

Şi ea cânta la fie care luptă intre candidaţii perpetui ladomniă: | 
„Doria un altul tronul, _ 
ŞI altul ce-l avuse 
Și ţâraşi jefuise, . 

"La alţii o vânduse,. 
| Plăngea că l-ai gonit... i, 
. : i „. (O. A. Rosetti), 

Si ea cânta la [iă-care casă de apăsător care cădea în serăcă : Sa i 
” Blestemul celor săraci, 
Nu cade peste copaci! 

Şi cânta acelor boeni cari, uitând că averea lor ade- 
vărată, trebus se o afle în iubirea de (6ră, carii se inchi- naii jefuitorilor, locustelor care sugeaii sângele țerei ;— 
cânta, acelor boeri, cari uiitaii că «cinstea şi vrednicia» 
nu este in trădarea de ţeră ci în mortea stii victoria pe 

„ cămpiele de la Călugăreni şi Valea Albă ; ea cânta acelor . boeri : * | | 
20f! lume amăgitore,... etc, (2), 

- (Î) A se vedea acel căntec vechii în lectura despre «Cronicele nostre.»
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„Aceste se cântaii 'maintea linci secolului trecut... , , 
Era domnia fanariotului :.. 

“Căte rele m ţeră tot Waci veniră! * - 
Căţi bărbaţi cu nume, căți Romăn! ora. | 
Toţi prin carneficii, din fanar periră, . 
Din ast cuib de intrigi, crime şi nevoi. 

(A. Murissnu), 

Adâncă, cum sciți, fu ciderea, fu prostrațiunea naţio- 
nale în cci dupe urmă ani ai acelui secul ! Un poet dice 
de acel timp : i 

D'aș fi bătrân ca timpul că nu cred că se pâte | 
Mai mult decăt atătea ruine so călcăm -: 
Şi nu crequ apoi, crime, venqări, trădări și morte | 
Mal mari că pot fi "n lume decăt în care stăm ! 
Moneda şi femeea pre 6meni cărmueşce, 

„Băracul şi cinstitul e ?n veci gonit ded: N 
Şi muma "Și vinde fiit cănd preciit ma! bun gtisesce 
Şi fiil "ŞI vând chiar „ţeraă, părinți și D-Qeii, . 
Virtutea stă în aur, şi cinstea, în hoţiă, 
Frumos patriotismul când pote da folos , ... (9. 

Era timpul. când se potrivi vorbele Mureşianulut : 

Vai amar suspină o ginte părăsită . 
D'al cărei fer o dată păgânul tremura | 
Vădând că nu mal este midloc d'a fi păzită . 
Mărirea strămoşâscă şi esistența sa! . . , 

de E 

In midlocul acestei nopţi negre, poesia românii aprinse 
strelucitorea sa faclă, şi la lumina ei, Românul începu a 
scutura somnul greii ce apâsa plespele lui. .. . La, sân- 

0 - ă ” .., . - , 

(1) C. A. Rosetti, -
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tele şopte ale pocsiei, Românul redeprinse ănima sa cu vocea austeră a virtuței civice, la sânta SCOlă a poesiei cl reaflă valârea sa, redeprinse drepturile sele ŞI mai presus de tote, redobândi - speranțele, asteptările : maxi ale Românismului. — In acest period de timp nu mai tu «doina şi balada» „care spuseră înimei române dure- rile presintelui și gloria. perduti, . . . versul se schim- bă, alte acorduri se audiră, genul erotic începu a pre- domni: «Konachi» cântă ochii negrii şi verdi; Paris Mumulenu, Cârlova, Catina. Eliad chiar.iubesce . . . , Văcărescu vorbesce românilor de Cupidon şi de Vene- rea... | Sali 
Pa 

— Se fiă re rătăcire ? se fii Gre (alse acordele 'eşite din aste lire noue? .- 
| — Nu-i invățaii a îubi pre românul carele, serma- nul, nu mai scie decât a ari, care vai nu mai scie nici a uri..., tocite, amorţite fiindu-i, sub loviturele apă- sărei, simţiurile sănte ale ănimei Se 

„Dupe suferirt multe ănima se împotrescg | "Lanţul ce-n veci ne apesă uităm cât e de greii Reul se face fire, simțirea, amorțeşce, | stiti: Şi trăese în durere ca "n elementul mei ! (5. 

O! da, d-nelor mele şi d-nii „mei, la ei a re'nvăţat Românul a iubi, şi a duibi / &ca marea metodă de rege- nerare a ănimei, . . . 6că metoda de regenerare națo- nală ! i. Dă Mamă ! iubesce pruncuțul tăi... . iubirea acâsta va păstra frunței tele cununa virtuței, sărutările tele -vor încăldi pruncuțul şi căldura «iubire» este .raza: primă- verei ce cresce şi desmârdă florea. Ie " Copilă iubesce] 

(2) Gr, Alexandrescu, Anul 1840.
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Sărutarea ce tu depui asupra păralui inălbit al bă- trânei tele bune, desmerdarea cu care măngăi fruntea 
ingrijită a bătrănului tii tată, a duiosei tele mame, 
este talismanul lericirei tele viilOre, a virtuței tele, când și inima ta va tresări de plăcere şi fericire sul, săruta= vea junelui soț, şi mai apoi sub" alintarea copilaşilor 
LS .. : 

Iubiţi! uhiţi! Ma 
Cel ee iubesce nu pote li om răi, şi iubirea e. sân- - ţenia fainiliei şi nedestructibilul ciment a] societătei! .; 
lubiţi! inima iubitâre este cetatea ânrei ȘI a virtu- * ilor în familiă și familiile aceste sunt, la rândul los, marea şi neluabila de 'neamic cetate a îndependinţei şi gloriei naționale-! ae 

% 

— Puterea iubirei ? SE 
Ascultaţi legenda sublimă a lui Manoli şi Safira. 
Manoli, era pescar, Zafira sociă sea ducea pescele :ce 

el prindea în marea Negri, la o monastire din insulă. 
„._+ . Sunt mulţi ani de atunci. . . sunt mulţi secoli. 

Manoli şi Zafira aveati un copilaşiii. | 
Odată ei. fură surprinşi: de. nopte în nisipurile' ce se 

întind între Monastire și malul mărer..... Fără de veste 
marea se ridică. . . valurile se umflă , ea se revarsă şi 
se revarsă mereii.; Manoli şi Zafira se văd perduţi. 
Manoli dice: ee 

«Sociă mult iubită, &că ora nâstră ce după utmă'a 
sosit ; pune picidrele tele, dragă, pe umerii mei... 
Aşia tu vei trăi mat mult... Te iubese!.,: lubesce 
suvenirea mea... . i e 

Zafira se supune. Manoli intră în nisip ca un păr ce 
se infige în pimânt, Cind Zafiva vedu lisptiren facia 
bietului Manoli, ea suspină : O! dragul mei! o Manoli | 
tu nu suleri cea mai cruntă agoniă ! i 

Apoi vedend că. şi ea e aprope „da fi ingropată 'în: 
nisipuri, ridică - pe umeri copilaşiul ce ținea la sin
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şi dice: «Pune picioruşele tele asupra umerilor mei, ast- 
tel vei trăi mai mult. | ă ” a -. Teiubese,.o | ăngeraşe |. ,. Iubesce tu mult suvenirea tatălui tei si a mamei tele... | i 
„Nisipul acoperi pre Mamă . -... Copilul plăngea. .. . Drăguţul lui-corpuşor: dispărea puţin căte puţin. -.. . ŞI ecă n'a mai remas ('asupra nisipului decăt aurul părului 
seii crețu, | Si a 

Dar Zina trece. 'Lrecând ea își împleticesce piciorul u- şior în buclele aurite ale copilaşiului ; ea pune măna în ele şi copilaşul esă din inorment,—.Ce greii esci, dice Zina. — Alt păr blond se ivesce: Zafira, juna mamă, tinuse stiăns in desmerdarea-t picioruşile drăguţului copilaş. Zina su- ride şi dice 6răşi : AX! ce grei sunteţi amendoui! —Eraiă irei,. căci era şi Manoli, care. ţinuse străns în desmer- * 
dare picidrele femeiei sele iubite, ., Sa IE Şi buna Zină &și urmeză sborul pe țermul inflorit, du- 
cend cu sine acest trunchiii uman, astă catenă viă din carea fiă-care verigă era o iubire |. e 

% 

Aşia ne vine, dâmnelor şi domnii mei, salvarea la toţi impreună şi chiar cind pare că nu mai remăne spe- ranță de salvare, de'ndată ce ne străngem unii lângă - alții, cănd ne legăm în de noi cu legătura săntă și nedi- solubile a iubirei, carea este ănima. familiei şi a socie- tățer | e 
Iubirea! €că; dar marea fântână, de vi6ţă în car& poe- sia a scăldat inima romănă în anii de renascere națio- . nale, In iubire Văcărescu el însuşi a înveţat preţul li- bertăţei, a indipendinţei, a mărirei țerei.sâle! ,.. Căci, se ne grăbim d'a'0 spune, cârdele din care Vă- cărescu şi cei-lalţi -scoseră. imne de amor » sub aceleşi măni resunară primele imne de renascere naționale , din dată ce revoluţiunea grecă , sbucnită în principate , atrase şi atenţiuniea Romănilor asupra a ce.pâte un po-
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por căt de mic cănd voiesce a-și redobândi indepen- 
dința sea. Când flamura elină, tălfăia la lasi în mănile 
lui Ipsilanti, la strigătul : «trăiescă Elada 1» acest stri- 
găt atăt de înțeles de poporele apăsate, dic&m altă dată 
ŞI. ne repeţim adi, găsi un resunet profund în inima lui 
Tudor care atunci cu flamura şi el amănă, dar cu fla- 
mura romdnescă, €l-:respunse :: «lpăitscă nedepen- 
dința românescă, /» SE - 

E 

Tot asemene, când un Mavrocordaţ, cănd un Stavros ŞI 
alţii smulsera de pe citara. lor poetică elină, cordele în 
care Elada plănsese curgere de patru secole dupre nede- 
pendinţa sa, cănd în locul acestor triste esrdepoeţiigreci 
acordară pre acele din care iintonară apelul lor la liber» 
tate ; atunci, şi la romăni,. codrii fură părăsiți.d6 bravi. 
şi eşiră la lumina dilei şi la aplausul unei naţiuni ce re- 
nasce ; atunci Văcărescu, Cărlova, Mumulenu, Eliade... 
toți cei cari căntaseră simţirele duiose ale ănimei june, 
sdrobind citara doinelor, citara aceea pe carea predece- 
sorii lor chiămaseră «/raţi de cruce» | 

Se scape biata moşiă 
De păgâni şi de.robiă!.. . 

ca şi Mavrocordat, ca şi Stavros, poeţii romiini, dic, fă- 
"cură se resune pe cârde noue : Si 

„.raţi, oiți nu ca tâlbari, 
Ci ca români, 6meni mari, 

Veniţi să ne sfătuim 
Ce ar ţrebui, cum se fim! 
2 Oueneseu 1801), 

ŞI 6răşă : 
Aidi! romăne! aidi, voinice! 
Lasă ripe, văi, colnice!. . 

12
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E E Aidi moşteni de vitejie! ! : aa 
Lenea nu e dată ție! Ii 

"Aidi române! căci e vreme 
De cănd ţâra ta tot geme, 
Suferind rușini şi grâze i 

„Sub cumplirea niultor l&ze. A | 
Aidi! voinice, te artă, a 
Că tot esci, ce-ar fost o dată, 
Cu UNIRE şi cu minte, | 
Cu do arme drepturi sfinte ; 

„_ “Cerul slava ta voiesco aa 
“Aid voinice! ninusca.! | 
Aa “ (Cant. Rom. Văctirescu 1821). A 

„ Strigăte, apeluri, poveţuiri, aspirări scumpe şi pline de nemuritâre prevedere! Vicărescu a sciut, el cel:ân- tăi şi alăturea cu el fabulistul Cichindel, aceşti doi po- eţi al regenerărei naţionale, ati seiut 'a strebate, cu cele mai simple căntări ale lor, prin 'ceţale cele dese âle viitorului. i 

— Predicere a poesiei? 
„»Văcăreseu strigă la 1830 incă: 

De unde-ţi vine numele, părăii fără putere, 
Ce despărţirea nâmului tu îndrăsnesci a cere? Milă, începutuți, m.cov Sac, de va să-ţi dobândâscă, Sfărşitu-ți va, lumea oftănd, IN VECI SE TE URESCA ! Desprețuire Jraţii dai putere-ţi nesemnate, 

"CACI DESPARTITU ORY DEPARTATU, FRATELE E TOT FRATE, 

S&ii 6raşi: | 
” O maică patriă aveți, | 

Unduh de fraţi vă pârtă;
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Supuşi UNIRE, supuneți, 
Puterea rele srte, 
Unii, vă înţelegi vol, 
Cu de români mărime, 

Ra La tot d'o glăsuire vol, 
La dragoste!- ntregime. 

ȘI la 1844, Mureşianu, acel mare sullet :al romiinis- mului de peste Carpaţi, stins la. timp spre a nu nai simți s/ășierea. noilor duveri ale patriei sâle, dic6: 

Zăresc, colo departe, un rii co-a frânt Unirea . La fiil unci mame, ce sorta-i asupri ;' | „0 Ailcov, râit de patimi, ce nâgră-ți e numirea, CAND AFLU CA TA UNDA PE PRAI ÎL DESPARTI! 

E E 

„Predicerea politică a poesiei? .. . Ie O simplă scriere a codului. nuoii romănese aleătuit la 1818, a tost d'ajuns ca se destepte în pieptul poetului accente de intusiasm : Da 

„Ah! d'ar putea (legea) a ne dobăndi : - : 
Şi câte-avem perdute, | 
Atunci ce duhuri n'ar găndi, 
Ce guri ar nat fi mute ? | 
Atunci ş'acest corb serman 
Dar ACVILA sar Je  . 
Şi-ori ce romăn a» fi roman, 
Mare'n răsboiii șin pace! : 

Accente sublime, profeţiă dulee ănimei nâstre cănd pi Ore vei fi realisată pe deplin ? 

%
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Cănd?... 
Poetul ce a căntat-o, insuşi a trebuit se-și pună astă . întrebare, cind, căti-va ani dupe reinstalarea domniei pământene, a amuţit puterea intusiasmului naţionale ȘI despotismul domniei și al legelor neegalitare venirii se îngenuchiă pre romăni ca şi altă dată sub domnia vene: ticului fanariot. . . 

In loc de respuns, lira romănescă s'a invelit în crepul de doliă ; poetul insă nu luă masca curtezanului , ...- Atunci nu mai fu doină carea se spună domnilor rei, numele cu ocară al altor Domni rei din trecut. Der [- liade, gingantele templului, cum lam mat numit, der Mureşanu, der C. A. Rosetti, d&r Sion, Alecsandui, .Ca- tina, Negruzzi, Bălăceseu, Boliac, Bolintinânu, atâţi alți” apostoii al divinei cugetări, cu toţi spuseră ţerei căde-. rea ei , cu toţii o deprinseră a blăstema șI a privi fără temă pre apesători . . . Cu toţii pregătiră pre romăni pentru libertate și independinţi, pentru botezul sănt asăngelui la Dâlul Spinei. e. 
„ Unul'dice de judecător: 

Că are pufușor pe botișor, 

Atu că: ma 
| "De vedâm atunci că jură, - 

, Un boer judecător, 
” Ei credâm'că nu mai fură, : 

Că e sănt nemuritor! 
Astă-di însă mie-mi pare ». 
Cum că mulţi ce a jurat - 
Se-ţi iea pelea sunt în stare... 

7 

Şi altul: mat păţit ne spune ;. 

, Mi-e drag şi adevărul, dar dâcă vre o dată, 
Am dis cum că ne fură acei ce stăpânesc,
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Un om cădu pe mine, ca uleul îndată, 
M8 smulse și mă'nchise, dicându-mi că birfesc! 

Şi-poetul, amărăt de relele multe ce ved6 apăsănd ț6ra sa, spunea iubitei sâle de ce-i cărunțise părul, de ŞI June incă : .. e 
A ta întrâgă fericire 
Stă în lucru și în amor, 
Ear a mea, cu osebire E | 

„STA ÎN SORTA TUTUROR, |, |. 

Asupritul de se plânge, 
_ Ei îl plâng, că 4 Sinmţesc ; - 

Patriotismul de se stinge, 
Eii în peptu-mi îl nutresc, - Mi 
Şi dar creqi, iubita mea, | 
Că păr alb eii n'aș avea? 

„Cum cânți tu de bună voiă, 
Fantasil pe-al tăii clavir, 
Cânt și eii, dar de nevoiă, 

„Căci mi-e sufletu "n delir. 
„Văd Rominii că suspină 
Sub tirant nesimţitori 
Şi Moldova, tâtă, plină 
De 'mpilaţi și "mpilatori, 

 Aşia, nu pot scumpa, mea, 
Părul alb a nw'l avea, (1) 

% . 

Şi suferinţele aceste nu'eraă numai ale nostre, căci Romănii la o l-altă în suflet le ai simțit .... 

Oltâză sclav în lanţuri, din bolta "tunecată, 
Căci nu mai vede sore, de lume-i despărțit, 

(1) Operele lui G. Sion p. 46.
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În cuget însă crede, că tot mai scapă odată, 
Din umbră la lumină, LA FRATI CE-A PARASIT, 

Ma văi! amar suspină o ginte pdrăsită, 
„D'al cărei fer o dată, păgânul: tremura, 
Vădend că nu mai este midloc d'a fi păzită 
Mărirea, strămoșescă și esistența sea! . 

Dormiţi, dormiți în pace! Voi umbre din morminte A vâstre suvenire, co sânt ni le aţi păstrat, 
Sunt Zimba Şi relegea, &r zelul cel ferbinte, 
Ce-aveţi spre genul vostru, cu voi s'a "nmormântat. 

Ferice de voi umbre, că legea nu vă lasă, 
Se revedeţi apușii nepoți de pre pământ, 
Căci alt-fel tirania și jugul ce-i apesă, 
De loc 6 v'ar împinge în sarbădul mormânt, (%) 

- 

Pe cănd unii din poeţi 'seoteaii gemete din sidobita. lor ănima sâii , după espresiunea unui poet, țineaii in inănă lacla viă a luminilor , alții. cutezaii de â arunca minuşa despotismului și corupţiunii prin stihurile lor, şi țincaii in mână biciul de biciuire a slăbiciunilor şi al : viclelor. Da Poesiă politică, naţionale şi liberale, ca dicea de jude- cătorii hoţi : a : | ” po "Când s'adună! N 
Mintea își vând pe parale , 
Pun urechi lungă dreptu cunună 

"Și-așia ŞI pun ţâra la cale ! | 
a 

(Hrisoverghie). 
Ea dicea Adunărei servile carea. vota, mercii vota bi- vuri şi aproba, -mereii aproba tote nelegiuirile despotu- lui şi concura la corupțiun ea generală : 

(1) 1545 Un suspin de A. Mureşanu. ai
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» Cănd vedâmii că se adună 
Deputaţii şi vorbescii, . . 
Ei credâm că fapta bună. 
Toţi din suflet o dorescii ; .- 
Astă-dă însă mie-mi pare 

“Cumii că unii ne a 'mșelată . . i. 
Că de ţâră nu îi dore;. 

„=“ Ati cuvântă; ei mamii schimbată! . i 
ÎN ED ha, 4 si 

Astădi ! — poetul scrie în 1840... Dar ce astădi, ce . vorbă perpetuă şi fatale profetică !. . O fi fost un 13 a unei... Căci poetul d'atunci, C. A. Rosetti, are obiceiii de a sc teme de 13... Nu şi de 11, cum vădiurăţi ! 
pică 

Căt gemu poetul, căt Biciui: satiticul nu vom spune astă-di, dar vom aminti că : | A 

Dupe nouri senină vine - 
Bucuria dupe plâns,.. - 

Da, Romănul ridică capul in 1848; el vădu, dupe espresiunea, cunoscută, că nu Îusese me în facia apăsă- lorilor săi decăt pentru că era in genunchi. In picidre! i strigă Poetul... şi Mureşanul lăsă lirei sele se dică : 
„Deştâptă-te romăne, din somnul cel de morte, 
In care te-adinciră barbarii de tirani !. 
Acum, oră neci o dată croeşce-ţi altă, sârte, 
La, care să se 'nchine și crudiă teă dușmani! -- 

Acum oră necă o dată se dim dovedi la lume, 
„Că -n asto măni mai curge un sănge de Roman 
Și că "n a nostre pepturi păstrăm cu fală-un nume, " Triumfătoriti în lupte, un nume de 'Trajan! 

Ă
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Inalţăţi lata frunte şi cată, ?n jur de tine 
Cum staii ca bradi în munte voinici sute de mit; 
Un glas ei mai aștâptă și sar ca lupi în stăne, 
Bătrăni, bărbaţi, juni, tineri, din munţă și din câmp ! 

i 

Priviţi, măreţe umbre: Mihai, Stefan, Corvine, 
Romăna naţiune, al vostri strenepoţi, 

Cu braţele armăte, cu focul vostru "n vine, 
Viaţa-n libertate, oră morte, strigă toți ! 

Pi Ma po 
Pta ; i E ! x! 

1. . p [NE . pi 4 PRI ACI 

-. 

Harpa cântă... şi săngele pompierilor romăni sfinţi harpa română! . | 
Pot se vină d'acum din noii dile de doliii... At mai 

venit dile de durere .. .: Dar dice poetul catră cucuvâoa ce urla pe ruinele Tergoviştei: -.... 

„Ce-mi spui d'a nâstră sortă ? Vaetul ce nu-ţi tace ? 
Ca, ce fel de restrisce ? Ca ce fel de nevoi 2 
Corbul nu este Vultur? Ce nu ne lași în pace ? 

| „Plăngi numai pentru tine, nu plănge pentru noi 

E (Eliad. Ruinele Tergoviştei). 

Nu plânge. pentru “noi, căci Romănul nu va peri! Poetul o spune: Da 

De tace omenimea, va. da, glas ătirica 'n munte, 
- ȘI apele c'un vuet prin ton n&pomenit ;. -. * 
„Nu mai e timp s'apuie un gen, ce-a niers în frunte 
La tâtă, năvălirea ce ţâr a copleșit, 

Nu mâi e timpi S'apue un gen faimos în limă, 
"+ Nutrit priu o minune, de del provenitori, 
"A căruiă mărire, virtute şi renume,. ... .::: 

„ Pusese sub picidre p'al lumci domniţort!



— 185 — 

„Nu mai e timp s'apue o viţă strălucită 
„Ce-a, dat în deci de seculi din sînul sii eroi! 

De a şi supus-o sorta a fi nefericită , 
Resare-i însă stâua şi scapă de nevoi! 

E verde ăncă bradul!. ,. (1) | 

O! da, e verde bradul.... 

„De n'a perit Romănul cănd nu vedea lumina, 
Cănd simțul libertăţei era, ucidatori, | 
Acum , cănd tirani â se sbuciumă "n durere, . 
'Tu, bravule Romăne, mai credi tu c'o se peri ? 

„De n'a perit Romănul cănd ordele barbare, | 
Venea ca şi lăcuste în agrii semanaţi, 
Tăind fără de milă, răpind fără cruțare,, ...., i 
Lipsind pre fii de tată și pre surori de fraţi, 

“Acum cănd braţu-ţi ager în lume-i cunoscută 
Tu, bravule Romăne, mai creqi că esel perdut ? 

re , 
: x 

Poesia ,. vedeți, fu marea şcâlă politică a. Români- 
lor, — pot dice a Românismului .... Căci acordele ei 
de redesteptare strebătură, departe la fraţi, prin străji şi 
oştiră, bariere de tunuri și de puşci, cu care violinţa şi 
sorta a despărțit Basarabia, Bucovina, Transilvania ŞI. 
Macedonia, de Rominia. .... - 

In ț&ra în care a /i român şi aşi vorbi limba sa era 
şi este a fi un fel de criminale,-şi a comite o crimă, 
de les-naţionalitate, in Basarabia, (2) poesia cântă cu 
sânta semeţiă a ănimei ce simte şi palpită cu genero- 

1) Glasul unui Romin, pag. 40 A. Mures. 
2) Vai ! nu credem noi cănd dicâm aste vorbe pentru Basarabia, că în 1867 vor fi aplicabile şi bietilor frati Ardeleni! .
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sitate sub agitarea iubirei de patriă, acolo, cavalerul Stamate cântă patria Română, pre Moldova cea betrănă: 

nOri unde moiii duce . 
Ori unde de sunt, 
Aprâpe, departe 

» De a mea ţără dulce, 
De al mei drag pământ, 
Mi-t dor qi şi apte 
Și cruda mea sârtă -. : 
De ea 1nă desparte,:.. 

O! dorul sânt de (6ră. «+. !-Poctul cere se fiă cel pu-. in ca frunzişora.' care... E 

Cădând în isvor. |  Plutesce pe el ușor, | E 

Că n'ar putea nimeni se-l Optscă,. suspină el : 

Până la Moldova se sbor ! * 
Ah! și acolo se mor! 

SI poetul fraţilor in robiă speră. ., EI speră, căci în unirea Moldovei cu Valahia ănima saa dă... Sa 

"O radă ce-a, luminat; 
Spre a Iașilor olat, | 

a ace « ŞIn aer se vede 
D'asupra vechiului laşi 
Geniul cel de nădejde 
Crescând ca un uriași 

“Și urdind cu râvnă, mare 
A ţăreă renființare - 
Şi-a ei gloriă uălțând 

„Precum ati fost âre când Da 
(Cav, Stamati: Viziunca, în Zimbru): ?
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Şi la noi aţintă impreună cu Basarabia şi Macedonia uitată, ochii să plini de durere: 

„Ce are câmpul de ăngănesce 

dice poelul necunoscut al renascerei române din Pind, 

„Ce are câmpul de iingiinesce 
Şi Piudul tot de crătinesce, 
Ce are Vlahul de sugliţesce ? 

—Puliul meii care mă:ntrebaşi, drept, drept se-ţi spun „opt sute.d'ani şi mai mult de cât hiii aşia ruşinat, fără mumă, fără tată,. fără soră şi lără [rate, mă calcă şi ancă mă calcă Turcul, Grecul, şi alţi pe corpugni. Cum se nu plângă, cum se nu Strige 2.9 

ă 

O! Blăstemate! Blăstemate! de mit de ori blăste- mate mânile sâcrilege, care vor atinge templul sânt al univei, «Geniul cel de nădejde» al lraţilor din robiă,... 

„= = « Care zidesce cu râvnă mare 
A erei renființare ! . , 
Si a ei gloriă nălțăna 
Precum a fost ore când!,., 

Ascultaţi ! o voi! care vă inesurați patriotismul ; Romănismul, pe preţul caseloi vostre, pe măsura infimă a pungilor vostre, — ascultați! . .. ascultați !.. . .. Ge- mete-de desperare şi de desaprobare vin de peste Munţi şi de peste Prut! de la Tisa şi din Pind ... ..Pe foc mâna Îratricidă care vr& desunirea ! a Nu. desuniţi pre Moldoveni și Munteni, nu ucideți spe- „xanța a milione de fraţi în robiă! Ce, voi bozeri să faceţi acesta... |
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„îm Celultatasţi acum re 
Duşmanii cum v'aii tratat, 
Cu ce 'nsulte, defăimare, 

„+: De batjocură c'aţi stat? 
"Aţi uitat c'ale lor cete 

pn i ut» i Satele wati pustiit? - - 
Aţi uitat c'a vâstre fete 

"Si neveste-aă necinstiţ? . , 
„O destulă rătăcire ! 

- Lăsaţi intrigi, neuniră ERE 
„De ămblaţă după, mărire 

„1 +0e-o cătaţi în înjosiri? ! 

ce pa ti ţi pi 
O se lermin; cu părere'de reă; der! timpul cere .;. - Câte imne frumose a le intusiasmuluj n'am. ave de inregistrat în anii de la 1858 până in diua şi până adoua qi de acel 24 Ianuariii, care veri cari fiă sortele viitâre ale României, va fi Jiua eX de serbătere:. 

* De atunci însă poesia maică tăcu.., N o „Era 6re obosâlă ! ăşi smulsese ea dre cârdele lirei, în violința săntă a sbucnirei patriotismului ? 
Nu! harpa română avă cârdele sâle aurite .... der. poetul astepta . ... | a 

* - 

O ! descepţiune ! descâpţiune ! ! Sa „ Si România curănd işi strinse peptul de frică se nu €să vre un țipăt care streinul se-l interprete de ţipet contra unirei ... e 
Românul năbuşi lacrimele sgle. . . ȘI risc şi! câută in vălmăşagul plăcerilor a, uita păsurile mereii crescen- de... El abia căta în satirile lui Bălăcescu , Orişanu in- fruntarea celor. cel apăsaii. ... sâii în Catina e] citea : -
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' „EBrai născut tu ast-fel sâă lumea te făcuse ? ..... 
Acâ patimă 6rhbă în tine ea crescuse? | ..... 
S6ii te-ai născut cu dânsa, corupt te- al zemislit? 
'Pu comandal o câtă de Omeni făr' de lege. 
Cei mai stricați din urme; ce n lupta, Jora” alege... 

„ Adese Turcomanul sub ei s'a umilit, . 

Si n curtea sa lingăul găsea asil de pace - 
La, masa sa ciocoiul găsea, ori și ce-i place; 
Dar rîsul tei sardonic pe toţi înfiora... .. 

(Pe ruinele Cetăţei lui Tepes. 

Tăcu Românul săi receti poeţii timpilor de doliii. . 
Tăcură inimele .năbuşite dr sângele curse !....Dâr ge- 
metele sâle străbătură departe.. . . şi i lire 4 sore le reper- 
cutară : a Sata : 

. . .. il est encor dautres races frappâes - . a 
Que Europe devrait arracher aux âpâes; FI 

„Jen sais une surtout qui rers nous tend les mains, 
Et demande un vengeur pour les fils des Roumains, 
Oh ! laisse ton regard, Liberte diligente, 

Oi flotte sans pudeur le sanglant €tendară, 

Quw'entourent les soldats dun cupide Hospodar ! 

Bucharest et Iassy doiv ent onvrir leurs veines, 
Se dâchirer le flanc, pour ceindre de verveines 
Le front d'un Polyerate ottoman qui s'endort, 
Quand ses Anacrâons chantent la, dime d'or; 
Ecoutez cette yoix qui pleure et se lamente, 
Ce long cri de victime âu sein de la; tourmente. 
Ecoutez! Ecoutez! Ce ne sont pas des pleurs 
Que font couler des yeux de banales douleurs : 

C'est le cri de Pesclave expirant sous la chaîne, 

Cest Pindignation qui râveille la haine ! : 
Oh! vous tous qui lisez ces fevillets-desols, 
Puissent âtre vos coeurs :soudainement troublăs ! 
Au tableau dâchirant de telles agonies, | 

"Et la colâre aux şeux, et les armes aut mâins,
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Tous vous voudrez venger les dorniers des Roumains ! Muse, tant qu'on verra le firman et Palase Râgner en Roumanie et jusques au Caucase; - Tant qu'un peuple, oubliant Dante eţ Kosciusko, | Au mot de libertg restera sans 6cho; Tant qu'un 6tre, un chrâtien; un musulman, un homme, (Que ce soit Autrichien, Russe, ou Turc, qu'on le nomme Autocrate'ou Sultan, en n'importe quel licu . Abusera, sans peur du pouroir, don de Dieu, Muse, prends dans tes mains le glaive do VArchange, „Pour faire retomber cet homme dans sa fange. (1) 
- Aşia striga d-na Urbain. Ratazzi ! . „. Admiră, Domnă și poctă, poporul ce ai cântat! ., Impilatorul este «dans la fange. » o. 

Il Fevruariă! a Der €ca acorduri nout se întonă în jurul nostru, ,.: Ascultaţi poetul cum predice căte-va dile. nainte de diua cea memorabile : | | 

" Romăniă ! cine pune 
“Astădi flori pe fruntea ta ? 
Cel ce vor a te repune 

„Şi a to îmmormânta ? 

* Cu acâstă serbătore & 
Scil tu cine te-a îndestrat ? 

-" Diua astăzi scil tu 6re ! 
Căto lupte a costat 

Da Romini! astă di mare 
Neci o dată n'o uitaţi : ! 
Este-a patrie serbare 
Sunaţi clopote, Ssunați! 

(1) Page 61. Les rives de Arno par M-me Urbain Ratazzi. 2) 24 lanuariă, 
i :
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Patria,:.. Da ore cine 
Mai pronunță-acest cuvânt 
Vre o buhă pe ruine ?' . 
Vr'un sobol pe sub pământ ? 

Dar nu e de tot apusă, 
Romăniă , stoa ta. 
Barea'n valuri astădi, însă 
Măne portul va afla. 

Al unirit sacru nume, 
O! Romăni ! astăqi serbaţi. 
El ne-arctă ceva "n lume, 
Sunaţi, tunuri, resunaţi! 

O! tu sacră şi iubită 
Libertate, unde esci? 
Mult timp âncă tot strivită 
Cugeţi ca sc Iingedesci? 

A! murit? Nu, nu se pâte; 
Tu dai vicță la Români, 
Din mormânt chiar te vor scdte 
Cu-amorțitele lor măni ! 

Ştergeţi lacrimi trecătâre, 
Vol acel ce suspinați : 
AstăqI este serbătâre 
Sanaţi clopote, sunață! 

Pilele predestinate 
De ispite şi dureri, . 

"Nu sunt Ore numărate ... . 
“Pentru vi6ța unei ţări? .. 
“Nu, ursita rea stii bună 
Not o facem cun voim : 

„ Fulgerele nu detună



Pe tirant când noi dorim? - 
Secul 'd'aur, fericire, 
De la cine asceptaţi ? 
Numai, numai din unire!" - 
Sunaţi tunuri, resunați. 

Din ţărîna strămoștscă 
Ce-a Produs'eroi şi smei, 
Menit re e se nască 
Numai păcătoşi pigmei ? 
Fiii Romei cel divine - 
Nase tot Cesari şi: Neroni ? : .. 
In ast secolu de lumine . -. 
N'or se nască -Wasingtonk ? 
Vermi, vipere târâtore, 
Capetele înclinați! | 
Astădi este serbătâre. 
Sunaţă, clopote, sunaţi ! 

Națiune Romănâscă ! 
Piă ca acâstă di 
Se te mai însuflețâscă . 
Se te facă a simţi! 1... 
Fiă ca se eși o-daţă 
Din acest vîrtej de foc, 
Ce te ţine "ncatenată : 
Și-ţi opresce viâța'n loc! . 
Dureri, lagrime, suspine! 
Astăi numai resuflați, 
Viitorul d'aur vine”. . . 
Sunaţi, tunuri, resunaţi! . -. 

Ce va fi d'acum poesia? -Ea va fi: ceea ce vom face-o 
NO : mare şi frumâsă ca faptele nostre sâă servilă şi de- 
grădătore, când servilismul și degradarea ne vor copleşi. 

Acum sâă nici o dată poesia nâstră va fi politică și 
politica nâstră va fi: de vom voi, mare. .,,
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„Români din patru unghiuri, acum ori nici odată 
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiră ? 
Strigaţi în lumea largă, că „ţera-ă bucăţită.« 
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri ! 

Preoţi cu crucea, ?n frunte! căci 6stea e creştină, 
Devisa-i libertatea şi scopul e prea sântă 
Murim mai bine 'n luptă cu gloria deplină 
Deciăt se fim sclavi €răşi pe „romănese Pămente, (+) 

2 

  

——— iar 

(1) A. Mureşanu. Un resunet .1848. 

13



“DECA PAPTELE ATU 
FURA NUMAI INSTINCTIVE SEU DE CONSCIINTA SI RAȚIONAL! ? 

DI 

Conferinţă Publică ținută la Atheneu în 1869, 

  Az0ae—



Ii Domnelor şi Domnilor; .. LI E 

„A! Domnele mele şi Domnii mei, aplausele. D-stră 
bine-voitâre, ămi spun— ceea ce deja destul simţiam-—. 
câtă temeritate este se ure eii treptele acestei catedre , 
adi, în urma; , . în urma unui Ercule al cuventărei, 
şi dialecticei |... 
„Ereule |... . E a 
„Un':poet antic în o idilă neimitabilă de. fresceţă şi 

naivitate, nareză că intr'o di: Ercule dări şerpuind prin. - 
tufișuri un monştru, unul din acei monstri pre care până 
ieri i credea lumea produs 'al fantasiei poeților şi pre 
cari. moderna sciință.a Paleontologici "i. desgropă adi 
şi-i reconstrue spre mirarea nOstră. 
„-Nenia monstrul, negru caignoranţa şi urit ca păcatul; 
curând mâna musculosă a Eroului coprinde gigantica. 
măciucă .... Asemenea, unei pene, sh6ră in aer şue- 
rănd!. ... . Ochiul eroului scânteiază de tâtă splendrea. 
forței . ..... Oselovescă 1... e 

— «Opresce,: stăă ! strigă W'odată un copil sburdalnic, 
săltănd,. de nu: sciu-unde, şi rindând “cu slabele-i: 
mâni mâna înarmată a voinicului dei 1... —0- 
presce | . . . acolo e mama! Dârme, bista, după oho-. 
sela: dilei... Vedi ! într'acolo e monstrul , ear. aci e. 
mama! , .: a 

(1) Alusiune la conferința D-lui N. Ionescu, ale căruia doctrine istorice se combat aci.



— 198 — 

Si lui Ercule, care în aprinderea sea avea se lov&scă sinul unei mame, rămase se-și dirigă putintea sea armă intr'aiurea. o 
Asi voi, Domnele mele și Domnii mei, in neputinţa- mi d'a desarma pre Ercule, se mă agăţ, ca copilul idi- lei, de musculosul braţ al onorab...—- Eram se dic re- presentante al.. Da! al onor. representante al sciinței şi anticei istoriă naţională !. ,, Agâtat de acel braţ vigu- TOS, eii "i asiu dice : | 
— Nu într'acolo cu măciuea 1... Aci sunt secolii glorielor şi temeliele templului ingente al naţionali- tătei Intr'aiurea e monstrul cel negru, în secolul fana- riotismului,: secol care: vai ! incepe cu acea epocă ce-tu o dici -de consciinţă.. naţională , şi pre cate abia o în-. chieiă mişcarea naţională din 1891 | Ă ! lovesce intr'a- colo ! lovesce' monstrul . . .:.. Lovesce! lovesce !! E. poca acea nu ne-a dat, pre Oimer, pre Sofocle, pre Pe- ricles şi pre Solon, ci obiceiurile moleşite şi corupte ale curței, bizantine şi turcesci, ci văcăritul, lumăritul, co- tăritul, pogonăritul; vădrăritul; sâă, în altă. directiune,.: pre Atrodita şi Cupidon ori forte rar, pre Minerva, ci- iai adesea pro Ercule ca deul furturilor. .- - a A! lovesce intr'acolo ! .. Să pătrundă adânc arma .., Să curgă tot sângele văii. .. Lovesce! dâr intoree ochi . plini de dragoste către acei secoli în:cari sait. aruncat lundamintele culturei 'ce avea să dea Curtea de Argeşi, Trii Erarchii, pre Urechiă, pre Miron Costin, ete. Ce dic. cil ?.. În care s'aii aruncat fundamintele a mai mult decât Trei-Erarchilor, a Curtei de Argeşi : fundamintele naţio- nalităţei romăne! A mai mult decăt geniul lui Costin, alui Urechiă, Udriste Năsturel: a geniului romănismuluă !- "Al respect. etern acelor 'secoli în cari S'aii petrecut marele mistere ale” inchiăgărei nationalităței, -ale for- maţiunei limbei, ale nascerei cugetărei române, ale im-. |imintenirei artelor. Sunt secoli în cari este. legănul ibertăţilor nâstre moderne, cum de patru ani de aci
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am demonstrat, sunt secoli cari aii plătit cu-sânge şi mii 
de morminte dreptul de a dice noi adi din tote colțurile 
Daciilor. Trajane şi Aureliâne : //iu Românu ! AMi-s 
Român / sum Românu / E ERE RR 

| ni 

„Der lăsând la o parte lirismul, ori cât el inundă, sufle- 
tul nostru, să ne amintim că avem de stat la vorbă des-. 
pre o teză [ilosofico-istorică, susţinută, aci şi pe aiurea,. 
cu tâtă puterea dialecticei şi cu tot farmecul.. formelor: 
literarie. S& abordăm deră studiul cu tetă .seriositatea | 
ce comportă intrebarea. Învinşi in mintea D-tră, după 
desbatere, noi tot vom avea o mică parte de victoriă, 
căci suntem siguri câ d'acolo, dupe acele bânci, (1) 
vom primi o incuragiătoare strângere de mână. ... . 
Nieste garanță ne/ractionată. cultul libertaţei şi îndi- 
pendinței ce se practică pre acolo, şi de care voii fi 
făcut adi şi eii o mică întrebuințare. -... - 

4 
Domnele mele, Domnii mei! | 

Omul, ca şi animalul, realiseză, certe fapte, la care e 
solicitat de instincte. Cu diferinţă decât animalul — şi. 
aci este sprijinul naturalistilor cari ai făcut omului ono-. 
rele unei clase aparte în zoologiă — el face încă fapte 
purcedend din determinări aleraţiunei ; mai mult incă, 
omul, realizând acte cari aii origine în instincte, face 
tot de o dată, de e in adevăr om, şi acte de rațiune, şi 
are consciință de actele sele. Un esemplu — două spre a d 

ilustra aceea ce dicem : 
Stomacul instinctiv cere alimente. Omul nu satisface 

acestă cerdre ca ori ce animal,. ci 5şi prepară alimentele, 
ha adesea prea mult incă... . - - 

(1) Conferențiarul arctă banca unde se afla imai mulți deputaţi din fracți=" 
une . - : - Pa . ă a 3 - e
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“ Şi în! O ordine'mai rădicată Mama iubesce, ca ori ce animal, pruncăl'seii. Act instinctiv. N “Mamă însă; face'educațiunea copilașului ;' impunând durerosă tăcere tinimei sâle cind nevoia cere se-l repri=. ine : Act-purces din instinct şi dires de rațiune. Omul, ca tot animalul, arg instinctul conservaţiunei proprie. Lea'ăşi taie &nsăşi limba ca se-nu spună, secre- „tul ; Scevola &şi arde brâciul ce n'a lovit pre neamic; atâți eroi cad sub arma neamiculut » apărând, nu vi€ţa: lor, ci ceva obiectiv, care se dice feră, rațiune, ideiă... _ Aci înstinetul nu numai e condus de rațiune, der inlă- | 
brat a OR dUS de raţi toane 
pot Ei mi a DN 
aa re 
. Ceea 'ce se întâmplă cu individele, se intâmplă şi cu poporele, Ba mai mult, poporele nu fac numai acts in- stinctive și de rațiune ; mai 'este, Y'o spun6m în.0 con- ferință din lanuariiă. trecut, mai este şi alt element, care iea o mare parte la faptele poporelor, ca şi la ale indivi: dilor ; acela e elementul ce atunci l-am numit fatale. Permiteţi-mi se vă amintesc că, acest. element fatale 

- Meritul individului-om. este cănd stie. se dirigă cu ra- țiune actele instinctive,. Al poporelor merit. este acelaşi, cu adăogirta invingerei, ne alisărei elementului fatal conducând in acest” sens faptele lor la lumina senină a | rațiunei, a consciinței,. = i 

Acum, dâmnele mele, că am lămurit intre noi ce se „ înțelege prin fapte instinctive şi raționale, ete. se strin- gem mal d'aprâpe obiectul nostru, Omul în stare primitivă, în epoca în cate facg numai acte de instinete, are abi€ instinctul familiei ; notiunea naționălă ŞI a patriei, i sunţ străine. Cănd &nsă aflăm.
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la un'popor nu mai mult numai lupte intre'fanulie 
triburi, ci lupte pentru o coleztivitate de inşi cari nu ai 

altă legătură de căt limba şi stirpea,,: atunci: se fim se= 
- curi.că: acolo nu 'se fac numai acte de :instinet, ci acte 
ratiunale, ue 

Ce se judecim insă în mod complect, dâcă un popor 
este in stadiul actelor instinctive seii raționale, şi care 
este meritul lui în luptă cu elementul fatal, inehue se | 
considerăm actele-lui, din următorele respecte : 

“ a) Ca naţiune lucreză, stii ca familiă, isolati ? 

ii 

0) Din respectul patriei. i 
“ c) Din respectul cugetărei şi al consciinfei cugetărilor- 
ste... a 

d) Din respectul culturei literarie şi artistice,  naţio- 
nale. - - a ae 

Ei bine, dâmnele mele şi domnii mei, faptele stre- 
bunilor nostri, până la Mateiii Basarab și Lupu, nu 'res- 
pund ele cercetărilor din aceste respecte ? Cind: n'a lu- | 
crat Românul pentru înstinctiva conservare. indivi=: 
duală s6ă a tomilei lui? etnii 

Sentinelă a Romei, Românul din Dacia Trajană făcu 
fapte de'raţiune : resturile ce cunbsceţi din vechia cul- 
“tură a Daciei trajane vă spun ceea ce eii tac, spre a nu 

2 
+ 

a 

mi se striga : avocat passes au dâluge! : | i 
“Mult timp Dacia a lucrat ca fracțiune, — ca-parie 
din o: naţiune care işi dicea atunci Romană! Şi din 
respectul patriei, Romănul din Dacia nu-şi opria privi: 
mile la țermii Istrului , ci la, fruntariele estreme ale Im-: 
periului Romanu: Va se dică neci pentru primii secoli 
ai Dăciei romane nu constatăm lipsa de rațiune şi de 
consciintă la fapte: în acei secoli Romiinul eva Roman, 

- Patria era Imperiul! N Da: 
„Cugetarea şi consciința eraii Romane. i: i 

- Cultura literariă şi artistică eraii ale Romei... :-:: 
„ Fapte pur înstinetive nu dejosese primii secol ai. ])a-: 

ciei -n6stre. Mars trebua se [lă fost, intensitatea . con- 
sciânței naţionale în primii secoli, ca se potă: coloniştii
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Romei, în curend delăsaţi de Roma, contopi în sinul, în cultura şi civilisarea or, pre Dacii remaşi, pre Dacii cari | duseseră alti dată panica in ănima Romei | | - : Când mai apoi barbarii sunt la fruntariele Dacice, in- stinctul de conservare voi€ ca Romanul din Dacia trajană, la ordinea lui Aurelianu, să se strămute în Moesia. In contra acestui înstinct, străbunii, care deja aveii noţiunea patriei, consciinţia ei, remaseră şi. primiră loviturile in- luriate. | | E - Și mai apoi când la Roma nu mai av6 vechia valore: strigătul: «Ciois Romanus sum,» când acest țipăt al consciinței naţionale cra falsificat la: Bizantiii, căci l dicâi Grecii, aci pe țernuii Istrului, incă mulţi ani Cşuis Romanus sum cra O realitate, | Admirabilă desvoltare a consciinţei naționale în sen-" sul latinu!. | . Vor veni Goţii, Ostrogoţii şi Visigoţii , şi esuberanța consciinței şi. a culturei naționale nu numai tă va salva națiunea pe calea rațiunei, &ră nu pre a brutalei forțe, ci incă va da Românilor > Sub numele de Teofilu şi-Ulfilla, adevărata domnire asupra Goţilor invingă- „tori. Si adi incă din respectul desvoltărei artelor, probe ne contestate a desvoltiărei consciinției, nu ne stau de dovedă preciâsele obiecte ce compun tesaurul dis gotie,. dâr care, cum la o viitore conferință vom cerea a lămuri, —pentru afi aparţinut lui Atalaricu, oră lui F ridigernu, s6ii lui Alaviva, nu este maj pucin opera unor artişti romani din Dacia trajană ! Sa ŞI mai apoi, pre selbatecul Atila nu. Papa Romei la desarmat, ci influința morală ce primise deja în Dacia, în midlocul mai cult 'a] Românilor.. Cotiţi in scriitorul grec descrierea curței lui „Atila , vedeţi poeţii căn- tând la mesa lui cântare, cum dice cronicariul ; «cu nume bun şi cu laude Domnilor buni» ; studiaţi după , desorierile istoricului, până, la cele dupe urmă obiecte, ce incungiura pre Atila, şi conchideii, de puteți, că „Hunii ai aflat în- Dacia numai acte de instincte indivi-
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duale, ori deja o cultură desvoltată şi deci necesaria- 
mente, o conşciință. națională infloritore. 

% 

— Fapte numai instinctive! . . . 
—A! decă spre a-şi putea păstră vicța, am afla pe 

străbunii noştrii, mai apoi, în secolii următori, nădușin-.: 
du-şi consciinţa şi rațiunea, spre a esiste, fiă şi in con- 
dițiune de sclavi, făre se proteste măcar cu sânge şi 
morte contra jugului servitute; decă, dicem, spre a-si: 
păstra o /actice esistenţă, î vom afla apoi, după pucini 
ani in urma lui Matei Basarab şi Lupu, eşind cu pâne. 
și save înaintea neamicului national: 0! atunci, 
dar atunci numai, se ne intârecem cu orore ochiul inlă- 
crămând, de la acel trecut de fapte nedemne, de 
fapte cară, decă [ură instinctive, nu primiră însă neci 
o amendare, nici o „lirecțiune spre bine de la rațiunea 
de la consciința ce D-deii deslipi. de la sine spre a o 
inpreuna cu omul-lul, ca aripele ce dete paserei spre a 
o înălța pe d'asupra celor infime, - 

Der încă o dată, nu! nu sunt fapte pur instinctive 
nici in epoca la care ajunserim cu ripedea nâstră re- 
visiune,. E 

“e 

Sa susținut însă că imperiul Romano-bulgaro este şi 
cl un act instinetiv. E 
«Nu cu instinctul de conservare, ci cu rațiunea, cu 

consciința națională cea mai desvoltată, acestea, acum. 
servindu direzt conservațiunea natională, acum servin- 
d-o indirect prin: desvoltarea culturei, a civilisărci, a 
cugetărei ; cu rațiunea, dicem, şi cu consciința' naţio- 
nală,- numai, se va putea esplica de istoricu treptata. 

„înlocuire a domniei Balgarilor asupra Moesiei și a unei: 
părți din Dacia trajană, prin domnia Românilor. :. Cer- 
cetati la Niceta Choniates, Cinamus. .. .—De n'ar [i pe-.
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dantism, aş face .o listă: mară de scriitori, cari vă pot arăta cum ltomânii, cu o maturitate politică admirabilă, se alieză, acum cu Bizantul, acum cu Pacinaţii, acum cu Ungurii chiar, spre a contrabalanca pe fiă-care din ei, şi: pre Bulgari în deosebi, | Trecerea la domnia Romano-Bulgară, încă din secoli 7 şi S-a domni cu nume române şi unia chiar romani, după cum crede Şincai, creștinarea apoi la 860. (veqi: Simion Logotheia pag. 440, vegi Zonara— Leon Gră-. maticul — pag. 460, Continuator Constantini pag. 101 etc.) a regelui Bogore (Mihail) prin influenţa ce esercita cultura artistică romană (Metodiu), şi în fine cererea ce făcu Mihail de preoţi /atins &ră nu greci,. sunt atâtea dovedi mari de intensitatea la care era conseiinţa naţio- nală a Românilor! A A Ce raţională politică la Români inainte de domoli- . rea Bulgarilor ! si ce rațională. politică după !... -. Ina. „inte Avarii cu Caganul lor din Oltenia mică era aliatu! contra, Bulgarilor, şi când: Avarii sunt risipiţi de impe-: riul Bizaniin, cu ajutorul tocmai al Românilor din Da. „cia trajană, vedeţi pe Români cum se sprijine pe alianţa . cu Pacinaţii şi. Comanii, Și cum cu aceşti Barbari ținu în respect, pre Bulgari şi pe Bizantini, cră cu Bizantinii. şi P ulgarii pre Pacinaţi! i „SI mai apoi, când Vasile Bulgaroctonul voi a sfărima primul Imperii Bulgaro-român, la umbra acelei umbre de imperiu Roman de Tăsarit, vedeți cum Municipiul român, în ambele Dacie, infloreşce şi ica preponderanţa . care nasce, incă în secolul IX, ducate, în Ardel, Munte- nia, Moldova, Piata naţională circulă cu nesaţiu în căra. piele mai libere de invasiuni ale Daciei, —Să vină apot Ungurii ; ei vor afla Duci care se nu le iâsă cu pâne şi cu sare inainte-le, ci se le stea cu pieptul la ţării riu- lui şi se le strige : «Nu! pământul ce vroiţi, nu-l. veţi. avea câtvoi trăi ei pp o ii - Si impăcare cu Ungurul nu se. va face, decăt prin darea mânei. de liberă alegere la domnia Română a.
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unei dinastiă personali Maghiară, 6ră nu “prin instrăi- 
inarea, independinţei naţionale.—Şi ni se spune, că con- 
sciinţa naţională nu era deşteptată deja! . - n 

Eari când Ungurul si-aroga drepturi de învingător, 
Românul afla la indemână aliaţi în Pacinaţi si Cumahi. 
„Acestia făcută pre Maghiari se apuce calea Panoniei. Şi 
când la rindul. lor deveniră periculoși naţionalităţei ro- 
mâne, vedeți cum prin alianţa cu Românii din Moesia, 
'cesti din Trajana, leţinu faţă; vedeţi-i apoi, după cum 
“arâtă Niceta Choniates, în ann. lui S. Comnenu Aug. 
(vedi Sincai 213—244) isgonind în alianţă cu. Bizanțul 
pre ultimii. Pacinaţi din ţeră preste munţii Tevzcu 
în marginea Tauro Seiti. 
„Der Maghiarii vor a-si întinde pintenii preste frun- 
tariele Daciei? Atunci vedeţi pre Români intrând în 'a- 

“hanţă cu Manoilă Comnenu (1143) 'spre a începe cu Un- 
gurii lupte 'ce împlură secunda jumătate a secolului 
XII. Aceste lupte ținură până mai la mârtea lui Geisa 
(1160) şi: fură teribile Maghiarilor, căci Românii din 
Moldova, Ardelu, şi Muntenia, sprijiniți de Moesia și 
imperiu stringeii Panonia, ca in un clesce de fer. 

pi aa if MR 

et a ai 

Der nu este o manifestare mâi neîndoelnică :a deștep- 
tărei (deca.vre-o dată a' fost adormiţă)'a' consciinței na- 
ționale române, ca in diumătatea, dupe urmă a secolului 
a XII-lea, care cuprinde minunatele lupte ale fraţilor Pe- 
tru, Assan şi Joan, pentru reinchiăgarea imperiului ro- 
mano-Bulgarn ! (ci 3 

Neperitore documinte de: desceptare -naţionlă, :de 
fapte în care înstinciele animale tacu, spre a vorbi, cu 

e 

e 

(1) Dice un scriitor spaniol de'Asan : Asan, hombre'ilustre'entră os Bul- 
garios, descendiente. de los: antiquos Reys d este Pais, aviendo, formado 
con sus dos hermanos Pedro y Juan, el designio'do -libertarse de la domina= 
cion delos Griegos, y queriento hacerlo con algun pretexto apariente, fue 
por los annos 1187 â-presentarse al Emperador Isac el Angel para pedirle 
algun empleo en sus ejercitos con algunas tierras incultas del: monte [He- 
mus,.. etc,
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“vocea clară a consciinței; raţiunea ! Românul Asan nu 
„vrea vița cu preţul servituţei ţărei sele ;-el rescumperă 
cu ani «de teribile lupte dreptul d'a trăi ca națiune -ro- 
măntscă.  Admirabilă este politica. lui, care-l împinse 
să unescă la, proiectele sâle arandiose de reconstituțiune 
“naţională pre Românii din Dacia trajană, şi se caute a- 
lanţa lui Frideric I. contra imperiului grecese!... 
"Ce? Sunt mari domniile lui Mateiii şi Lupu, pentru 

că de a ele influinţa grâcă aii învins pe acea slavă 1... 
„Deră cât mai mare trebue se fiă acea epocă în care im- 
peratorele Joniţiu reclamă sancţiunea “revoluțiunei ro- 
mâne, independința Romanismului,- nu pe putere de 
arme, ci pe dreptul de sânge...  .... E 
„A! când de-ună-di se dicea, domnele mele șI domnii: 
ine, că faptele acestei mari epoce eraii fapte instincti- 
ve, n'aţi surprins cu urechia animei, o şioptă, un mur- 
mur de protest ! Era geniul Romanismului, care agita 
faldurii acelui drapel (î) spre a vă face se“cetiţi pe el acel 

„sublim țipăt de neinvingerea Romanismului, acel țipăt 
al desceptârei consciinței naționale, ce ănima bra- 
vului şi marelui Ioniţiii trămit& Romei in acel «Redu- 
zu nos ad memoriam patriae et Sanguinis.» 

«Civis Romanus sum» nu mai resuna, pe ţermii Ti- 
brului, ci pe malurile Oltului, ci în Craiova sâii în Ter- 
nova, ci în ănimele Românilor de la Nistru la Emu, de 
îngrozia lumea, de tremura maghiarul, de „putură fi 
asurdiți neamicii de el, şi să se arunce în diverse părți 

„ale Daciei, în brazda incă udă de sângele atâtor gene-. 
„raţiuni, seminţa din care, când va cădea imperiul ro- 
mano-bulgaru, vor încolţi nouele ramuri ale' Roma- 
„nismului'în Muntenia şi Moldova! o 
„Al când. Bizanțul, sdrobit, tremura la numele Asa- 
nilor şi al lui IGniţiu, când Ungurul, redus în fruntari- 

ele Panoniei sâle, se tânguia Papei; (vedi, Teiner : Mo- 
numenta Slav. Merid.) când Joniţiu de şi Domnu şi pre- 

(1) Artă un drapel din.cele cu care era adornată sala,
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-ste Bulgaria, se alipia de beserica Apusului, numai că-ci 
era latină ; când el trimitea pre însu-și fiul săi im- 
-preună cu alți feciori de: preoţi să înveţe la Roma limba 
ună ; când el, in o epistolă către Papa, vorbesce de 
esistența de câţi, scripte, din cari a și aflat multe re- 
ative la originele naţionale şi la dinastia sa domnitâte, 
ore mai române cuiva din noi indoiclă, că adevărata 
restaurațiune naţională nu este din secolul al XVII şi 
nică din.al XVIII-lea, ci din al XII-lea secolu, în care: 
se află rădicată preste tote una din culmele ce compun. 
şirul munţilor auriţi de lumina desvoltărei consciinţei 
naționale. . a 

Trei-Brarhi, Curtea de Argeşiii ? Udriste . Nasturelu , 
Urechiă Costin ? Baca in seclul al XII-lea cetăţi ca Cra- 
iova, state ca ducatul Făgăraşiul şi Maramureşul. Nu. U- 
driste Nasturelu, carele in: eartea:ce tipări sub Mateiii 
*Basarabu scrie, că : «Socotit-am că mai tâte limbele-aii 
carte pre limba lor, şi cu acea cugetare» scâte acestă, 
carte anume pravila pe limba românâscă, . ..; ce o 
declărare ca «reduzit nos...» Nu o invingere a grecis- 
mului asupra Slavismului, ci o învingere a Romiănis- 
-mului asupra străinismului în genere. îi 

Ecă aci, nu Urechiă şi Costin, .cefcând, după Dlugosi, 
Pascowschi etc. se: probeze cu s/fislă, că. Românii . nu 
sunt din temniţele Romei, cum susţin Misail Călugă- 

rul, Simion Dascalu şi. Eustatie Logofătul, ci un cap 
„care pârtă corâna imperială, spunând lumei înmărmu- 
„rite şi surprinsă , spunend-o cu spada în mână, impru- 
-dintelui imperii frâncu de la Bizanţu, că el este Joni- 
ţii Imperator Blahorum , şi că Blahi sunt vechi . 
Romani |... A! dâca acesta este a se uni instinctive 
spre conservare cu Bulgarii, atunci nu mai înţelegem 
care este fapta, ce se dice raţională, şi de consciință 
naţională ! a e m 

Der ni se va dice : fiă | consciinţa naţionale e descep-
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tată ; ce faci insă cu limba română, c 
nul depe urmă şi sacrificată limbei bulgare ! ? 

Noi tocmai în acâstă concesiune,:ce Românii fac Bul- garilor, vedem urma a fapte noue' raionale alor nostri. Imstinctive ar [i fost altmintrele ; raţională , *Romă- nii daii puginul şi. formalul spre a avea multul şi fan- damentalul. Şi “apoi” recunescem că fatalininte, încă ur- ma se fiă ast-iel: Roinânul eşia de sub domnia limbei latine ; încă limba sa nu era o limbă, scrisă ; acea, bul- gară se seri6 , graciă lui : Metodiu şi lui Cirilu , şi ea se impusă ca limbi, scrisă » în diua cănd limba latină, tăcu în oficialitate şi în biserică. Der 6re , din causa că la' Ungur, Anonimul lut. Bela şi la: Poloni -Polonul Dlugosi ai scris operile lor-nu “unguresce, şi nu polo- nesce, ci latinesce, 6re am permite cuiva se nege Poloniei . 'şi Ungariei pre acestă. scriitori şi se dică că consciinţa 
naţională mâghiară nu datâză “de :cât de la 1790, de cănd adecă aii inceput a părăsi limba latină ?..."Şi ce ni se spune mai la urmă ?. Că sub Lupu şi Mateii: grecis- mul aă înlocuit Slavismaul în biserică !. Noi scim însă, - “că din'strevechiu aceste limbi impărţiaii 'stranele: bise- ricilor. Şi dâca Romanismul se folosi de lupta grecis- .mului. cu:Slavismul, de:nu mai dinairite:ce] puţin sub "Stefan .cel imare, că un secol înainte de data la'care. se pune renascerea, în biserisa St. Nicolae din laşi se făcea . loc limbei romine'alăturea cu limbele slave şi grecesci, 
se dedea şi limbei române o anume: capelă” din.cele trei ce şi până ad s'aii'conservat la acestă biserică, represen- tătore fidelă a diverselor influinţe ce s'âi luptat în căm- 

are e pusă pe pla- 

pia 'nostră literară şi naţională, Sa 
A ID LIRI a : ni i: d = zi „i i răi pe o 

- : . . :£ are e, 
"Der se nu anticipăm. - RR Fost-aii mai puţin mari, naționale şi strelucite ma- nifestaţii ale consciinței naţionali , restaurațiunea Prin- 'cipatelor', a: Munteniei şa Moldovei:?. + -.
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„Ai nu este o probă neindoiăsă de desteptare a cons- cuinței naționale renunțarea voluntariă la, suveranitate, la tron , a' Banului de Craiova şi a altor Domni, spre a constitui un mai mare centru al Romănismului ? Oare în curtea de Argeşi şi 'Tirgovisce nu s'au pus cu mult nainte fundamentele adeverate a le glorielor lui Mateiii Basa- rab? — Der ce este atunci consciința naţională ? Este - ca a inlocui.o instreinare naţională prin alta? Este ea a lăsa pre: lermecătorii rustică” pentru mitologia elenă? Deca consciinţa este ssma ce un popor ăşi dă de ale se- |. le, pentru a şi le dirige spre desvoltare şi progres, apoi epoca restaurațiunei Principatelor ' este şi. ea demnă-a sta alăturea, - in importanță, cel puţin cu aceea a lui Mateiii Lupu, deca nu ŞI cu aceea a Asanilor, 

„ Faptele unui poporu , ca şi ale unui individ „ se es- plică unele prin altele. Nimica accidentale în vi&ța po- porelor din faptele la care ai conlucrat raţiunea şi con- " sciința naţională, Progrese şi scăderi, când nu-şi-aii es- Blicaţiunea în fatalele circumstanţe de topografiă, veci- nătate, cataclisrae, stirpe ,. şi-o află în şirul ce i6 ratiu: nea, consciința natională, în desvoltarea ei, i 
“In acest şir, obicinuit sub domniele lungi, sunt pre- emininți, care pe cei ce nu aii la ochită luneta de apro- 
piere a istoricului, “% fac adese a crede: că acelea pre- emininti sunt dealuri izolate, fără legătură intre ele. E- r6re : pregresul şi scăderea de adi, repetim, 'șă ai espli- caţiunea în faptele de eri precum munții esplică văile. 
„Cănd aflăm manifestaţiuni de desteptare naţionala și 
de maturirate, sub o Domniă, fiă acea Domniă a lui Ma- 
teiii sei Lupu, se nu uităm că nimica în natură nu na-: sce' de-odată mare aii bătrânu , matur și perfect,şi acea deșteptare naţională şi maturitate ce admirăm în Ure- 
ehiă, Costin, Udriste etc, să o repurtăm nu numai Ja mizlocul sociale în care aceia ai trăit, ci şi la. mo- 

14
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mentul lor literariu , adecă se “ţinem semă, la meritele 
lor, de meritele naintaşilor; Omer nu nascu fără Orfeu, 
lără Phemius, fără Rapsodi.... Virgiliu veni în urma lui 
Lucreţiu şi a atâtor altora... O gloriă, un genii mai tot 
dâ-unae o concentrare a unor sume particulare de fapte 
şi de cugetări : este sumariul timpilor trecuţi spre in- 

 ţelegerea presintelui şi preceperea viitorului . . .. . 
„ Aceste cugetări ni le inspiră cercetarea răpede a mer- 

sului naţionalitaţei nâstre, şi după restauraţiunile ro- 
mâne. In faptă, cine in domnia cea gloriâsă a lui: Mir- 
cea. Ii apoi în cea cultă a lui Alecsandru cel Bun, —una 
din acelea Domnii lungi şi culminante,—nu află mani- 
teste probe ale culturei vechi și seminţa 'viitârelor glo- 
riă şi scăderi ?- Acea, organisaţiune a ţărei, acele asede- 
minte religiose, monastirile : Cozia, Cotmâna, Moldo- 
vița, Bistrita, Rădăuţi; acea scâlă de legi din Mol- 
dova, acea curte poleită care făcu admiraţiunea Impă- 
ratului Bisanţului , Paleologulu, şi a Poloniei, carea se 
grăbi a cere, nu alianţa numai alui Alecsandru ci şi in- 
cuserirea cu el, işi aii semința in trecut, în Mirceal, la 
Iuga Vodă,-şi chiar şi în acelea agitate și scurte dom- 
nii care semnălâză primii ani ai restauraţiunei Moldo- 
vii, domnii scurte dâr în cari ideea avuse totuşi timpu 
se cadă în pământ bun. Ce idei ? Ideea naţionalităţi, 
a introlocării românilor din ambe, Principate ; aceea că 
pe de-o parte luga şi de alta Mircea pregătescu âncă pe 
la 1400, armate organisate, spre a se cuceri unul pre 
altul, până ce luga cădu prisonier lut Mircea |. 

Ce alte sunt luptele lui Tepeşiii cu Dănescii, decât 
urmărirea a ideiei, ideei naționale, care, in dauna particu- 
Iară a individilor, "şi trage brazda peste obstacole spre a 
se areta, ici-colea , ca oazele verdi salutarie in deşertul 
seculilor. 'Pepele lui Vladu sunt: de sigur, măcelurile , 
ghilotina revoluţiunei francese, dâr săngele ce curgea 
din țiepă roua brazda în care încolţia: ideia... Ce este, 
ce insemneză măcelul ce Vlad făcu intre Saşii: Ardslu- 
lui? Ce insemnâză amestecul lui Vlad în afacerile Mol- -
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dovii, trămiterea de oşti lui Ştefan pre a apuca tro- nul ei? De unde a inventat Ştefan ideea unirei cu Munte- nia, care idee născu resbelele teribile cu Radu şi Tur- cii?... Nu vedeţi aci o inlănţuire, o urmărită manifes- 
(area a consciinței naționale ?. . . . 

Intru adevăr, nimic isolat, nimic din senin, cum se di- ce: 0! fiţi siguri că acele cununi ce ne place a acumula pe capul nostru, adi—căci am făcut unirea, căci am desrobit țeranii, căci am dat libertaţi constituţionale , ete. — 
sunt făcute cu flori semănate de secolii din urmă. Cerco . cineva se nască o idee mare, care se o și potă realisa el inainte de.ce ea se se fiă insinuat, in curgerea secolilor, în săngele intregului popor! . . Sterpe-i vor fi.cercările. 
Domnii cei mari, miniştrii cei mari, sunt cei cari ințe- legii când sosesce momentul pentru a isbucni cu vuet florea deci din bobocu,. care: ca acea îlâre a tropicu- lui, nu înfloresce decăt în restimpuri depărtate... . Va vedea flârea cine va ghici momentul deschiderei cj. . |. 
Un moment mai nainte săi mai tărdiii nu te poți bu- cura-de primul şi imbătătoriul ei parfam .. . Si 

So 

O eclosiune mai mult a florei consciinței naţionale: - o află istoricul sub Petru Rareş. Minunatele lui lupte în. 
Ardel, politica ii în privirea, Polonilor, Ungurilor şi 
Tureilor, sunt manifestaţiuni necontestate ale dezvoltări 
conșciinţei naţionale. i 

ŞI Petru Rareş nu continua rumai pre Ştefan-cel- 
Mare, ci şi pre Neagoe I-iu Basarab, domnitorul Mun- 
teniei.. 

Petru Rareş este culminanţa, inainte de Mihaiti Vit&- 
„ul, a consciinței naţională, ps. 

Neagoel-iu este desvoltarea culminantă a acelaşi cons- 
ciențe, și întărirea ei prin armele putinte ale culturei ar. 
tistice şi literare.Nu dela Mateiii Basarab, nu dela Vasile. 
Lupu, se'ncepe acâstă cultură; inceputul ei este, sa vădut, „cel pucin din secolul al XII-lea.. Monumentele ce n'aii a-
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juns la noi nu putem inse ale nega. Încă sub Bogdan Dra- 8oş se scri6ii cronici, letopiseţe, Isvâde, în latinesce, mai apoi so scriseră în slavonesce. In românesce insă nu se scrise mai ânteiă sub Lupu si Mateiu : sub Neagoe incă se scri romănesce, cu un secolu inainte; şi mai nainte de Mateiii-şi Lupu, călugărul Evlogie scrise, la 1497, sub Stefan-cel-Mare, o carte. de rugăciuni de-o parte. ser- besce şi de alta romănesce, ca se [iă, dice el, pentru amendouă cinstitele strane a le Disericei... . . Nuin se- colul al XVII-lea, în tot ceasul, nu sub Lupu şi Mateiu se incepe consciința naţională, . manifestată prin cultură, monumente, arte, litere —-ci, pentru cei ce nu vor 'ca trecutul cel mai depirtat se coprindă rădăcinele arhore- lui, —ci cel pucin cu finea secolului a] XV-lea. Secolul acesta: a vădut nascereu luy Corezi, a lui Popa Jane, a lui. Popa Mihaliu, a lai Tordasiu Mihahiă, alui H. Ştefanu, (1) care între 1546 şi 1580 imprimară primele cărţi bi- sericeşci, de şi nu scriseră ei primele cărți românesci. “Secolul acesta şi din res ectul artistic e superiore seco- lului lui Lupu. şi Mateiti. duitea d'Argeşii.nu e singura dovedă desore acesta ; chiar în arta mprimeriei, de e- semplu. ochii Dumnevâstră inşivă pot judeca, de veţi compara caracterele de imprimare ale. cărţilor tipărire sub Mihnea Vodă cu ale celor de sub Matei Basarab, de Udriste Nasturel. (2 Cun6sceţi adrhirabila ovanpe= liă din 1524, ce caracteriză acel timp. e Asemenea unei lampe gata ase stinge, şi care din când. în când licuresce, este spre, finea secolului al AVI-le mer- sul consciinţei. naţionali. Licărivi ale et allim sub străinul: Despota Eraclidu, sub Ioan Arm6nul, sub Petrascu. sub Petrii Cercel, primul român ce se adapă la sorginte latină in Florenţa, in Italia .. Culminanţa scăderei Îu în Aron, la Moldoveni, şi în Alexandru al III-lea la Munteni. Deră acestă câță era ceţa 'ce în dile de primăveră precede re- săritul sârelui... . Mihaită: vine la 1582... 
(1) Veqi Analectele literarie £. 18, o. ae ii (2) Ved rRevista Romănăs 1861 Decembre „pagina 827, . .... mi
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"Restul &l'tacu: Căci, cui nu, este: cunoscut ?: ” Gonseiinţa Naţională? Der ce. va.se dică acel titlu al lui Mihaiii, de. Domn Munteniei, Moldovei şi. Ardelu- lui? ..:.. A! nu este acesta spiritul brut de conquistă, este idee națională, în suprema .ei desvoltare... Nu este sub Mihaiit o manifestare a consciinţei prin arte şi ltere?, .., Der vieţa naţiunilor este ca un mare edificii ce construe mâna lui. D-deii ; nu -cereți la temeliă fe- restrele; puneţi adornamentele architectonice la locul lor . .:. Fiă care epocă, Îiă care domniă are sarcina sa . la construirea acelui edificii... Se SE "E! ce se facă architectul cu- gypsurile şi statuele cea preparat, decă murii nu sunt ariăleaţi !-Nu este un me- rit mai scădut d'a aședa edificiul decât d'al adorna .., . Sunt destule ruine adornate ! , .... Bizanțul şi Roma eraii adornate de arte şi cind jugul le apăsa :grumazul 1... . .„Consiinţa naţională? Der cre nu la suvenirele lui Mihaiii, "ce. munţii Ardelului.şi ai noştri repercută şi adi—suvenire prinse de ănima poeţilor moderni—ne am redeştoptat noi și am redobândit conșciența de noi 2... Ahhaiă cade victimă la 1001, dâr.geniul lui, care era intruparea geniului -Romanismului condusi ideea, de- stinele române... . A: 
x 

Mateiii Basarab şi Lupu:nu so esplică prin sine înşii ci in legătură cu toţi secolii preste cari s aii aşedat [ru- mosele der adesea amăritele lor Tronuri, 
Da ! că ati pus în funcţionare deplină acel putinte re- sort al progresului : limba. Sunt înse secolii din urmă cară aii gloria d'a o fi păstrat.... Da! Mateiii şi Lupu sunt culminanţa, in secolul al XVII-lea, a consciinței naţionale, in serviciul ei punendu-se cultura, civilisarea literele, legislaţiunea . .. . Insă dâca acest mare Domn are gloria d'a purta corâna, să nu refuzăm admiraţiu- nea nostră meseriașilor cari ati lucrat o în curgere de 15 secoli. Vai ! când acea consciinţă naţională, un mo=
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ment deşteptată la freamătul armelor lui Mihaiii, şi la fermecul frumselor arte ale Domnielor lui Mateiiă şi Lupu, cand acea coastiință naţională se' va stringe, ca sensitiva în petalurile simţitâre la contactul ucidător al beilor streini, cari vor dejosi tronul ţărei ; ŞI când în curgere de un secolu desolaţiunea va copleşi ogorul naţi- onal; când intunerecul şi tăcerea sepulcrului va acoperi 
ultimele note ale cântăreților naţionali, ale” Corezilot, 
Udristilor, Urechilor, Costinilor Canternirilor; atunci, d'- acolo, de peste munţi, de unde adi vântul ce vine îşi în- carcă aripele negre cu suspine şi dureri, vântul ne va a- duce'seminţa roditâre a acelei consciință, streplantată, la umbra ruinelor Sarmisagetusei de către Eroul Român... 
Ce die, va aduce seminţa? ea este din secoli în agrul udat de sânge al Daciei!.... Nu simţiţi sub picidrele vostre impingend pămentul? Sunt ramurile din rădăcina ste- jarului.... Ele sunt tinere incă, dâr e betrâni tulpina... Tineţi=vă bine, voi cari, privind tulpina trunchiată, ve, 
aşedaţi cu pintenii preste ea.. ... ES , A a . 

ri „Că tot cresee, mereii cresce, 
"Din trunchi vechii stejar stufos, 

Iar Maghiarul pintenesce, 
Pân' ce-o-da, cu tidva "n gios!.... 

Si tot cresce, mereii cresce, | 
“Din trunchii vechi ștejar bitrăn ; 

Si la umbra lui sporesce, 
“N6mul nostru, nâm român ! 

  

Doo



 SEMRNĂTORII DE DEL 
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Omul nu semănă numai grâii, ci şi altă speciă de se- * 
mănţă : ideea. Nu dă mugur, trunchii, tulpină, nu în- 
verdesce, nu iniloresce, nu dă rod numai simburile de 
migdal ce cade in sinul pământului : ci şi ideea, cădută 
în acel pământ care se chiamă omenire, sâi numai. în 
acel ogor care se chiamă ginte oră naţiune. Şi ideea, (I- 
cem, dă mugur, tijă mică, apoi tulpină, şi tulpină pal- 

" mierului, apoi flori şi fvucte, care la rândul lor vor fi 
semințele altor idei. ...: a 

„ Semănatori de neghină sâii de grâii,—cci -car6 im- 
praştie cuventul... se vedem odată cineşi ce ati semănat 
case scim inainte de ce neghina a dat rod, a o smulge 
din grăi. | | a 

Vrei, dâmneloi inele şi domnilor mei, să-i -cereelez 
cu d-tră astă-seră ..,. Consideraţi: a 

:... Î. După râde; ce idei—semânţe —aii cădut pe gene- 
tosul pământ care se chiamă națiunea română și cari 
[ură semănătorii acelora? Ea 

2, Care sunt semințele ce trebue se ăruncăm peritru 
venitorii?. | „a 

Ce ştejur imens şi stufos este acela, pe câre inflori na» 
fionalitatea vomânâ? 1... Ii 
„Este ştejarul stufos eşit din o semânţă romană : şte- 

jarul numit manicipiul, a cărei rădăcină esto fa- 
milia.Seminţa ai aruncat-o coloniile lui Trajan ; mu- 

-
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gurile aii dat, tija sa ridicat din: ce in ce mai tare şi un secol după aceea, Dacia era acoperită intregă de municipii. Vie barbarii acuma, sfărame, incendieze, devaste tot; naționalitatea română ca ace flore, pentru desvoltarea căreia, se dice, că trebue secoli, ea se des- voltă pe ramurile stufâse ale arborelui ingente al mu- niciplului, cum şi frundişul ştejarului secular ascunde. cuibul păsăricelor mici pent când ele îşi vor simţi aripi cu. care se sbore singure. 
„ Fanulia şi municipiul, municipiul din care cu ince- pere de la secolul X-lea se desvoltă diversele State ro- „mâne, €câ, repeţim, o semânți romani. Iisistenţa nOstră națională a putut fi contestată; contestate fură. as- piraţiunile n6stre la venitor chiar ; deră naționalitate , deră romdnismul, neamicul nostru ni le putu lovi in ger- menile lor putinte, în municipiu. Trecură Goţi, Huni, „Bulgari, Slavi, "Unguri. . pe teritoriul Daciei; ei se diseră stăpânii noştri, deră municipiul român persistă, şi, ce- tate sântă şi neluabile, el toci armele lor, şi barbarii ve- niră curend sâă mai târdiăi a se inchina în templul la- rilor şi penaţilor Românului, mulţămindu-se în defini- tiv cu ace satisfacere d'a numi pre demnitarii vechilor nostre municipii-cu nume de | 

ete. in.locul numelor latine, tot aşia cum Istrul se numi Dunăre, cum pre Români îi auririi Valachi, Oulahi, „Volochi, ete. fără ca din ac&stă împrejurare, se inceteze Istrul d'a esiste, şi Românul d'a fi Român... . Municipiul | cine. seinină stii va semăna semânţa a- cesta, acela: este şi va fi, domnilor, legiuitorul bun ;. căci el va cultiva plantă potrivită cu pământul naţional. În lături toţi semănătorii de scaeți şi de palămidi: în lături constituţiuni, legi, regulaminte, care lovesc stii aii lovit municipiul. | . | Dâr se nu vorbesc tocmai metaforic. | Fost-a semânţă romană, în brasda naţională, în acea brasdă care aşia de adese o roşi sângele străbun ? 

a ei: şoltuzi, purgari,
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Seminţă pe» ezcellentiam romană fu : .: *: 

MUNICIPIUL. a 

Deră municipiul nu fu singura seminţă romană. - Cer- 
cetaţi şi veţi afla o trecută in totce constitue istoria nâstră: 
ea este in obiceiurile, moravurile, datinele, credinţele, 
superstițiunile nâstre ;. ea este seminţa, ideea romană. 
Ore pânăşi acea neplăcere ce avem pentru comerciăi. şi 
penă şi acel mare gust al d-vâstră, dâmnelor, pentru . 
găteli şi lux nu este de semință romană ? Şi regula- . 
mentele care in secolul din urmă regulaii dimensiunea 
Darbelor și musteţelor arhonţilor nostri, neci ele chiar o . 

nu sunt lără se-şi aibă rădăcină la Roma ! 

Odată veniţi în Dacia, colonistii Romani primiră in- 
fluinţe asupra. ideelor lor, ȘI prin urmare asupra cultu- 
rei şi instrucţiunei ; căci are un popor atâte idei ŞI 
alare idei, câte şi cum i le dă instrucțiunea și educaţiu- 
nea, sea. 

Factorii principală cară aii luat o parte mai insemnată, 
cari aă avut o influinţă mai mare -la civilisarea popo- 
rului român, fură de sigur şi diversele poporimi bar- 
bare care s'aii strecurat pe pământul Daciei Trajane. . 

Pe atâta pe cât ne ireădao scurtimea timpului de 
care-mi permite se dispun programa, şi bine-voitârea 
dumnâvâstră ascultare, voiii se arăt in ce mod, în bine 
scii in răi, şi în ce ordine de lucruri mai ales, ati eserei- 
tat asemene popore influinţa lor asupra desvoltărei civi- 
lisărei naţionale române. | . i 

Principalele popâre pre care diverse împrejurări le 
pusetă în immulțite relaţiuni cu ltomânii, fură, în trecut, 
după Daci : a/ Goţii, Hunii. Bulgarii, Ungurii, Ș/ în evul 
modiii: Slavii, Polonii, Ungurii, Armenii ȘI c/ în secolu 
din urmă: Turcii, Fanarioţii, Slavii, Germanii, Francesii 
şi Evreii. = E a 

+
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— Ce eleminte puteaii aduce aceste diverse popâre la civilisarea română ? 
ŞI mai întâi Dacii. 
“Fondul. culturei . Dacice era religios. (Eustathius “ad Dyonis. v,.304.) Legiuirile lui- Zamolese impărția pu- terile publice între un cap al religiei şi altul laic. Cu tote acestea religia - era in cât-va în serviciul regilor cărora, dice un autor German, le venia în ajutor, căci ordinaţiunile laice: vestite săi recomandate prin gura preoților, căştigaii in putere, prin aparinţa religiosă so- lemnă. Între doctrinele spirituale alc religiei Dacice era nemurirea sufletului, (metempsicosa). Dâră eraii şi Daci cari credeaiă alt-fel (alii emori quidem , sed id melius esse quam vivere),... 
Curagiul neclătit de morte, cutezanța in lupte şi pe- . ricolu, sunt Iructul unor asemene credințe religiose. În- tre morte şi servitute, Dacul alege mortea. Regi și su- puşi se intrec în a se sinucide. Âst-fel Dapyx, aşia De- ceha. NE N 

„În. asemene cultură, ce puteii fi femeile dace? “Ele primiseră duritatea vieţei bărbătesei, Muria bărbatul , femeile se întrecâi care se m6ră în onrea lui, se se în- grope cu el... Amicii mortului. decideti care lemee se cuvine se moră, şi vă asigur că se găsiaii amici: ţot aşia de drepți ca Paris cu judecata mărului, la Greci, ... Femeile Dacilor: învinşi, &şi dădei cu curagiii mutu- ale paharul cu venin..Ele plângâi la nascerea unui copil; cra adevărată bocire ; -la morte era din contra : chiote , veseli, bucurii ,: cântece, ospețe. (Herodot). Deră ave sacrificiul uman. — Poligamia se practica legiuit , un barbat. avend 10 — 12 ba chiar și. 30 femei şi când ave 4—5 atuncă trecă de un flăcăii(Strabo 297). Cu tote aceste ,: de altă parte, se onora celibatul. . - „ Geţii eraii Deţivi ca Tracii rudele lor. Se imbătaii cu plăcere la ospeţe din pâhare de corn. Eră cei săraci se
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imbătaii din mirosul narcoticelor ce aruncaii pe jaratic. 
Dicaeneus sfătui stirpirea viilor. Băutura tracică de orz 
era comună. Nutrimentul lor.era, forte cumpătat, şi ei 
putâii resiste femei. Fi mâncaii mai ales miere, lapte 
de 6iă şi de &pă în. forma ingroşată de caş și iaurt 
[Strabo). Ciredile lor şi vănatul le puteaii insă da şi carne, 
deră eraă de o mare abstinenţă. . . . Agricultura era în 
flore ; se semănau în schimb ogorele pe fiă-eare an. 
Produsul câmpului "| strengeaă în pivnițe şi se acope- 
rea cu păment. Aşia fac şi Spaniolii. o 

Geţii se distingeu la resboiii mai cu s&mă ca călăreți | 
și eraă abili în aruncarea săgeților, pre carele inveninaii 
după modul sarmatie; mai purtaii la partea dreptă o 
armă, strimbă (gladius incurvus, iatagan). Atacaii nu la 
o laltă ci împrăștiați. Ei n'avâii coif, dâră avtă scut; ei 
mai. purtaii măciuci şi toiage.. Ei cunoseeii arta asediului - 
și apărărei cetăților: aveau baliste şi berbeci de asalt. 
Sciaii face intărituri. Oastea ave vexile cam ca la bisericile 
catolice de la noi, şi mai ales aveaii balaurul. Solii de 
pace şi ablegaţii eraii .acompaniaţi cu căntări din un fel 
de cobse, cântări ce amintesc căntecele Nibelungen. 

Aspectul getului era mai mult decăt sever şi totduna 
dur, resbelic, neingrijit, imbrăcat în piele, cu părul lung, 

“încălciat, nepeptinat, cu barba până la pept ; ei purta 
iţari strimți, ca si Galii. Dacii mai aveaii un fel de suc- 
man pe care-l ţineaii țepăn pe umere cu două agrafe.-— 
Pe cap purtaii o căciulă țărcănâscă, şi cci mai de frunte 
pelării.. Dacii făceaii. socii din .selavele lor | 
„“ Vestmântul femeiei era o tunică cu mâneci largi, .în- 
cinsă ,-a căreia creţi abundanţi atingiaii gleznile. Pe- 
ste acesta puneaii o fotă ; capul aveai" invelit'până 
Je c6fă şi se țepene cu un fionc. Dacele eraii frumâse.— 
ile se preamblai cu bărbaţii. Căsătoria era considerată 

ca 0 neguţitoriă; mirele merge ca cumpărător la părinții 
aceleia ce voia să-şi dea de soţiă. — Femeile dace erai 
fo rte crude cătră prinsi din r&sboiii, cătră neamicii ţărei 

!
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lor. Ele sunt tepresentate ardând cu facle, pre Romanii care le cădeii în mâni, la cap şi la umeri, .: Dacii putâii fi in număr de 2,000,000 de sre ce puteiă ave 200,000 ostaşi. - o Da „Bă locuiaii în cetăţi. Despre locuinţele lor cetiți în «Colâna' trajană» de Frohner. | 

% 

lică cultura poporului cu care Romanii colonişti în Dacia vor fi în nemizlocit contact, În genere acest con- tact putu deră fi de o influinţă - salutariă asupra Româ- nilor. D-tră, sciți inşi-vă ce lucru anume am luat de la Daci şi ce am lăsat. Casele Românului, portul mai preste tot, uneltele de casă, modul de lucrare a câmpului, hrana chiar n'aii incetat neci astădi. Va fi dacice. Cât pentru partea morală şi intelectuale , femeea română fost-a:şi ea-altă dată inferidră în bravară femeei dace ?.£ 6re mo- dern acel cânt care dice : | 

»T6tă grija "mi-am luat, 
„Bărbatul *mi-am îngropat ? 

„E din secolul din urmă deprinderea, femeilor clasei nostre dise-maf culte, d'a nu uri ca femeea. dacă, din „contra d'a dubi pre neamicul (&rei sle.! —'Dâră, este forte vechiă, e de semință dacică, pâte, ac& mare incli= | naţiune a bărbaţilor români spre poligamiă . . . Nu die; că astădi Românul are până la 30 de femei, ca vechiul dac, deră, decă dacul cu 4—5 femei era considerat ca un'flăcdii, re nu considerăm noi, corupți cum suntem, ca pre un bărbat onest, pre acel. care sa -mărginesce la cifra până la care remânea dacul flăcăi ?,.: | | „ Tactica. resbelică a străbunilor noştrii este şi ca o desvoltare numai a tacticet resbelice dacice. Până ŞI ar- mele nâstre furi mulţi secoli acele. ce. vădurăm că avâi Dacii. a E - Se Se nu mat vorbese de marea inclinaţiune a Romanu-
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lui la- unile credinţi: smeii, balaurul povester, co falcă in. 
cer şi alta in păment, ete. sunt şi ei du origină dacică. 

Lăutarii noştrii sunt ţigani, da, deră instituţiunea o 
aveii Dacii. «E un craiu, se pr imblă Cu Ltutari», nu 
fu d apururea o espresiune la figurat. Cei mari ai Daci- 
ior şi apoi ai Românilor, se acompania de lăutari şi în 
un ordine altul de lucrată ; Românii i-ai urmat, Ei, de 
şi crescini şi atunci pe când crescinismul nu ave putere 
in Stat, nu ati urmat ci a da capului religios o -insem- 
nată parte şi influinți asupra celui laic ? Acesta este es- 
plicarea rolului ales ce jicară in faptele naţională mitro- : 
olitul şi episcopul român, începend de la Ulfila şi până 
8 Veniamin. 

e. 

Am insistat mai. mult asupra Dacilor, „căci noi 
scim. că Dacii nu eraii. Nemţi, mici Slaxi, cum aăi voit ŞI 
voiesc unii și alți amici ai Romiănilor a-i avăta; apoi. 
nu negăm că Dacii nu ai putut îi de tot stirpiţi de Tra- 
jan, e1 remași ca un element subordinat, insă -voiam a 
arăta că nu este o pată scă o scădere latinităţei nâstre 
dca în sângele nostru s'a amestecat şi sânge Dacic' Era 
un generos şi nobil sânge ! O ! de lam avă mult astădi 
în vine: atunci am striga : Acolo, se mergem, acolo, ja 
Sarmisegetuza, se mai fii o-dată. Dacia « oră se perim' pr 

RR 
ES 

— Deră ce idei puteaii aduce Romiinilor un popor ca 
al Goţilor şi alt popor ca al Hunilor ?: 
„— Puțin, şi putem dice nizică nu . datoesce; cul- 

tura nâstră Goţilor, carii primiră ei de la străbunii no- 
strii, în mare parte, cultură şi religiune. Vasele din te- 
saurul gotic din muzeul nostrii probeză ori cul că en- 
săşi mitologia ş gotică primi de la mesterii români” şi 
greci diversele atribute, vestminte etc., ale deilor anti 
cităței romane şi elene. Bravura' unui rege ca Atanaric:
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al Ostrogoţilor nu putu însă fi de un csemplu Români- lor? 
| Ma te biă 

primi influinţi bine-făcătere de cultură, „ Ascultaţi ce eraii Hunii și veți conchide inşi-vă : „ Fennis mira feritas, fosda pauperias ; non arma, non ul, nou penates; vietui herba, vestitui pelles, . cubile humus; sola in sagillis spes, quas, inopia ferri, ossibus asperant. (Tacit, Germ. 46. | | „«Corpora cute candida et vultuis habent diformes, (Pro- copiu). Poetul contimpuran lui Attila, Apolinariu Sidon scrie : | aa 

Deră de la [uni şi may puțin putură străbunii noştrii 

Gens animis membrisque minax ita vultibus ipsis, 
-Infantum suus horror inest, Consurget in arctum, 
Massa rotunda caput; geminis sub fronte cavernis etc, 

A | « ” 

Un asemene popor nu pute ave decât funeste influ- inți asupra culturei române. Turnaţi apă în vin ; el nu mal va fi aşia de generos, dâră neci apa nu va fi cu co- l6rea ei primitivă; aşa fu cu contactul Hunilor şi al Ro. . mânilor : Hunii luară de la Români multe din cele ce constituai cultura română şi ei dedură Românilor nu- mal o parte din selbăticia Îorii şi pote din acea poftă a autului, care deveni adese-ori fatale gloriei naţionale... Din contră Hunul , care la venirea luj în Dacia, nu. scie de altă casă decât carulu sâi spatele calului (de că- lare negoliaii, trataă trebile, mâncaii, dormiati chiar...) curend apoi. sub influința românului se fies6ză în sate şi oraşe. .. «Noi, dice Iornandes (Capit. XXXIV, vorbind 
de un oraş mic, — Noi observasem un palat de lemn , construit din scândure netedite şi strălucitâre, cu inchie- turile atât de bine ascunse că nu se puteaii vedea. Vedei în acest palat sale spaci6se pentru ospeţe , portice de o architectură plină de eleganţă...» - DE 

%
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Ceea ce se întâmplă eu [lunii se: întâmplă şi eu Dul- garii. i 
Nu este mai puţin oribil tabloul ce se face despre Bul- gari, despre sălbiticia acestor barbari, care trecură mult timp de [luni, atâta de mult semănat Hunilor prin lip- sa de cultură, sălbătăciă, moravuri crude ŞI nemorale. Mare a trebuit în adevăr să fiă puterea spiritului, a cul- turei străbunilor noştri, ca copleșiți de asemene: sălba- tice orde, nu numai să nu se sălbăticescă et pe deplin dra încă si-i cioplâscă și să-i aducă şi la religia lui Crist,- prin călugărul Metodiii. Modul cum se narâză adu- cerea lor creştinism probă tâtă importanţa culturei stră- bune, cultură mulţămită căreia nu tărdiii nu numai pre- domniră Romănii prin inteligenţă, prin civilisarea, dâră şi chiar conpvseră politica, (căci superioritatea politică: incă din vechiii o dădea tot iastrucţiunea şi educaţiunea) ajungend a da Bulgarilor Domni Româiut ca Sabinus, Paganus, Umarus, Vampagnus, ete, decă este se credem pre Şincai. Amninţiţi-ve ingeniosul mijloc al ciescinării Bulgarilor de Metodii. ... Va se dică şi artele crai. in flore la Români! Bulgarul Domn Bogoris (843). care dupe botez se numi Michail, admira şi se entusiasma dinaintea unei pânze artistice ; noi Suntem în pro- gres: suprimarem diuncdi şi mica scslă de pictură ce promite a ne da venitor pânze cel puţin .ca ale lui Metodiă !. ;., e e si | E 
O mare influinţă primită insă de la Dulgară fu asupra limbei şi grafiei romăne. Poporul romăn lipsit—cum a- rătaiă altă dată, — de o graliă propriă pentru limba, ro- mănă, pentru că acâstă limbă lusese limba nescrisă, pe căt timp limba latină, fusese in Dacia limbă oficialităței, — când simţi nevoia — limba latină incetând d'a servi la Ulpia Trajană —, când siunţi nevoiă da scrie romă- nesce, homănul luă grafia de la Bulgari. Nu este ade- „-vr&at că Romănii ai scris inainte de Alecsandru-cel-bua „cu litere latine, cum, din o ersre ce am pute, o scuza. 

E 15
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scrisă Cantemir ; Romănii scriseră fârte târdiiă şi cănd începură a scrie, scriseră cu ciriliane. , să - Limba româriă primi de asemene influință morfologice de la limba poporului cu carele necesităţi politice, bine înţelese , aliară pre Români. Introducerea în biserică şi oficialitate a unei limbi slavice va face negreşit posibilu. un stat romano-bulgar, der va întărdi€ mult desvoltarea “nostră propriă literară. | | 

% 

„In fine Ungurii, care'năvăliseră în părțile Moldovei spre 889, aii fost şi ei departe d'a fi un popor care.să esercite bune. influinți asupra culturei, civilisațiunei române. La năvălirea lor in Moldova, de unde fură go- niţi de Pacinaţi, Ungurii nu erati mult may culți decât naintaşii lor. Trecând deaci prin Galiţia în Panonia, in- trând sul diverse titluri de incuscrire, oră impăcare în. ducatele române ale lui. Menomorut:,. Cladiiă; Gelu j. etc. din Ardel, elamentul Ungur era numai O'apă care. turnată asupra vinului, asupra elementului român, stabili un grad în cât-va comun dâr inferior de spirit; de putere: intelectuale? . . . . Cine să câștigă din acest amestec fură. Ungurii, acei sălbatici ai lui Alan şi Arpad, care certii - regilor bulgaro-români să le. trăită de probe un . braţ. de iarbă şi un vas de apă din Dunărea... Vedeţi chiar astă-di dâca' Ungurii n'ai imprumutat de la Români tstă cultura lor materială şi deca chiar po- - esia, cântările lor populare, viaţa lor domestică nu este. o decopiare mai mult sâii mai puțin fidele a acestor or-: dine de lucruri de la Români: a 
- 

= 

Din acestea de mai de sus apare pentru mine o idee: Ungurii şi Bulgarii, veniţi la cultură prin: Români, uniţi, contederaţi cu Românii, numa aşiă vor putea ei aspira 
wJ



— 297 — 

la independinţă şi venitor. Bulgari, cari aveţi a vă mişca 
spre autonomiă, aci priviţi : aci, în: sinul patriei romăne 
eră nu la Ruşi va fi centrul puterilor vâstre.... Politica 
maghiară de astădi,- aceea d'a oprima pre Români, d'ași 
anesa, ajutaţi de baioneta austriacă, Ardâlul autonom şi 

" necucerit de Arpad, politica acesta care a ridicat la pri- 
mul ministeriă maghiar pre D. Andrassy, va îi o politi. 

„că care în definitiv va eşi fatală tot Unaurilor. De ase 
mene gravitarea Bulgarilor pe lingă Rusia in loc de Ro- 
mănia, va aduce peirea Bulgariei ! . ... 

Timpul mă obligă inse se scurtez mult. | | 
— Ce datoresce cultura României, mai apoi, Leşilor ? 
— Leşilor datorim şi bune şi rele : cultura intelectu- 

ale a bărbaţilor Moldovei,.a cronicarilor, a multordomni 
o datorim scdlelor polone. Lor datorim insă pe lângă 
multe obiceiuri, mode de traiti, de locuință, de hrană, 
eto. şi spiritul de intrigă, pofta domniei şi a măririlor, 
luptele intestine . . Ma 

Deră, se nu imputăm nimică celor căduţi : ei ai plătit 
erorile lor cu sângele atâtor martiri, cu vi6ța şi averea 
atâtor, generațiuni,; şi astădi de. la ei putem învăța ceea 
ce vai! atâta de puţin scim: a ne devota patriei nu pe 
hărtiă, la gura sobei, şi în jurnale, deră ca ei: dece. 
contra a sute de mii de pusci neamice ; ca ei, dând ță-. 
re, nu imprumuturi de 300,000 lei cu dobândi (care 
nec acestea nu ni-aii ademeiil a da bani ţerei la nevoiă), -: 
ci până la cămaşa nestră 1... ae 

„Întreba-vom 6re acum ce e datâre cultura n6stră Gre- 
cilor? Nu este vorba de acei Greci pre care '%-aii nemu- 
rit Omer, Sofoclă, Platon, ci de acei fi af corupțiunei şi . 
ai păcatului, de fanarioți. ..... E 

O! nu! vom tăcea...... .. In facia acelor bravi ai 
Candiei”, cari ne arâtă şi ei ce pâte o mână neinarmată,
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chiar cu puşea cu ac, când insă vesortele ce o mișcă este “patriotismul.sănt, in fagia lor nu voii mat aminti tris- tele influinţă ce ati avut aţi degeneraţi de ai lor asupra 'sortelor şi a culturei nostre, din secolul dupe urmă... Si apoi, ' domailor mei şi d-lor mele, le voiii tăcea şi din alt punct de vedere : ua singur «drept, dice scriptura, apară de osindă o cetate întregă coruptă. Şi noi scim că un fanariot (ori-cars fiă molivul) a decretat incetarea ve- cindtăţei, a alipirei Românulut de glebă 1 

= 

_Deră ce ne mai veni d'acolo , din acea regiune unde sorele răsare ?... . Co influință se esercitara asupra cul- turei nostre din.acea parte?...,. a -+— Vedeţi Basarabia, îngenuchiată în robiă şi prefă- cută în un tăcut mormânt. ..,, | Se " Ce ne veni d'acolo? | 
„Cruci lungi şi credinţă pună... | “Cruci de totă mina pe 'pepturile celor ce-şi crucilica- seră patria... : | a „Ce ne veni d'acolo ? / 

„„ Olnoşenii, 'nacazanii, seri pisanii, zagalafee, certverâce. șI dojenii şi bejanii, spovedenii, şi ori-ce parascovenii..., Ce ne verii M'acolo?.. :. dintr'o. parte paşi, cadine, ciu- mă ,. locuste ; din alta viscoli >. erivele ;... uniforme pentru vizitii ce mână tvoicele prevaricatorilor , şi incă sorocovățul, carbova, pentru spioni , separatisti cute- - „zători -la Iasi., centralişti intusiaşti la Bucuresci: ces- tiunea monast. ” inchinate. ... peireă lui Tudor Vla=. dimirescu; revoluțiunea din 1848 , ŞI ac6... Ba până „aci... Să speri că s'a închis calea. ... calea?.. .. Lo 1848, voiaii a li opri calea eşindule inainte reoții cu cvangelia.. Acista, puts -indupleca pre paganul Atila da nu darima Roma, der nu şi pre creştinul niuscal Da nu. sdrobi. revoluțiunea TOMĂNĂ 
+ Ac6sta vă va [i lămurit pote că numai acolo nu pâte'afla cale un nearnic unde calea se pavăză cu pepturi de om.. .. s



—'229 — 

Viu săi Mor tu. . numai peptul e baricadă, zid ee opresce „pe neamic, &ră nu evangelia. . .. Diavolul [uge de truc, der neamicul Romanici este mai puţin « crestin și de cât 
diavolul.. ; 

sie 

Ani o: neconiestabilz influiriţă : asupiă civilisa| iuiici din partea Germanilor. Bioţii-noştei oismari.ati dispărul 
sei dispar 3 “ŞI. avân susteră ; averii nu riiat rhult căi de ălătiă ș- Et cari sirăbunit. luat În Buiiă ordale: Lui= Gesei, Unguresei, pisat pazareset, (Gri drosei, 6q= lesce, nerntesei, :.. Se ne ferim putpai d=lor de o AȘA influinți din acâstă rii ea ar putea fi fatale nu. numai spizitulaf de libertate, cum i fost ale Apde= lenilor pre cari ii al făeut ca adese să nu întelegi Aspi= rațiunile nostre liberal, dâră chiar nalionalităter, Se ne amintim d=lor 6ă deck Homănul vorbii “il slavă en unele animale: Godae, 14i0 |. el are de la Nem! vorba grâpă (erahen).. + : Da, sper și ci ea d-+. cu proverbul i român : cine sapă. grăpa altuia va căde el în ga | 
nfluinta Germani? AL d6ci pu amii fi cerut Germna: „piei numâi lipseânzi ci si nă/ied earte— de pare ea are alala de multă = negreșiţ, arh fi departe: | 

+ 

“Dănă Traneesit 2 di 
= 09| Vrancesii Î strig i consârtea tani i Domn de lângă mine : Godillot, Openhaim +; pia Bt de. sigur hpigi influinţi 
= Aia, este adl6rbraj ; insă ce sant concesiuni. d6 păte=ța miliâne, eu aceea ee am dobândit de la influ= ioia francesă ASHRFA spiritului și a ănimei nâstre : ++: Ni, nu avem nuimai isme en lag; pelărit. Ronan, par= fumerii Piver d'acolo ; avem şi “inhi irea. Iberțăților 2 dreptilel „+++: Avem mal pre Sus de tâle garanția paz tionalitălei române |. : Liber epicul mei să Bisbsel 

-
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că plătim pr scump, amnicia Franciei. Eu, domniloi, voii - dice : aprob fiă asupra celor ce aii inglodat țâra în concesiuni, der gloriă Franciei, acelei surori a României, care merge in fruntea familiei latine !- | Sa 

sg. 

Plecaţi acum urechia Domnilor. O se vă spun că mai datorim ceva şi Evreilor... i — Datoriă şi evreu, — sunt vorbe. care nu se  dos= part : unde este una, cătaţi, veţi afla și pre cea-laltă,.... 
_— Ce datoriţi, Domnilor, Evreilor ? . ;.., i :"01 pardon, nu am se pregătesc :niscai alegeri: de deputaţi ca'se mă interesez d'a sci ce datorii aveţi, cai. apoi se-mi daţi votul drept dobânda datoriei neplătite;.; 
= Ce datorim Evreilor ?. gutui 
- Sănătatea sătenilor perdută prin basamacuri, prin beu: - tură. otrăvite; miseria lor până la sapa de lemn ;:prosti- tuțiunea femeilor: şi fetelor române... i: îi a “Der alăturea cu “atâtea funeste datorii, le dorim “ şi ceva bun : relele de la ei ne-aii convins, sper; pe deplin, mai mult decât ori-ce alta, că scăparea nostră,: până şi că, de nu pâtă fi astădi neci in legi neci in regulamente, ci în însirucțiunea și educațiunea națională; II E e Îmi Pie 

, % 

Instrucţiunea si educatiunea naţionale este in a- d 5 5 
Să , devăr scopul ce trebue să ni-l.punâm - în „vedere cu toți, mari şi, mici, putinți şi neinsemnaţi -avuţi şi să- raci... . . Ecă seminţa care va da râde bune... Deră nu e d'ajuns se scim care e semînţa ce ne tre bue.:i:: a ru DD ae Ei Da 

- Ideea-seminţă, domnelor şi domnilor inci, nu pere : se.potecă ea, ca şi grauntele de grăi din piramidi, se ră- mănă ascuns secoli in.monumintele “cugetărei umane; „daţi numai o rază de lumină, de căldură și ideea-seminţă va încolți și va da tijă, : ŞI va cresce, imereii mere vă - Cresce , „.-. Se nu se descurageze dâră semănătorul de
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adei când ea nu incolțesce indată; destul că e semănată, 
ea va încolţi. mai curend sii mai tărdiiă. 

Ogorul naţionale e mare; pământul vergin şi mănos... 
Aruneaţi, o! aruncaţi în brasdele lui semință, semință 
multă .. : Ce semănaţi? ubirea de țâră, de bine, de 
adevăr, de onsre, justiţia , evlavia.. . Ungurii vor 
se lacă şi din petre maghiari... Faceţi. domnelor mele, 
din fiii voştrii Români... Nu vor [i mulți ca petele 
der inteligența lor va li mai putinte de cât duritatea, 
-petrelor maghiare .... Se semănăm, domnilor, mai ales 
o flore, s'o ingrijim şi s'o adăpim, şi sto plivim de 
buruene şi de mărăcini... 
— Care este ace [lore? . | 
— O nu mă întrebaţi: nuă simţiţi parfumul terme- 

cător, nu-li simțiți inundându-ne anima ?' 
Da! aţi ghicit domnilor, acs flâre se chiamă : Dacia/ 

„ Instruețiunea şi educâţiunea este ogorul in care cre- 
sce ac6 flâre... | 

- Cine va fi deră pentru instrucțiune şi educaţiune (am 
simţit d-lorcine sunteți de 6re-ce ne-aţi dat aşia de adese 
ori semne, de incuragiari când vam corbit de ele), cine 
va fi pentru instrucțiune şi educaţiune, acela numai este 
adevăratul ostaşi al Românismului. . . | 

Căduţi îu luptă, căduţi chiar în aternare a altor Sta 
tură, noi nu suntem perduţi pre câtă vreme vom pute - 
stinga: 

<Totul e perdut afară de cultura poporului ! .» Şi po- 
porul atunci nu va interdia l'a respunde : 
„«Nimie nu e perdut, căcipoteii ori-ee, pentru că sciii 

mall 
La lucru dâră, mame române, la lucru juni, la lucru 

scolari români ! 

It  
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2 * Domnule Consule, (î)' i m e 

=: Domnilor + 
ra | 

-- Un mare genii, un minunat: poet al cugetătârei Ger- 
manii-a dis: Este 'cu 'neputință de'a vorbi despre” 
Schakespeare ; ori. ce s'ar dice de el 'vemâne ne in- 
destulătoriii, (Eckerman p..929). Iacă aci, DD., în asta . 
vorbe ale lui Goethe, nu iriăsură msritului. mei când 
cutez a vă vorbi de Schakespeare,-ci scusa neajunsuri- 
lor,' ne indestulărilor talentului meii când tratez aseme- 
nea materiă, şi incă înaintea unei adunări atât de alsă: 
Supunendu-mă decisiunei. Onor. Consiliii academic, ei 
n'am uitat: slăbiciunea mea de a ridică măciuca cea mare 
a lui icule şi a incerca coturnii sei ; de vorbesc totuși, 
este că ajutat de scriitorii cari ai scris despre' Scha- 
lespeare,: şi intre acestia: de Hugo,-cel mai recent, 
contez şi pe indulginţa D-vâstră,: pe: buna voinţa şi in- 
curajarea ce aţi arătat de 'cât-va timp junilor. nostre 
catedre universitare, cursurilor .nâstre.libere. me voiii 
sili şi de astă-dată a merita incuragiarea: D-tre, de nu 
prin seiinţă, .erudiţiune, măcar prin zel şi prin sincera 
admiraţiune a.nemuritorului bărbat a căruia aniversale 
triseculariă o serbăm astă-qi,: «cr e: tur 

(1) La acesta solemnitate asisia D: Consul engIz.
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„Decă Omul nasce de la maică-sa, geniile nasc din si- - nul a mii de împrejurări : de rasă, de climat, de socie= tate; de remi. Pentru ca un taleiit se se potă desvolta tăpede şi cu fericire; trebue se fiă la națiunea sea mult spirit în circulațiune, dies Goethe (pag. 356 T. LI; ez seimân.) De acega deea cine=va. voiesce se sci6 ce a fosi âmaşana la Indiehi, el cată s6 scie ce erati Indieriii şi: „E& era Mahabarata lor cii suta sea de mii de distice; ri Stie ciuig-va ee sunt psaluiit lut David Bară (e i sti ep era David, ce erat inuleii, ce era poeta fudaică, Biblia. [u=şi esplicii clne=+a pre Omer fini de'a sei ce era (ire: ela fără de a sei ce erai Hapsodit, Peanit, Linusii, re: ni Ce este Viraile fără iuereţiii (ră secolul luţ An= gust, fără Mecenă ? Qe e Lucreţiă fară Eniit si fără 02 her? Ce e Dante fără de Crueiâte, Cervantes Fără Cava lerism, Milton ră luptele religiose de sub Enrie al VII? Ce ar fi fost Corneliu Hacine, fără curtea lui Lu: dovie al XIV, fâri Boilean? “lot asi-lel cu Sehalzespe= are: == «Patriei sele, mai dice Goethe, datoresce Seha= kespeare bogăţiile produeerilor SE - «Patria Să,- cu ceriul seii hrumos, eu 9enul seii etern usitor, etern în luptă a depus pe paleta sa metaforele cele semete și totusi naturale, comparațiunile cele largi „68 Imensitatea ocenplui. “'otul eg. constitue arta sa po6= test e datorită palriei sele, toţ atâț cât ȘI geniul sei . Baurae, i Numele acest nemuritor, Sehakespeare, nu este dar „Bumsi nume de individ ; eu el se desemnă nn secol, o - * PPotă, 0 eultură, p naţionalitate, o rasă. Genjile sunt 60: lopatele mierocosmice eu care D-deii insemnă. treptele eternităței ; preeum Qhinesii eu colbne insemnaii milesi= mele anilor mperiului lor, geniile sunt colănele eu care inteligența umână își insemnă din epoci în epocă uie= toriile sele, (n APEI caracter, ele, geniile, îneetâzii de a Îi pOsosinne natională spre a fi ale omenire. Aei în re: ghinile inalte ale giniului, tace vocea. individulur și în loeu=i e omenirea care cântă inne gloriei şi eternitiitei.
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Omenirea a făcut din Schalkespeare piramida miracu- 
l6sii care insemnă puntul pină unde în secolul. al XVI 
omul a străbutut şi esplorat în (6ra,.in labirintul acela 
nestricabil, care se dice : inimă, suflet. NE 
Ca se pricepem pre Schakespeare, din cele lise se ve- 

de nevoia ca se intrebăm care este secolul, cate e epoca 
şi care e midlocul sâii societatea în care a trăit şi care e 
apoi şi momentul literariii ce a avut, verii se dic, care e 
zestrea literariă ce a găsit geniul lui şi şa apropriat-o 
spre a o insuti şi a o inmii? 

* . 

MzLocuL SociALt. Omul nu este singur in lume; na: 
tura il acopere și cci-l-alţi Gmeni îl inconjoră, dice dom- 
nul Taine. Un elocinte coleg (!, nu sunt multe septă- 
mâni, a espus care e rolul naturei clirnatelor la constiu- 
irea raselor. Der nu numai rasa este fontăna individaa- 
lităței ; inconjurarea omului prin alți 6meni altereză de 
asemenea ca şi clitnatul, stii in bine să spre răi, aple-. 
cările ce odată el'a priimit de la nascere și prin rasă. 
Care sunt deci 6menii, care este, in alt.cuvent, midlo- 
cul sociale, carele a lost sorgintea de bune sâii rele in- 
spirațiuni pentru geniul lui Schakespeare? . 

Anglia se afla pe timpul nascerei lui Schakespeare 
sub domnia Elisabetei. Cine nu-și amintesce domnia fur- 
tunosă a tatălui că Enrie al. VIII, principe crud și ne., 
constant, carele resculă țera cu shisma religi6să, cu uci-, 
derea atâtor din cele şâse femei ce avu? . ... Care puttii. 
fi moravurile intro societate frământată cum era acea. 
inglesă pe atunci şi in ochii căreia regele comitea cri-. 
mele monstruosităţei sele. Domnia Elisabetei insă fu de 
pace, de abudanţă, de desmerdare ;. liberul esamen in-. 

„trodus cu luptele religise aduse independenţa spiritu- 
lui, şi dâcă încă nu era libertate ceea ce avea Anglia,. 
dâr ea se bucura de pace şi de liberul esamen ŞI 

(1) D. 'T. [.. Maiorescu. -



— 298 — 
cu ele se prepara pentru libertate. Neci o epocă, dice:D, Guizot, nu este mai favorabile fecondităţei şi originali- tăţei producţiunilor spiritului decăt acele timpuri, în care o naţiune deja liberă, der ignorându-se incă ea în- săşi, se bucură cu naivitate de ceea ce posede, fără'a băga de s&mă la ceea ce-i lipsesce. De asemenea timpi fură ai lui August la Roma, ailui Ludovic XIV la Fran-.. cia, ai Elisabetei în Anglia, ai Medicisilor în Italia. Lui Eduard VIII urmase Eduard VI, fiul sei. Maria sora sa, care urmedă in tron, revine la catolicism, arde pre cei ce credă alt-tel, până ŞI pre archiepiscopul de Cantorbery, Thomas Crammer, dupe ce preludase la domniă cu. uciderea nefericitei anna Gray... | Asemenea crudimi, asemenea ucideri, măcelării, re- pelate în ochii mulţimei, fi-va de mirare s'0 vedem a- plaudându-le mai apoi, la teatru, în Benjonson, şi cei-l- alţi şi în Schalkespeare? i | ŞI cu asemenea suvenire de singe, cu asemenea mâ- sură a. patimei, 'care, ca se aplecăm teribila metaforă din King Lear, gilgăă din pepturile regilor şi ale: nobililor ca Bosforul descârcând valuriie negre în Dardanele . ; . Cu asemenea energiă-în caractere şi în pasiuni, putea; cre tragedia se nu nască, când realitătea teribile încetă cu suirea pe tron a Elisabetei? . -- - Care era insă nivela la care ajunsese societatea în 'a-- „ceştă timpi al domniei Elisabetei? In stratele mai jos ale societăţei, energia și duritatea dobândite prin luptele cu ocenul, prin victoriile purtate asupra despotismului, e- nergia acâsta în imp de pace trebuea să-şi caute alt câmp sub Elisabeta dupe ce pre clasele de sus ale soci- etăței Englese le dusese la o adevărată estravaganță şi orgiă.. 

a A Suvenirile sângelui vărsat: sub ultimele domnit nu pucin contribuise a menţine 6re cum o natură dură -în mulţime. 
a Mai sus âncă, în alte strate sociale, o putere plecată spre abus ca tâtă puterea neţermurită. “Tot acolo des-
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lrânarea, patimi fugose,: amestecate cu galanteria Spa- 
niolă, lux neaudit,: mania modei, serbări nebunescă; în 
fine, în un strat intermediar și adesea chiar şi în cel 
mai de sus, spirit de aventure ,: de încercări sumețe , 
deşteptate prin reeşirea atâtor descoperiri de tâtă natura 
cu care se terminase secolul precedinte (1).: 
„Pentru realisarea unor asemenea intreprinderi, se apela. 

la, sciință . . . sciinţa progresa. Cugetarea sbucnsa din 
ce în ce mai cu putere şi din tote părţile. ... ȘI ea eşi ' 
impregnată, acum de patima care colcăea cu violență in. 
peptul naţiunei, şi Anglia avu pe Schalkespeare,— acum ' 

„sublimată prin sublimul intreprinderilor si a aspiraţiu-.. 
nilor, prin suvenirea Inptelor religiose, şi dobândirea 
liberului esamen şi lumea avu pre Milton. -. 

Ecă midlocul sociale in care la 11/+3 Aprilie 1564 se: 
născu VVilliam Schakespeare! Ecă secolul în care Scha- 
kespeare a fost implăntat până în fund 'şi ale căruia mo- 
ravură, de ţră, de curte, de oraş, de sus, de. miziloc, 
de jos, de tote condiţiunile: umane iai fost 'aşia de cu- 
noscute! .: .:. Ii cite E 
Gum se întemplă pentru mai toți acei bărbaţi  'carii 

sunt chiamaţi a deveni, de mă pot &sprima ast-fel Genzz 
Epocă, aşia Schalespeare trecu'cu: vuet ca meteorele „. 
dar fără de a lăsa: întrâgă memoria sa lumei. Geniile: 
mari pare că perd partea lor umană spre a nu putea fi 
priviți de cât ca nisce simbole. Cine n'ar voi se sciă cu” 
incredinţare care fură muritorii, carii scâse din mintea ŞI 
ănima lor nemuritorele accente poetice, şi cugetările su- 
blime ale Mahabaratei. şi“ Ramaianei ? câte dispute şi:. 
controversik asupra: esistinţei lui Omer |... . Deca de a-: 
semenea lupte, dupe: Schakespeare n'aii putut urma, 
mulțămită imprimăriei; deea esistința lui nu a putut a 

-se pune în indoială, câte indoeli insă asupra a tot ce 
conshtuă viaţa, petrecerea lui ca om, prin mizlocul: 
sociale în care s'a născut? : a 

(1) Taine.



Poet “dramatic ,- adeciă de genul cel care mai putin reflectă pre scriitor, de genul acela in care mai cu ane- voiă se pote dovedi cum stilul e omul ; de genul cel în care mai cu anevoiă un scriitor pote a se ocupa de per- sOna sea , Schakespeare, ocupat de veri ce alţi 6meni streini, el nu ne-a lăsat despre sineşi decăt prea puţine date positive. Star fi putut sci multe cusiguranță despre el, decă contimpuranii lui ar fi voit se facă cer- cetiri, decă direcțiuni noi litorariă încercate de autorii contimpurani n'ar fi detras în altă parte , pe mulţi ani atenţiunea Angliei: Dintre tâte sortele operilor literari, acea a operilor lui Schakespeare a fost cea maj curi6să, . Gorneille more serac, dar cu gloriă Cervantes, necu- noscut de present, desprețuit în viaţa sea, cum more , nurnele şi intreaga lui viaţă sunt materii de cercetări île contimpuranilor, , | Sehakespeare numai , contimpuranul “lui Cervantes , more, dupe ce a fost mulți ani aplaudat şi operile, lui par a fi murit odată cu el. Abia dupe şâpte ani ele se tipă- resc. De unde vine acesta? Când ochiul nostru a întâlnit la apunerea sorelui, vre una măcar din radele lui, noi il inchidem cu uimire. . . Generaţiunea care: a vedut re Schakespeare, a inchis ochii, loviți de radele geniu-. ju lui, şi ast-fel viața acestuia, abia observată, de con- timpurani, a remas, dice domnu Guizot, cea mai obs- cură pentru generaţiunile următorii. » Abia vre-o cinci deci de any dupe mârtea lui, Aubrey . culege suvenirile şi teadiţiunile remase încă despre el, pe lângă operele lui ȘI câte-va urme de esistința fami- liei lui ce se putâii află în registrele civile ale oraşului natale. Din operele lu; numai sonetele sunt care ne mai pot vorbi despre Sehâkespeare ca om. | Lică totuşi datele ce dai biografii despre viaţa acestui 
3 mare bărbat. 

Familia lui Schakespeare locuia la Stratford pe Avon în comitatul de Warwick. Tată] lui era, die unii co- mentatori, neguţitoriă de lână, alții îl fac mănușeriă ȘI
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Aubrey pretinde că era măcelar: In tot 'casul acesta ar resulta pentru noi, că Shalsespeare s'a născut ca şi Mo- lier din sinul burgesiei, a acelui stat sociale unde cra desvelit mai mult spiritul de întreprinderile sumete, mulţămită căruia spirit, clasa burgesă era deja atât. de iniluintă în stat chiar pe timpul Elisabetei, 
„Deca am voi se găsim origine nobile de pergamene lui Shakespeare şi nu ne am „mulţămi cu nobleţa ne- murirei geniului, deea am vrea pentru Shalespeare altă nobleţe decăt acea singură ce o cunâsce cronicarul nostru Miron Costin «deosebirea sfatului» , atunci am spune că familia lui Shalzespeare avea şi ea un fel de trecut, de nobleță a sea de pergament. Strebunul lui William priimise de la Enric al VII, ca resplătire pen- tru serviciile sâle, nisce proprietăţi în comitatul de Warwiel.. Tatăl seă,: posesore unei mici averi câştigate prin sudârea frunţei sâle, în fine ajunsese a fi, la 1569, mare baili şi primul alderman al micului sei oraş, Strat- ford. Când Shalsespeare era de patru-spre-dece ani , tatăl seii însă era pe calea ruinărei; el “perdend averea femeei săle, fusese obligat a-şi părăsi luncţiunea sea mu- nicipale: Sărăcia impiedică atunci” pre William se mai urmeză la scdlă : el e dator se ajute pre tatăl seă în co- merciii ; el făcuse destulă şcolă, ca să fiă, dobândit cele dăntei principii de educaţiune liberale ; educaţiune “dice domnu Gaizot, suficiente unui om superior spre a-şi "curaţi spiritul de stăngăciă ignorancei şi al pune “in „posesiunea formelor cuvenite cu care avea nevoiă'de a 'sci se imbrace cugetarea sea. De aci vine că ceea ce mai tărdiii va fi: geniul seii, străbate prin tâte ocupaţiunile cele mai intime ale sâle. Si 

„- - Aubrey istorisesce că W, Shakespeare era numai de 15 ani când lăsă şcola ca să vie se ajute pre tatăl sei in comereiul măcelăriei ; aci este acea revelare a geniului seii, la care aludem mai sus. Aubrey dice că Williim de câte oră tăia vre un vițel făcea acesta cu “pompă şi pronunţa câte un discurs. Sia 
16
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„- Gine; dice domnu Guizot, raportând acsstă anecdotă, 
nu intrevede aci pre poetul tragic inspirat de spectacolul 
morţii, fiă aceea a unui animal, și căutând al face im= 
posant sâii patetic. | 

Din causa contactului sociale, viaţa lui, se nu ascun- - 
dem, nu este cea mai corectă; societatea în care s'a năs- 
cut 1-a imprumutat energia violentă a pasiunei ce la el 
a fost prematură şi imprudintă. Turmentat, rescolit de - 
o imaginaţiune naturale, forte viă, pe câttimp ea nu a- 
vea un alt câmp în care se se astompere, lesne aduse pre 
"William Shakespeare la usul şi adesea la abusul plăceri- 
lor, une-oră chiar la desordine. -La 181/2 aniel se însoţi 
«cu Anna Hatvay fiica unui yeoran, care era mai mare 
decât elcu vr'o opt ani, der care pote, după un obiceiii 
“nemuritor, avea o zestre Dbunişoră. Unii comentatori 6s- 

lică lucrul însă alt-fel : că văd-.în astă însoţire un mMiz- 
19c (acesta eră iar un obicei vechii) de a linişti imagina- 
iunea prea viă a junelui.. . E mai probabil ceea ce a- 
firmă ală biografi ai lui Shakespeare că. a plătit. prin 
astă, însoţire amorul prea inaintat pentru Anna Hatvay. 
ŞI el a mai plăţit cu persâna sea și. în alte. împrejurări 
cu'mult mai puţin plăcute. Aşia de esemplu sir Thomas 
Lucy La maltratat, -unii dic bătut demai. rhulte ori 
prindendu-l în braconagiii şi vănare neiertată pe moşiile 
sele. Nobilii țineaii pe atuncea tot atâta la vânători a- 
'nimalelor selbatice precum poporul începea a ţine la vă- 
nătorea, libertăţilor lui... Ea tei 

” Der şi Toma. Luc a “plătit lui, Shakespeare carele a 
făcut din el pe Shalow , tipul judecătorului tont , tip 
Care, cum se vede, este vechii pe lume. - : 

Acestei împrejurări cu Sir Lucy se datori determina- 
rea lui W. Sakespeare de a se refugia la Londra cu 
trei copii-ai scă la 1584. La Londra, disposiţiunele sâle 
naturale îl impinseră răpede spre scenă ; se făcu actor, 
s6i mai drept servitor în teatru, ori cel mult: un figu- 
Tant: O tradiţiune pretinde că a fost şi mai puţin decât 
atâta: se dice că spre a-şi câştiga: pânea de tâtă; dioa;, .
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păzia caii gentilomilor la porta teatrului. Omer n'a cer- şitorit ? Miseria este lotul cugetătorilor niari , cum mai de multe oră spiritul nu este acolo unde. e ȘI averea. Ast-fel Shakespeare a gustat miseria ; el a simţit nu în imaginaţiune, dar in persâna sa, tote impunseturile as- cuțite ale umilirei, ale disgustului public, ale despotis- 
mului. popular... „(:Taine/ De 
„«Bietu Comedian» al Măriei sele, cum ăl numesce un 
document, care se conservă in Anglia, William Sha- 
lespeare avu destule uimiliri şi neajunsuri de suferit, 

„ «Vai! dice el în unul din sonetele ssle » vai! este a- «devărat că am rătăcit în voia întâm lirei, și m'am fă- «cut un bufon, espus la privirea publicului, însângerân- 
„«du-mi sufletul şi vendănd cu vil reţiii cele mai scumpe 
«ale mele tesaure». Disgraciat de sortă , pune el pre 
Hamlet se dică în locul lui, (Hamlet act. III. se II) dis- gratiat la privirea Gmenilor, plăng in solitudine abjec- «țiunea sârtei mele, arunc ochii asupră-mi, blastămân- 
«du-mi sârta , dorindu-me a fi asemine cu cine-va maj 
cavul în speranță, in frumuseţe, in amici ; sei disgustat 
-«de bunurile mele cele mai alese, mai că mă despre- «ţuiesc pre mine însumi » Şi aiurea : - Se | 

«Viaţa-mi nu este decât o movilă de cenușă ; ănima 
«mea însăşi mi s'a consumat ; şi vin se mă aşed cu tris- «teță lângi acest focar stins pe care-l contemplu cu un 
«ochi plin de lacrimi.» o 

Urme de durerile, de necazurile sele, se pot afla în 
"tote caracterele personagelor sâle melancolice, când vor 
"vorbi «despre loviturile de bice şi de disprețul secolu- 
«lui, de nedreptatea impilătorilor, de ultragele celui or- 
"«golios, de insolența 6menilor în slujbă, de umiliaţiu- 
“«nile ce sufere meritul răbdător de la mina nedemnilor «şi pre care le sufere, pre când ar putea, dice Shakes- 
„«peare, se-şi dea singur chitanţa de ertare şi de desărei- . - s «nare cu un vâri de fier de şâse palmace.» 
"i Shakespeare a invăţat ce e omul, nu în cărțile psi- 
“cologilor, ci la marea și 'teribila scâlă a vielei invăluite,-
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şi pentru el a trebuit, ca pentru toţ geniul, se fie duplă 
in strepungerile ei, căci o duplica imaginaţiunea. Der nu este mai pericul6să imaginaţiunea tnflicărată, decât 
când nu este satisfăcută, Shakespeare negăsind în ca: riera, sa teatrală, decât disgust şi necad, : caută aşi-o re- 
purta aiure, însă unde? Acolo unde vede că este reeşire 
pentru contemporanii sei. Câţi din noi nu s'a intrebat 

ore şi astădi, vădând buna stare, îndemănările lucsului, 
aşi putea dice favorurile şi trecerea pre la cei în putere, a vicioşilor, a cărturarilor, a infamiei, câţi din: noi, în momente de, amărăciune , nu s'aii întrebat în lăuntrul 
sufletului turmentat, de nu cum-va viciul, desfrâna- 
rea „ ...  . Sunt titluri de recomendare și legăminte so- 
ciale? Shalsespeare nu era o virtute,.nu era un sânt, ci ua om al Angliei de sub Elisabeta, ȘI âncă un om de o imaginaţiune de poet. . . e 

Shakespeare “şi a făcut o asemene întrebare şi n'a aşteptat ca raţiunea se respundă negativ . . : Poesia nu rațtoneză, ci simte. .... Ie 
„Aci e, nu scuza, dar esplicarea decăderilor lut mo- Tali... «Sârta nu mi-a dat, a dis el unde va, ca şi «Molier, pentru traii decât midlâce de om public, care «nasc obiceiuri de om public.» .. . i , 
Neguţător onest, tatăl sei perduse tot şi. chiar şi libertatea in închisâre. — Wliliam vădu o semă de 6- “meni, cari fără 'de a munci trăiati bine, cari fără de aşi plăti datoriile, nu' mergeaă. la inchisre.... EI se dădu în societatea lor : se făcu părtaşul petrecerilor ju- :- anilor nobili - Pembroke, Montgomery, Sutamtom și alți a cărora ferbinte şi licenţiosă adolescenţă ' gădilia ima= ginaţiunea şi simțurile 'sâle. prin esemplul 'voluptăţilor 

“şi al eleganțelor italiane,'dic. Domnii Guizot şi Taine. lată cum se adeveresce vorba cu care am început : Că omul nu nasce singur... cei-l-alţă îl înconjoră. .. | „_Omenii cu care Shalspeare fu înconjurat, i-a dat in- „dependinţa geniului dar şi orgiile lui ; Omenii cari '] inconjuraă i ai dat, de oparte atâta destre din literi- 

N) .
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le clasice cât şi energiă, de altă parte, spre a rumpe cu clasicitatea... Tot 6menii ce 7] inconjuraii i-aii dat şi le- gitimat alte amoruri decât acela al Ariei sâle. — In no- roiii ămblând nu poţi aţi păstra hainia albă: Pe lângă 6- meni ca: Pembroke. şi. ecă-alti ; Shakespeare a putut aş permite aspiraţiuni amorâse indreptate la o femee. de condiţiune mult mai sus de cât a lut... Se dice că era insași Elisabeta. DR e Se 
„Dar dâcă unei imaginaţiuni vii, răpitore, se pote im- puta erorile lui William Shakespeare, aceste erori nu sunt ele plătite şi resplătite prin Romeo Și Julieta, Vi- 

sul unei nopți de vâră și atâtea capo d'opere nemu- ritore ce. a lăsat lumei?. Şi „apoi este de netăgăduit 
că femeile ce a iubit” fură atâtea. ocasiuni :de sbucniri 
ale geniului seii. ae „i 
“Mai la urmă, în mizlocul: erorilor sele, W, Shales-. „peare a şciut a remânea onest și leale în conduita 'sea. " Gothe la arătat franc și neprefăcut. Benjonson l'a nu- 

mit amabilul Shakespeare, dulcea lebedă,. de Avon. - 
EI era afectuos şi bun : «s'5/ avait des entrainemenis, 
dice Taine, îi avut aussi les effusions' des vrais av-. tistes Toţi care il iubeaii el iubiaii pentru afectele Lui : 
tot atâta cât şi pentru spiritul conversațiunei sele promte,: ingeni6se şi agile şi. pentru humurul șI imaginaţiunea - sea, facilă şi atât de ahondantiă. 
"Când câmpul literariii, primind intipăririle ardenţi alo - 

imaginaţiunei sâle linişti sufletul sei, cl reveni curând | 
la viaţa regulată, aşedată, dre cum Durgesă. Cualităţile 
de rasă sbucniră nu tărdiă spre a se adăoga către acele 
ce-i le dăduse miditocul sociale. William Shakes-. 

„peare se gândi atuncea a face trehi, a-si asigura, venitu- 
rile. In curgere de 17 ani, el remase actor secundar 
dice Rome, unicul stii istoric, şi tot de odată se ocupă 
cu remaniarea de piese ; fu aşia de mare activitatea în- 
cât compatriotul seii Greene îl numea: Stanca gătiti cu 
penele altuia, factotum, acapareur al scenei. 

Când era de 30 ani, Shakespeare reeşise a avea in-
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destule economii ca 'se cumpere o casă'la Stratford.. In“ curând el, spre 'a'şi da indemânări materiale cât mat. multe, şi inmaulţi munca : se facu antreprenor şi direc- - tor de Teatru , antreprenor de zidiri, de moşii, chiar şi - cămătariii.... In fine, la 47 ani retrăgăndu-se (şi nu se - pote cunbsce motivul) in oraşul seii natal, se ocupă ca. un bun gospodar de trebile casei şi neluănd “altă parte - la politică decât prin părtăşia sea; la luptele și afacerile mnunicipale. Când aceste lupte nu-i se păreaii. mergend - tocmai reii, lucru ce nu se prea întâmplă adesea în tâte - municipalităţile, Willian: Shakespeare. petrecea-o viaţa - : liniştită plină de: vioiciune, de humur, ca un -adevă-. rat filosof “în templa serena, nesfădindu-se cu nime, . iarăşi lucru ancvoiă în lume , şi ceea ce e mai! CUurlos, - prea pucin Oeupându-se de gloria sea literariă . Ca: şi Omer, el a lăsat posterităţei grija dar-şi gloria, de a a-. duna şi edita operile luf,. ?. Pa O aseniănare încă;-cu -acest poet năare al.: omenirei : dâcă mult timp Grecia şi Roma va fi mers în peregrina-: giii la olivu! grotei -din portul Phorcis, câritat. de orbul de la Chio, un secolu: intreg a fost visitat de Anglia şi: Germania dudul plantat de William Shakespeare lân-- gă pacinica sea casă de la Newplace ! De cite ori la um- bra acestui arbore — împărat grădinei scle, dupe espre- siunea poetului Konachi,— nu va & luat aventare cu- getarea sublimului dramatic, până la dioa in care muri, dioa de 23 Aprilie 1564, în a 52 aniversare a nascerei . s6le. Prin o coincidinţă:curidsă „ în acestaşi di si Ispa= - nia plângea: pre Cervantes Saavedra ! Astfel, : mister la nascere şi in'' viaţă, — mister şi: la: mortea geniilor... - Pare că aceste două: mari genii, Cervantes, --Shakespe- are, aii fost legate prin unul şi acelaş suflet, dupre cum - în legături ai remas influinţile ce esercitară. şi esercită incă asupra mersului spiritului umân la cele doue- mari | rase Buropâne Teutona şi Laţina. 
 Genuşele lui Shakespeare odihnesc în biserica de la Siralord, unde şi astă-di e mormentul lui; sufletul, ge-
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niul lui însă este pretutindinea, unde o suflet, undo c c 
natură” ŞI adevăr.. 

E - 

Dapă ce vădurăm pre om, seceicetim acum cu intin- 
derea modestă cene dăcadru une conferinți, şi pre sorI- 
itor, E : 
“Ca om, William Shakespeare, văurăţi a fost oraul 

secolulul, a societăţei scle. -: 
Ca poet dramatic el este tot al socoliiluă set, De aci _ 

cualităţă , dsr de aci și erorile lui literarii Căci ni s'a 
spus de autorităţi, că nici un geniii literari, ca cel dra- 
matic, nu este mal dependinte de mersul spiritului ş si al 
moravurilor timpului. Racine” ca ŞI Cornelră are delee- 
tele contimpuranilor. lui. - 

„Decă Corneliii -al francesilor n'a găsit decât o socic- 
tate dâr nu şi un moment literariii, adecă o 'cale naţio- 
nale deschisă: tragediei, Corneliii, este un" contrast ne es- 
plicabil in faţa misterilor şi a societăților celor doui con: 
rață din secolul al XV. In locul pieselor . de teatru, fără, 
stil; fără asemănare cu viața, Corneliii a dat opere care 
se aibă aceste calităţi, şi dăca Corneliii, n'a dat tot-d'a- 
una viaţă operilor săle, este sciut singur de la sine , că 
tragedia « este representarea unei acţiuni - “importante 
«unde figureză persone ilustre inimato de pasiune, a 
«căror lupte trebue se producă un ovenement funest. » 

Shakespeare a fost, din puntul de vedere a ceea ce 
numirăm moment sociale, mai fericit decât Corneliii : 

„Ela fost, nu singurul representant al unei epoce literarii 
dramatice, ci suma, cn minanţa acestei hteraturi care 

avea, mari representanţi în Beaumont, Fletcher, Massin: 
aher, Ben Jonson: «O mare parte a geniului la Scha- 
kespeare” o 'datoresce puterei lecundante a aerului vigu- 
ros al secolului seii,» dico Goethe. 

Totuşi Shalespeare “este alianţa cea mai miraculesă 
intre clasicitate şi . revoluţiunea modornă a gustului...., 

a
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Shakespeare  scia.. pucin latinesce şi mai pucin gr6ce- sce ; el datoresce acest meriţ încercărilor de tragedia clasică ale lut Saclville care făcuse pre Gordobuc. Dâca de la acesta William Shakespeare a luat arta vechiă, de la Beaumont şi alţii s'a "'nvăţat cum se pote urca pe scenă veritatea umană. N a N Ben Jonson, în clasicitate, întrevedea pre omul aşia cum trebue se fiă, ca şi catolicul Calderon, ca şi Racine al francesilor. Shakespeare, neputend cet in altă carte decât a naturei, a intrevădut pre Omeni. numai. cum, sunt. Constatăm aci faptul fără. a ne pronuncia pen- tiu una din .ambele procedări. Constatăm numai, că, după idealul posibilului a] scolei. francese, arta cu tâte negaţiunile, lui Volter şa transportat, în Angha. limitele, ŞI a reprodus idealul realităţei. Sunt.mat multe lucruri, dice Shakespeare, în cer şi pe păment, decât ce visezi lilosofia nâstră. | e „Cont esact, Shakespeare, datoresce mult autorilor dramatică contimporani şi naintaşilor sei. Ei sunt pentru geniul, pentru revoluțiunea lui Shalespeare ceea ce tură mai apoi enciclopediştii pentru revoluțiunea de la 1789. Ast-fel Shakespeare este espresiunea perfectă a timpului se. | e Va se dică acesta că Shakespeare nu 'are originali- tatea sea ? Ceea ce el nu datoresce nimărui decât geniu- lui săi este crearea a uncă lumi de Gmeni în care cei de ' pe.urmă din muritori, care vor citi teatrul seti, vor Te- cunoşce frați și amici. | Ia : Ceeace nu datoresee decât geniului scii, este că n'a lă- sat, cum dice Goethe, nici o singură situaţiune a vieței umane ne depinsă și neesprimată, şi încă cu ce facili- tate, cu ce libertate 1........... (pag. 229 Elerman T. I.) „ Shakespeare a ajuns prin geniul sei, la punctul a- „cel înalt în care rar om ajunge, punctul când avem con- „- sciinţa simtimintelor ŞI a cugetirilor nostre, când avem consciința ŞI prin ea strebatein sufletul altuea.. | „Nimeca, S nakespeare n'a strehătut lumea cu mintea:
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mulţimita lui lumea devine pentru noi deplin transpa- 
rentă: «devenim, dice voetul de la Vaimar, de odată 
confidenții virtuţei şi ai viciului, at. mărirei și ai mic= 
şurătăței, ai nobleţei şi ai crimelui d-v., şi asâsta. prin 
midl6cele cele mai simple. | o | 
„De esplicarea acestor midlâce sunt legate cele mai 
grave şi mai ardue cestiuni relative la artea dramatică. . 
ne respectul unităţilor , cel puţin al unităţei de loc şi 
timp, arnestecul comicului cu tragicul, amestecul su- 
blimului sâii macar a frumosului cu trivialul , ma- 
china miraculosă dramatică ete, şi mai presus de tâte - 
determinarea, frumosului şi a sublimului în artea' dra- 
matică. | Se | | 
“D-vostră ințelegeţi că noi se nu ne permitem, și nu 

putem aborda astădi asemine întrebări de soluţiuni grele, 
obositâre. şi care, cel puţin spre a se resolve, ar cere ca 
lumea se fiă ajuns deja la, acea literatură universală pe 
care o intrevedu geniul autorelui lui Faust când a es- 
pres dorința ca [rancesi, germani și englezi, se nu se 
socotă inlailibili în teoriile lor estetice, ci se se corigă 
mutualminte. | E 

Se ne mulţimim a constata aci un factu : | 
Deca alte merite nu s'ar cunoşce operelor lui Shalkes- 

peare decât acela de a fi pus în desbaterea. lumei ată- 
tea întrebări, incă acesta ar fi fost d'ajuns ca se arete 

„lamei importanța, acelor opere.Este constatat că şi ope- 
rele, ca relegele cele mariaii produs scoli. Căţi comenta- 
toră şi câte lupte pentru Omer. . . , Câte sute de mii de 
volume nu ne arctă esegeza unci singuri opere, la evrei, 
biblia! Când omenirea întregă, în decursul secolilor se 
încercă a descilra o operă, o iți siguri, este aceea o o- 
peră care va trăi cât şi omenirea. . . . . 

Și aşia a fost cu operele lui Shalespeare. Ş 
Incă, din cei d'intei ani el aii avut admiratorii și de- 

tractorii scă. Iată Forbes carele va dice că Shalespear 
nave neci talentul tragic, neci talentul comic... 
„Iacă Iohnson, carele va adaoge că «tragedia lui.este
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Productul industiiei şi comedia “productul insține- tului. Vine Green care -l numesce. plagiatore, copist al lui Eschyle, Bocacio, Bandillo, Holinsched , Belleto- rest, Robert de Glocester, Robert-Wace etc. etc. Acesta, va spune că King Lear este în Treuecronicle of King Leir; că Hamlet'e strein lui, că Otello nu este de el. Rimer -în 1693 'scrie contra poesiei lui “în care nu vede de cât desordine, contusiune, fintamare, gali- 
malias n ICARO € mere Bal 
„Lord Stâtes-bury, Mistres Lenoiz, Pope, in 1725... până şi francesul Marmontel, până, şi germanul critic Bentam (1680) ingrămădesc acusări peste acusări asupra lui Snakespeare : el e plin, dupe ei, de jocuri de cu- vinte, de calambururi, de neverosimilităţi, de absurdi- tăţi, de copilării , banalităţi, înflături , emfase, pat- hos, afectare în idei, în stil ; este subtile nemorale, işi face din slut un ideal ete; ete. a „Departe de noi cugetul de a ne pune, pigmei nein- semnaţi, alături cu. aceşti detractori at geniului, Pentru o sută, dâue sute de detractori 'Shalespeare are o lume care -l admiră. a „Faciă cu Ionson care critică, este Ben-Ionson, Molio- rul inglez, carele a plâns pre Shakespeare in duiose ŞI sublime versuri, ca aceste: «În comparaţiune cu tot ce insolenta Grecia şi inganfata Roma a produs, sâii a: eşit din a lor ceniişe, triumfă Britania mea! Tu ai se arăţi u- nul căruia tâte scenele Europei datorese omage!.-,., Artei tele, dragul mei Shalespeare,. se cade o Ducuriă aparte şi tte musele îşi deteră prinesele.» Nu, noi nu suntem detractori când dicem că Shalkespeare : n'a res- pectat unitatea de timp şi de-loc. Dumnedeule ! o mărturisesc, de: şi mare admiră- tor al unităţilor acestora, eii nu pot Îace o acusare ce- lor, carii le viol&ză, când violarea lor se face, ca la Sha- kespeare, în interesul. clarităței mai mari a piesei. Un anachronism a dat c& maj frumâsă. carte a, Eneidei şi Gid al francezilor nu sciti dâcă nu ar păcătui în prl-
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vina unităței timpului, tocmai prin escesul a prea mna-.. 
re respect al acestei unităţi. Litera. omoră spiritul legei., 
Noi Romănii scim acesta şi de la alte ordine de fapte! 
„Până şi cu amestecul contrastelor în tragediă, de miş-. 

cără.. tragice şi. esplosiuni comice, . mai la urmă ne am 
putea .cu cât-va împăca, Shalkespeare este” superiore în. 
arta acesta pe care a invăţat-o de la natură ;-aci este ma: 
rea sa. originalitate. Aci el a rupt cu tragedia .grâcă. - 
Şi. înţelegem, o repetim, până la Gre-care punct astă. 
rumpere. Când lonathan. Forbes a dis de Shakespeare: 

“că el e tot în antithese, a credut a face o critică, o în- 
culpare. Noi vom repeti insă : da! tot in atithese, aci. 
este natura Angliei, a midlocului sociale al lui. Shakes- 
peare. .Aci este şi meritul literature de renascere a. Bri- 
taniei. Cerul Greciei nu este insă cer de antiteze. Omer 
abia află unele pentru poemul seă. 

„ „Drama elină era, ceea ce era şi seultura elină. Sofoclu,. 
“Euripid scultaii personagele dramei sâle cum Fidias âşi. 
face pre Jupiter al sei. ... Tragicii grecii, afară de Es-. 
cyl şi-ancă încăt-va şi el ca şi scultorii. de aceeași na-. 
țiune,. sciă :tăia, in marmure, si din om nemuritâre. 
statue isolate.;.. ... dar atâta. tot... . Arta grupelor nu.o.. 

“cunosc ;. ea este dobânda artei moderne. .. . Ceea ce 
pictura şi scultura a făcut în artele lor respective în astă. 
privință, Shakespeare, a realisat in tragediă. Corneliii,- 
Racine,. ne aii dat tipuri clasice: tipul eroismului, a]: 
pietăţei, al amorului, -statue cu conturne pure şi neal-. 
terabile.. Ei! meritul nu este tocmai mic: de nu, de ce 
adorați .până şi pre. Venerea ciuntă de la. Millo , torsele 
năruite ce. descoperiţi în sinul pământului? Shakespeare. : 

„prin o aplecare mai largă, a legei framosului, canitate 
din tavielate» a format în tragedii grupe, iu caro va- . 
pielatea dâcă nu dă deapururea la unitate tot subli- 
mul posibil, a dat, cum am mai disii, tot sublimulea-. 
lildţei. Se 

Din acest punct de vedere, cu totul noă şi propriii al. . 
nostru, şi neci decăt din argumentele aduse de scâla



romantică, şi neci decât cu întinderea ce abuzul a dat intrebuirei grupei dramatice, admitem procederea ar-- tistică a lui Shakespeare. a a Dar concesiuni” ca ' aceste ne dai, sperăm, de nu dreptul, măcar însuşirea de sinceritate de opiniune şi de convingere, când ne vom declara în contra a des esa- geratei amestecări a triviahilui, adese a ceva şi mai Jos decât atâta, cu sublimul. Aa | 
Se nu mi se dică că nu e timpul ca se arătăm erorile lui Shalkespeare. Iubirea, admirarea adevărată, nu este. aceea care e resultatul ilusiunei ; Shalespeare însuşi ne a inveţat acesta: aceea e iubire cu rădăcină, care re * ristă conyingerei despre necorecţiuni şi defecte. Aşia a fost amorurile lui “Shakespeare: .«Scii că mă înşeli, dice el unei. femei; lar te iubesc! E vechiul refren al lui Molier: Ja femme me trompe. 
Nu admirăm mai pucin pre Shalkspeare când nu putem admite tâtă procederea sea dramatică ; îl admirăm nu mal pucin decăt Schlegel,' ci mai -bine de cât el; Vad- mirăm cu un poet ce:admira pre Shakespeare, cu un poet carele priimia antitizele, ŞI carele totuşi a dis că: nu tot ce'e în naturi are loc în scriere, căci natura RU € frumbosă în tote manifestaţiunile sele. (Goethe). ŞI apoi în definitiv, înşii Englezii moderni a sim- țit nevoia, nu de a mai mutila, operile lui Shakespeare, ca Davenant stă ca Dryden, (în al 18-le secol) veri ca Blund şi Iggard, 1693; carit suprimaii câte cu sutele de renduri din Hamlet, King Lear; ete.—ci de-a av un Shakespeare al familiilor, Este că «Le temps est une „chose bizarre. C'est un tyran qui a ses caprices et qui a toujours nouveau visage pour ce que L'on dit et ce que Lon fait. Ce: qu'il etait permis de dire aux anciens grecs ne nous scolile plus î, nous convenable ; et ce qui plai- sait aux Energiques contemporains de Shalespeare, I- anglais de 1820 ne peut le tolerer, et dans les derniers temps, dice, in fine; acelaşi autor, on a senti le besoin d'un Shakespeare des familles. » . : pi, ii
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„Cind dâră Englezii o fac, putâ-vom noi fi mâi en- 
glezi decât ci, şi a nu regreta în Shakespeare unele 
pasage mai mult decât realiste ? Dâcă Oraţiu a dis 

„că unde frumusețele sunt în. numer conversitoriă nu 
mai lovesc certe defecte scăpate prin negligenţă stii 
slăbiciunea umană ; Goethe inse şi-a espres părerea 
de răii că Shakespeare a introdus în «Romeo şi Ju: 
lietta, doue figuri comice (Mercucio şi doica) , care 
tulbură cu totul fondul tragic al acțiune şi cari sunt nu- 
mai nesce intermedii burlesce. Astă-di, dice Goethe, cu 
ideile n6stre, amice logicei şi armoniei, rolurile aceste 
“ne par netolerabili.» | 

Dar ce? e a 
Insuşi Shalzespeare regreta acestă introducere a bur- 

lescului şi a trivialului în poemele sele. «Vai! dicea el, 
«m'am făcut un bufon, espus la privirea publicului, în- 
«sângerăndu-mi sufletul şi vândendu-mi cu vil preţiii. 
«cele mai scumpe ale mele tesaure.» o 

Mai la urmă erorile aceste nu le pote imputa nime 
geniului lui Shakespeare. i | 

Aci sunt triste dar reale influințe ale midlocului so- 
ciale Calderon şi Lope de Vega, acei mari bărbaţi, cari 
dupe mărturia, lui Schiller şi Goethe sunt 6meni de cari 

" meci odată nu se pâte vorbi de ajuns, şi ei s'aii scuzat 
de defecte analoge cu acele din Shal:espeare i, 

«Seiii, dice Lope de Vega, preceptele artei, slavă, 
«Domnului | Dar la noi cine le urmăză m6re fără gloriă 
«şi fără de bani! Am scris uneori dupe preceptele artei 
«pre cari prea pucini 6meni le cunosc; der când văd 
«monstruositățile , la cari alergă vulgul și femeile, mă 
«fac barbar pentru trebuința lor De aceea, nainte de 

„«a. scrie o comediă,. inchid regulele sub ştse chei, şi 
«dai afară pre Plaut şi pre Terentiu ,: pentru ca vocea 
«lor se nu se redice contra mea, căci adevărurile ţipă în 

„«cărțile mute. Fac piese pentru public; și de vreme 
“«ce le plătesce, e drept spre a-i plăcea, de a-i vorbi. 
«limba tontilor.» a - i 

- pă
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„Aruncaţi ochii în jurul nostru, DD. şi vedeți cât de realisate sunt amarele cuvinţe ale lui Lope de Vega. “Unde merge societatea nostră mai cu aprindere, decăt la cire? Când este 'mai plin teatrul decăt când mintea și ănima nu au neci o parte la spectacolu, ci numai ure- chile şi ochii!..,. Aaa -"Aceea ce este la noi era la Englezi; şi Shakespeare , care mai inainte de tâte are nevoiă de pâne pentru trei copli şi o soţiă, Shakespeare va scrie, „cum dice Pope . că a scris, pentru «poporul care plăiesce.» o. “Dar ce incape mărturia lui. Pope? Este iusuşi Sha- lespeare, care acust sorlea, pentru faptele lui cele rele. «De la nevoia de a trăi, vine, dice el, că numele meii e «defăimat şi natura mea înjosită mai până la elementul «în care lucredă, ca. mâna vipsitorutu. Aihi milă de „«mine şi fă se pot fi renoit, când “Supus şi răhdătoriii, „«voiii bea poțiuni de oțet contra puternicei corupțiuni «în care trăese.» . 3 Ia e „În interesul evident al mulțămirei societăţei corupte în care trăia, Shalespeare a introdus în piesele. sele spectacolul, şi aceea, ce s'ar putea numi machina. mina- culdsă, ca la e opee. Der cu aceste spectacole care mul- țămiaă privirile grosolane, 'ce idei mari n'a aliat e? „Aci este încă unul din „procesele sâle artistice, poetice. . Vrăjitârele din. Macbet nu sunt simple vrăjitre decăt pentru vulg, precum Mefistofeles a lar Goethe e dracul numai pentru el. Aceste vrăjitâre însă pentru omul cul- tivat sunt esența poemelor lui Shakespeare. -. „Sufletul lui Hamlet, „ca şi vrăjitârele aceste din: Mac- „bet aii valre scenică numai” pentru. inteliginţile ne | culte; imaginaţiunea şi inteliginţa cultă le dă o altă va- „l6re cu mu mai mare, i „Shakespeare are in acesta procesul artei indiane ;. în „Sacuntala tot dâuua spectacolul, fiă el omenesc, -fiă „€l al. naturei, are dupe sine o idee mare. Ast-fel Sha- kespeare scie'că. «Le spectacle ajouteă la vraissemblance ; le plaisir des yeux: rend plus vit le plaisir de Vesprit.»



Goethe mai esplică, acest proces al lui Shalxespeare şi 
din alt punct de vedere. . | 

«Unul din avantagele cele mai mari ale lui Shakes- 
peare, dice el, a fost căci s'a născut protestant şi căci a 
priimit educaţiune protestantă. Pretutindene nescine re- 
cundsce în el pre omul in tâtă, simplicitatea, sea,- carele 
se complace cu tot ce e uman ; 'superstiţiunea şi erorea 
remăn cu mult inderătul lui ; el nu se servă de dânsele 
decăt ca de jocuri; el silesce fiinţă, supra-naturale se-l 
servescă, ; evoca spectre tragice, gnome burlesce, der nu 
le permite se altereze limpeditatea operei sele; neci o-: 
dată nu s'a vădut silit a diviniza absurdul, obligaţiunea 
c&-mai tristă la carea se pote vide redus omul carele are 
consciinţă despre rațiunea co este în el.» 
„Gu asemenea, procederi artistice, Shakespeare reeşit-a 
a se urca, în operele sele până la sublim ? | 

Acâsta e ultima cestiune, pre care marele acest revo- 
luţionar în arte, a agitat-o, fără voia sa, în literaturele 

„Europei. i i IE | 
“Shakespeare, se n'o negăm, nu a cătat se realizeze 

tot sublimul posibil, în inţelesul tragediei celine, în în- 
țelesul tragediei Raciniane. - | SI 

Der tragediele sele sunt ele inferidre acestora prin 
acestă impregiurare? 

- Respunsul e cuprins în teoria: ce'-și va face cinova 
despre scopul artei, în genere, şi în special despre acel 
al tragedii. e e 

Decă admiteţi. că arta nu decopisză servilmente natu- 
ra, ci face mai bine decât ea; decă admiteţi că mado- 
nele lui Rafael nu sunt în totul Fornârina lui ; că For- 
narina este adeverul, realitatea, er madonele la care 
a servit de model sunt sublimâni ale ei... A 
„d&că de altă parte admiteţi că poesia. este şi ea o artă; 

decă, ca de la, artâ, cereţi de la poesiă ca şi ea se su- 
blimeze natura... E a 
„- dăca asemenea sublimare a naturej. cereţi şi pentru 
afecte şi.pasiuni in dramă... SI
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dâca ca Goethe pre Schiller, sfătuiți “pre poetul dra- matie, «se-si cunâscă adevărata sa destinată, lucrând "neincetat spre a se desvăli ardicându-se, pentru ca in- fluinţa ce esercită drama asupra poporului se fiă saluta- riă şi nobilă» (Eckermanu pag. 331, T. 1); — atunci .| de sigur Shalespeare nu ve va satisface pe deplin... Der daca voiţi ca arta 'se vă dea Trompe boeil a lui Apelles şi Zeuxis, nudurile, carnele “palpitante 'ale lui Titian, vergurile mundane ale lui Murilo, diformele: fe- ce ale lui Wand' Yck, atunci Shakespeare. este cel mai mare artist. Nicăirea realitatea nu e mai isditore, nicăirea veritatea nu e maj deplină : ceea ce artele plastice, ceea' ce pictura n'a' putut realisa în categoria de Trompe Poeil', ă realisat "Shakespeare în partăa dăuntrică a omului, în afecte și pasiuni. EI represintă pre om in totă nuditatea lui sufleteseii cum Titian îl re- presintă în tâtă masculătura.- şi palpitarea. carnurilor. „Deca el nu e preocupat de a ve areta ca Racine pre om cum trebue se fiă, el vi-l arâtă cum este. Deci el nu are de scop se facă, pentru un moment măcâr, mai buni pre spectatorit'sei, el reușesce pe deplin însă a-i face setre- mure, se se ingrozescă, se jubăscă, se admire, se plângă, se blasteme.... Este un uragan care răpesce şi restâr- . ă dur în suflet...... Este, dise 
nd... Este furtuna oceanu 

„Sunt câte-va dile V. Hugo, un alt geniii : «este o forță «nemesurată, un carmen: eschis, ferocitatea epică, mila, «facultatea creatrice, voioşia, sarcasmul , lovitura teri. "«bilă de bicii celor rei » grandorea siderale , tenuitatea “«microscopică, o poesiă ilimitată, care are un zenit şi “cun nadir...» ...ŞI pentru că este ast-fel, el nu va cădea din măreţiă în emfasă , din elocenţă , în declamaţiune, din raţionare in subtilităţile. şcolei, de la cugetările cele mâi înalte în abusul simţiurilor. Pentru Shakespeare idealul tragediei nu este numai pe deasupra capului nostru în evenimentele considerabile: care afectă di- rect personele ilustre; el gasesce idealul tragediei în eve- nimente mai jos adese' decât noi. “Precum indianul a
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pus eroismul în un copil, ca Astynax din Omer, aşia 
Shalsespeate „găsesce materia tragică până şi în un sim- 
lu cioclu. Pentru el nu e sorginte, numai istoria regi- 
or, ci şi cea mai infimă, a celut mai de pe urmă om. 
Care om vai! nu are în sufletul seii o scenă în care 
sorta, pune în luptă o lume întrâgă de afecte şi pasiuni? 
Care om nu-și are în viaţă dramele, risurile şi geme- 
rile, lacrimile s6le? pc 

Ne înduioşăză nenorocirile principilor, dar plăngem 
cu acei de o stmă cu noi...... Sa ME 

că de ce sa dis şi dicem : Shahespeare este cel - 
mai mare psicolog al lumei. Tot ce pote simţi inima 
omului se află în piesele lui. Shakespeare, dice Goethe, 
se unesce cu suflețul lume 1» E 

Shakespeare 'este mare poet înainte de a fi mare 
dramatic. Puterea lui Sha sespeare reşede chiar mai 
mult în poesiă decât în artificiul scenei. De aci greuta- 
tea, chiar imposibilitatea, de-a se juca piesele lui. De aci 

„vine că, cum dice Goethe; «nu este bucuriă mat mare 
îşi mai pură decât de a asculta, cu ochii închiși, nu de- 
«clamându-se, ci recitându-se. de o. voce firesce. justă, 

_avre o poesiă de a lui. Shalespeare. Atunci urmărim 
«firul aşia de simplu cu care l&gă cursul evenemintelor 
«Ne forinim de-sigur, certe imagina despre jpersonage 
«după desemnul poetului ; dar in fund acestă seriă. de 
cuvinte şi de discursuri, este acolo, spre a ne spune ce 
se petrece în sullete. “Toţi actorii se par, în astă privinţă, 
concertați ca se nu ne ]ase nimica de obscur stii îndoel- 
nic ; eroi şi simpli soldați, domni şi şcolari, regi şi me- 
sageri, lucrâză spre a aduce acest] resultat ; rolurile ac- 
cesorii concurg a acâsta adese mai acţiv decât cele prin- 
cipali ; murmurele cele mai slabe , cari în timpul unui 
mare eveniment, circulă în der, simțimintele cele: mai 
intime, cari in circumstanţele grave, se ascund în furidul 
ănimei omului : totul este esprimat. Tot ce un: suflet 
concentreză şi ascunde cu nelinisce în fundul sei, apare 
aci, fără reservă, la marea şi libera lumină a dilei:> 

11
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Şi-a acest resultat ajunge Shalcspeare ,. nu numai “prin marea sa cunoscinţă a sufletului omenesc, ci şi prin valurile celei mai pure poesii. Imaginaţiunea sa esplică mişcările cele mat nemateriali ale sufletului prin o pro- fusiune de metafore ; ideile cele mai abstracte su pena sea devin imagine, Piesele scle sunt ast-fel, o seră de tabele, dice domnu. Taine, cari se destişură înaintea minței. E nu le caută ; ele îi vin de la sine, se ingri- mădesc, acoper raționamintele, firii a usca, cu strelucirea lor pura lumină a logică. a „ Totă metafora în Shalespeare “este o sguduire şi din un şir de metafore ese electrisare,.... Și atunci stilul lui Shakespeare. este 0 composiţiune delirantă de contra= ste ce se lovesc, de esagerațiuni furise, apostrofe, es- clamaţiuni... delirul odei,.resturnări de idei, ingrămă- dizi de imagini... i i Te opresci in uimire, terorificat de inaintea, “acestui stil, de naintea, acestor plese scrise, pare, de o mână, în friguri, în o nâpte de delir... Mens herrat..... când il vedi cum adună în'0. jumătate de frasă, o agină de idei şi de” picturi, care ard ochii ce voiesc se Îuisineze. Atunci uiţi şi trivial şi obscenităţi, şi pe aripele i- maginațiunei lui răpedi, brusce, violenie, îl urmăresei cu frenesiă ca fascinat în labirintul pasiunilor ce agită, scăldat în unde, coperit în valuri de poesiă ardentă, bui- macitâre..... Când: abordăză cine-va, dice V, Hugo, opera acestui om, simte ca un vânt ce ar sbueni din' despicarea unei lumi. Atunci vedi, nu mat mult ce nu este Shakespeare, ... ci cât este” el: de mare la. A tunci vedi cum Shakespeare are tragedia, comedia , feeria, imnul, farsa, vastul ris divin, terdrea, ondrea, după cum mai dice: V. Huao ; atunci nu vedi din 'tâte părțile; decât radele geniului lui, ! | «Când Shakespeare te ţine eşti prins. Nu aştepta de la el: nici o milă. Are crudimea patetică. Eţi arâta o mamă, pre Constanţa mama lui Artur, și când te a adus la acel punct de induioşare încât ay aceeaşi ănimă ca ea,
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„el i ucide copilul ; el merge în orâre mai dincolo șI de- 
căt istoria, ceea ce e: grei; el nu se mulţămesce de a - 
ucide pre Rutland şi de a despera pre York ; ci mâie-în 
sângele fiului hasrhaoa cu carea sterge ochii tatălui, El 
“înnăduşă elegia prin dramă, , Desdemona prin. Otello. 
Shalespeare curge spre. teribil, dice V. Hugo: Sha- 
lespeare, Eschyle, Dante sunt mari fluvii de emoţiune - 
umani plecând în fundul patului. lor urna lacrimilor. 
„Aci este esplicarea, cum doi secoli intregi opurile lui 
Shakespeare aii fost obieet de lupte, ait fost (inta lovi- 

„rilor tutulor talentelor, cănd mică, când invididse, şi cu | 
tote aceste loviri ele ati persistat! . ... aa 

Aci numai. 6tă esplică cum atâte literaturi europene 
aii purces de la Sakespeare:: cum o literaturi mare 
ca cea cermană 6și recundsce origini în influințele lite- 
razii ale lui Shakespeare; cum romanuri , tragediă, . 
poesia, după însăşi mărturia lui Goethe, Germania e da- 
'toreză unui Goldsmith , Friding, Moore, Milton, YValter 
Scott... Mai mult, cum Germania n'a avut pre Faust al 
lui Goethe, dupre mărturia unora. decât dupe ce Mar- 
lowe inglezul dete pre Faust al sei. 

Shakespeare ! e 
Ecă nu un nume de om, D. D., ci deo epocă ci de o 

revoluțiune literariă! ..... Este el geniul dramei moder- 
ne. Şi Ben-lonson a dis profeţind că lui Shakespeare 
«tote scenele Europei dătorese omagiuri ! » | 

Dâră decă Shalkespeare, are titluri, pentru care nn 
numai Anglia, ci lumea, să-l serbeze, nu este totuşi, după 
noi, cel de pre urmă cuvânt al inteliginţei; nu este, 
după mine, cea de pe urmă trâptă care va apropia, arta 
de sciință,. frumosul de sublim. — Shakespeare va se 
dică, desvelirea animei ; Shakespeare însemneză cuno- 
scința omului Idantric, fiă ca gen, fii ca speciă ! 

Prometeii al celor vechi a fost făcut un om... 
Shalespeare a furat de la Dieii secretul vieței sufletelor. 

Opri-se-va aci omenirea ?
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„Decă ea a progresat mereii de atâtea mii'de ani, aste 
logic se credem că va sta cu Shakespeare ? | 

Pote ea, cum se intemplă arborelui care a fost obosit: 
prin o rodire prea abundentă, pote ea se se repaosă un 
moment de căţă-va secoli . . . dâr apoi. .. ? 

Apoi va vem un alt om—epocă, alt' Shakespeare, 
care din sufletele câșia cum sunt», cum le-a aretat 
Shakespeare, se facă su/letele agia cum trebue se fii, ! 

Atunci udii din D-tre, cred, pâte, că vor av& sciinţa 
inloc deartă.. i 

Noi credein că vom avâ. arta în totă splendorea ei, 
frumosul pentru innobilirea sufletului omului. 

Când va fi acesta? a 
Ecă secretul lui D-deii! - E | 
Şi numele tâii, o! Shakespeare, nu va: perde din glo- 

ria luă, când acel om—e ocă va veni, căci tu 'vei fi fost 
părintele lui şi gloria fiului se refletă asupra frunţei: pă- 
rinților. pe a 
Gloriă şi atunci, gloriă şi astăqi: lui Shakespeare: şi. 3 

țerei carea l'a dat omenire ! 
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„CU IUBIAU ROMÂNII 

CONFERINTA 

timuta la Athoneu, în 21 Doembriu 1858. 

  
  <td



“Dâmnelor și Domnilor! 

Poporul şi individele cari iubesc nu pot fi un popor, 
un individ r&ii ! “Sufletul în care află loc sântele emoţi- - 
ună ale amorului, sub diversele sele lorme, amor con- 
jugale, matern, filiale etc. etc. nu pote îi suflet răi, 
inspirat de mişelose fapte... Fugiţi, fugiţi insă de in- 
dividele şi de poporul lipsit de ele... Fugiţi, fugiţă 
mai curend încă do individele şi de. poporul care cu 
numele sânt şi sanetificător al iubire; decoreză, rele şi 
injosite pasiuni, a | | 

Mi so dice, mai alaltă-ieri :— Cum o se cutezi a vorbi 
de îubire, la Ateneii, inaintea unei Adunări în care pot 
se [iă lomeă şi june copile? SE 

—— i amice... nu subirea, nu vorba despre iubire 
pote [i dăunătâre Domnelor și junelor Domnişâre ce me 
vor asculta, ei falşele aplicaţiunice unit depravaţi ai gă- 
sit cale se d& numelor, vorbelor celor mai pudice și 
mai decente... - | | E 

Ce este, spuneţi, ce este care se pstă ofeli acel delicat - 
şi diafan văl, care, ca promoroca poetică a fructului in 
maturitate ,. infăşiură inocinţa şi virtutea unui june 
sullet? Ce este care se pâtă .păta acel văl delicat, - la 
privelistea copilei care, prin mărturia rumenelei ce tră- 
mite feţei un singe incăldit la admiraţiunea virtuţilor, 

a Îapteă alese, a voiniciei lăciului,... îi spune ceea ce 
buza sea tace: 0, te iubese /
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Arătaţi-nii ce este nedemn în spectacolul junei femee care, impregiurând gingaşele sele braţe pe grumazii so- ciului săi obosit de lupta dilei.;.. redă vigore braţelor lui, o cugetare bună frunței lui stârsă. .. şi acâsta prin două vorbe numai : 07 e subesc!... 
ŞI spectacolul celalalt, al unui frate aruncându-se în va- lurile vorace, cari au inghiţit pe o soră jună. .. înfrun- tand mârtea spre a readuce la mal, aternată de gâtul său, o sântă sarcină, disputată turbărei fartunei,. .*. Ce este, spuneţi, nepur în sărutarea ce sora revenită, la vi- &ță, dă salvatorului ei, dicănd: O! ie iubesc, frate! ... „_O-vorbiţă, serieţi ! - depigeţi , d'apururea, învăţă- tori, poeţi, artişti ai .ţerei mele, aceste sânte amoruril. Făceţi ni-le scumpe ; cu acest prețiii este esistenţa n6- stră naționale!  - e 

e. 

 Poporele nu iubese tăte în acelaş mod. La polele gi- ganților Himalaya, Brahmanul iubia pre 'soţia sea, pen- tru că-i dăde viitori brahmani, i | + Iudeul cerea dela amorul soţiei sele pre Mesia. .. . Când Agara, ubita lui Abrăam > nu pute da ramura 'din care profeţii. cântaseră : nascerea salvatorului, Agara şi Ismael eraii alungaţi . Sa AI „„ Egiptânul a făcut din femee pre Issis. deea fertili- tăței a insemnat-o prin o decsă, femee. .. 
Grecul aduna în juru-i femei &r nu soții... Ti 'se:bă- tei pentru Elena cea frumâsă 6r nu pentru socia cea virtudsă .. . Penelopa lui Ulis este o escepţiune:.. „> Poeţii greci dovedesc acâsta: vedeți pre Omer pu- năndpre neimpăcata Junorie' se promită lui Eole', decă el:s'o 'da in-partitul ei, nu 'slujbuliță, -nu unul. din Ş$ budgetului statului lui J 06, ci'nisce mine, si' acestea nu ca se-şi alâgă o soţiă ci ca se-să petrăcă cu ele. „Homanii şi ci răpese Sabinele, nu pentru că le sarbesc ci din causă că volese se [undeze un stat, şi au nevoiă
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de fermei, care se d6 acelui stat braţe de susținere ŞI 
apărare. | 

Patria n'a fost străină mult timp apoi matrimoniu- 
lui, carele ajunsă, un resultat, pare-se, al unor legi posi- 
tive imai mult decât al subirei. Celibatul era lovit de 
lege inu ca contrar paturei, ci ca contrarii intereselor 
cetiiței, Patriei. Ceva analog se urmase la Sparta. Acolo 
legei cerea de la femee nu o mamă pentru copilul ei 

„propriii, ci mamă pent u copiii lecedemoniani,; acesti, 
speciă de comunism de iubire comandat mamelor, ca 
şi matrimoniul ripublicae causa al Romei, nu puteaii 
violenta lung timp natura umană și, cum se întămplă 
arcurilor tinse cu violinţă, arcul se sparse, şi cum es- 
tremele se ating, devergondagiul inlocui severitatea ŞI 
violența lege... ii 

«Atunci Virgiliii nu mai cântă amorul cel neresis- 
tibil al Didonei pentru Enei, dar Tibule, Galus, Ovi-" 
diu cântară patimele şi esaltările libidinâse'ale simţuri- 
lor, ale viţiului. . . - e 

„Dar tot de atunci, fiă cine scie, era pronunciată con- 
'damnarea, peirea Romei... . Vie barbarii. .. cetatea e- 
ternă este deschisă... familia nu 'mai esistă. decât ca o 
umbră: Cimentul care lâgă năţiunile era slăbit. Feineile, 
„Aspasiile ai inlocuit pre :Lucrecii,. Veturii » Velum- 
nii, pre mama Grachilor! . . . e 
“Intrigile în fine ale unei femei, impirătesa Bizanţu- 

lui, ati dat Italia Vandalilor.» 

, &. „. i. 

'Se vedem acum cum iubiaii Românii? 
Românul in educaţiunea amorurilor, a afecţiunilor s6- 

le, a remas 'mult timp''Roman. Femeea a iubit 'pre 
Voinic ; voinicul a cătat o mamă copilaşilor sei, feta cu 
cornul de prescură a povestei; mama a cernt:de 'la 
D-deii un bâefel, ca să facă din el un voinicel. - -
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» Un voinic ce-ar slreluci 
” 330 aa 72 iv] «& Cum n'a fost, neci wa mai fi! 

"sc Altă dată, în o lectură a mea despre femeea Romd- nă, arătatii mai pe larg şi cu intusiasmu educaţiunea na: țională a afecţiunilor umane ale românilor. Nu voii reveni asupra-lor. Nu voii aminti neci chiar ac6 epocă de prostraţiune a educaţiunei naţionale >» când mama română nu mai cer de la D-deii voinicia,vitejia, pentru. copilaşul ei ci .. . ci se-la facă, Dumnegdei, mare pos- „telnic . . .. N a 
Voiii aborda de 'ndată intrebarea : 

„ Românul făcut-a din iubire o artă? . 
Arta este imitaţiunea “în 6re care limite a naturei. “ Pâte 6re să esiste o artă când e vorba d'a iubi? . „La multe popâre s'a găsit Prometei cercând cu seme- (iă să creeze pre om. La unele s'a cercat a se crea a- feoţiunile lui. Vedeţi la Români :. De a Lenca: iubesce pre Ghiţă şi nu se simte iubită de, el... Ea alergă la anl se-i creeze ceea ce natura re- fuză: Lnca urită, voiesee a înşela ănima lui G. doritore de lrurnos, prin gătelă, prin spoeli... 

“Lânca ne “iubită, apelă la arta babei. Clona ca se facă a nasce in ănima, flăcăului pasiunea ce topesce ănima ei numai... e ” a Iubirea a născocit la Români ca la Greci şi Romani o artă duplă : spoielele şi fammecele.. | ta __Spoeli şi farmece ... câte jertfe n'aii făcu aceste, sub “sântul nume al iubire? | _„ Spoeli! ce operaţiuni vane şi multiple nu [ăc6 pănă mai dăunădi marea majoritate a femeilor n6stre!... câte po- medi, alifii, ruminele, stampe, frundişâre!...toaleta unei — lemei , adesea chiar jună, era o spiceriă întregă, de o-. trăyă. . . în care lipsita numai apa prâspătă.. | Dar ce? eraii bunele nestre adevărate descendinte din. vechile. matrone ale Romei! numai rețetele erai dâră schimbate.
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«Aflaţi der, dice Ovidiii, Romanelor, cum .puteţi da. 
strălucire şi albeţă feţei vâstre: Despoiaţi de paiii şi 
de invelişul sii ordul ce ni aducă vasele vâstre din câm. 
pul Lidiei... Luaţi din el două livre, muiati-] cu linte în 
egală cătățime, cu dece ouă, Uscaţi acest amestec la aer, 
măcinaţi-l, pisaţi-apoi, corn de cerb de un an, şi ames- 

tecaţi. Uând totul va fi redus în făină măruntă, cerneţi 
prin o sită desă. Adăoaaţi o duzină cepi de narcise, des- 
poete de peliţă, şi sdrobite in o piuliţă de marmură... 

„apoi două uncii de gume de Toscana, şi 18- uncii de. 
miere. Ori ce femee va. apleca acest cosmetic pe faciă, o 
va lace,mai netedă, mai brilantă decât oglinda sea. » 

Audiţi! 6că mizlocul d'a se face frumos, mizlocul la 
care aveii recurs strebunele nostre romane... -- e" 

Der care este mizlocul modern?.. e 
„_— lertare. .... . n'am cugetul a ace procesul alifi- 
ilor de pepeni sâii de dovleăi.... 
Nam nică acel cuget d'a intreba pre Domnele X. Y. 

7. de unde-şi cumpără frumuseța?, o. 
Vreii numai so constat acesta că deca chiar e ceva re- 

pugnant o faciă acoperită de o' mască; creată Prin. C0s- motice .. . o scusă aflăm pentru bunele: nâstre.. (so- țiile, mamele nâstre, nu mai ai lipsă d'asemenea scuse) 
Acele cosmetice, alifiuri, găleli, spoeli, un lucru mân- 
gâitor ne spune : că Romănca scie că inima Romănulut 
este estetică, că ca iubesce, admiri frumosul, el-care'nu . „pole vedea pe tronul țărei, domni uriți, neuitind că un corp uriteste, mai adese, locuinţa unui sufletu urit, că ănima lui estetică, die, nu pote Îi atrasă decât. în spre 
Îrumos.. . 2 aa ae 

Spoelile ? mizlocul era şi este reii, dâr scopul mare și 
sânt: dobândirea dubinei, a acelei iubiri spontaneece o in- „" treţine admiraţiunea virtuţilor, a călităţilor realisate. din 
idealul frumosului! . .. E 
 - E, Dumnedeul mei, Domnilor, cari intorceţi capul ina: intea spoelilor ! (și nu sciii D-tâle Nareise de unde-ţi vine albiorii obraji!) Prefer spoelile' repugnante ale' maironei,
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la acele spoeli neruşinate ale politicei, ale falşului libera- 
“lismm, ale ipocritului, ale falşului anaic... Pe când buna n6- 
stră 6și spoia facia, eşi arca sprincenile, &şi rumenia buza, 
eşi punea benchiuri,: credend se se facă mai frumâsă, — 
aspirațune nobilă dr nerealisabilă prin acestă metodă, 
—nu daă mulţi adi spre a ajunge la scopuri infame, nu 
daii fecei lor alte simţuri decăt cele: ce înima lor nu- 
tresce? Nu votii se jic că n'ar putea se lipsescă boirele 
străbunei ; ei sciii bine că baba care se vede în oglindă 
numai după ce sbărcele le-a îngropat sub pături de 
pomedi şi rumeneli, &şi uită adese vârsta şi... Der â-. 
cestea sunt escepţiuni triste, cum escepţiuni se sperăm 
că aii devenit în dilele nostre şi femeele care cred în pu- 

„ terea farmecelor. | 
Mai merg 6re multe ete în spre sântul Vasile se setă 

apă neincepută in donicidră şi cu trei ramure de saleiă,: 
in ea se o pună sub căpătâiii spre aşi visa logodnicul ? 

Maă numără, ele cu ochii înhobotaţi parii gardului 
ca se lege pre al 9-lea cu viţă de păr şi a douadi se au- 
gureze de irumuseţa mirelui după cum parul va fi drept, 
curat, nenodoros şi învescut în scârţă bogată? 

Vaj ! acestă poesiă a cetirei misterelor viitorului; de- 
prindere străbună, o perdem pe fiă ce di. Şi ce ne re- 
mâne în loc ?.. .. Copila avută scie că destrea sa cea 
mare tă va aduce un mire bogat şi ales : copila cea 'să- 
racă , . . şi scie mai adese că slutul bogat sâii săracul 
umilit este al ei... E | . 

„ Farmece ?. . . abia o babă mai învărte fusul că-ci 
nu-şi pote trece iubirea sea în ănima vre-unui nefericit, .. 
«ŞI tot târce, baba târce.. . . dăr iubitul n'a venit»... 

Baba pune ulcica, ca „şi fermecătârea lui Teocrit ; ea 
topesce ceră descântată în vâtră; din câră face un omu- 
şor pre care-l frigăresce apoi la foc dicend : «Cum se to- 
pesce acestă cdră de arşiţa focului aşia se se topescă de 
locul ce .mă arde în sin, ănima lu... ». Și sfirie. . .. 
Săriţi, săriţi Ielelor! săriță, săriţi vespelor, muşcaţi . . . 
El.se;măiubescă!.., o. e E
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„Si tot târce, baba târce 
:Din fuiorul încălcit, 

Si tot târce, baba torce, 

Dar iubitul n'a sosiţ...* 

Ei nu! nu vine!.. . neci spocli, neci farmece nu pot 
face ceea ce natura nu voiesce... Arta de a iubi, inven- 
țiune a lui Teoerit şi alui Ovidu, nu dă iubirea cum nu 
se dă poesia, cum nu te face poet arta poetică a lui 0- 
ratiu, Boileau. | 

A! mă înşel! 
Este nu o artă da fi iubit dar o artă d'a fi urit. O 

artă forte vechiă pre cară Ovidu deja o recomandă ca 
remediu la amor. a 

Voiţi, junelor fete, se nu fiţi iubite? faceţi din găteli 
şi pospăeli singura vâstră educatiune. Vrea 6re o jună 
iemee se pârdă pâni în fine ănima unui soţ iubit?. .. 
Se ingrătnădâscă acea femee pe toaleta sa probele ne- 
credinței sâle in propria şi naturala ex fvumuseţe. . . . 
«Vedi, dice poetul latin, celor care voiesc se scape de o 

iubire nedemnă,. . . vedi pre femeca ce te turmentă, în 
operaţiunea cosmeticelor sâle. Vedi cutiile de pomedi 
cu mii de colori, şi sînul ei inundat de valuri unturâse. 
La, mirosul atător dresuri o! Phrinee, sar crede cineva 
la banquete ...» Da, 6tă arta de a nu fi iubit! Câţi și 
câte nepricepute o aplică credend a avea la indemâna 
lor arta, de a se face iubiţi. 
Iubi ?. .. Lasaţi copile inima vâstri, se admire 

numai binele, frumosul ... O! atunci mirele vostru va 
[i acela ce va realisa condiţiunea dorită a amorului sânt, 
constante .. . Atunci la rendul vostru veţi fi iubite. 

June femei! ca o fermecă ca şi-care Circea cu erbu- 
rile lui Perseii şi fermecătorele lui Teocritu, ca şi care 
nici o fermecătore nu va putea pune în serviciul vostru 
pentru a pironi asupra-vă iubirea sociului vostru : Fiţi 
mame bune şi veţi avea soți buni şi amor de soţ, de 
mamă, de soră, de fiă . ... Unul se sprijină pe altul, u-
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nul sanctifică pre altul . ... Pe guriţa gingașului copilaş 
„tatăl şi femeea culeg farmecul infailibil al iubiret ȘI le= 
găturei nedisolubile. ... -- i 
_ Familia, da familia, scă singura artă ce pote da iu- 
birea. : Se | 

ID 
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BSCURSTUNE 

| MAU ROVLACHIA. 

Conferinţă tinut la Athenei În 8 anuariii 1868, - 

  
  AB



Dâmnelor mele, Doninii mei ! 

Un rege al anticităţei a fost publicat; oră cum die fraţii Adeleni nu maj sciii pentru ce, aii fost eschis , un ciudat concurs, pentru deslegarea unei enigme: «Va. avea, dicea publicajianea regale » Va avea cel mai mare premiii, cele mai mari demnități, acela care va sei spune care e lucrul cel mai de pret pentru un DOpor. » — Ce mare trâbi ! 5şi diseră supușii regelui nostru, şi se puseră pe ghicite "tot aşia cum, de esemplu, Ro- mânii se punâii pe rebdate în trecut când li se nimerea domnia Cocostârcului sei a Berdei , din fabula Eso- piană. . i N i 
_—Nueste, diseră unia ceva maj de preţ pentru popore ca libertatea !... . Aa O fi fost şi pe acolo vr'un crampeii, de fracțiune liberă şi independinte, a e i „Numai pre acel crampeiii de fracțiune. Regele ăl ascultă şi înscrisă . , . pardon ! pusă a se înscrie, — escentric canici unul altul—pusă a se inscrie libertalea in 0 certă constituțiune,, la un cesta articol, menit a deveni în curând incert în mănile unor cerţi 6meni de stat. | 

In prima di, când burtă verde putu se se resfeţe şi- mandicos pre iarbă voios la Cismegiti —pardon &răşi, — la vre una din grădinile Regali din poveste, firă se fiă 
! | 

. Ă 18 -
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mustruluit de 6menii poliției ,—disă cu satisfacțiune : «aferim ! liberdaoa e mare trtbă 1.» 
A doua di tot aşia; | 

„A treia di mai puţin, căci alt cetățen egalmente sa- tisfăcut de liburda, mi-i trase o Ditaiă liberă. . . A patra di : răi cu liberdaoa! 
Si până la anul /iberdaoa, era cu acompaniment de... Văcâmesci, adică vorba merge... 
— Libertatea? Aşi!... fugi incolo 1... Nu este acâsta tot ce are mai preţios un popor. 
Premiul remasă, nedat şi concursul tot eschis, eschss, doră pentru că născocitorii iiberdalei din constituțiune fură eschişi. 

pop 
INI a 

i A „. Pa , - pp 

Apoi, esclamă alt grup din popor , cel mai de preţ lucru: pentru un popor este dreptatea... | Regele, ciudatul rege, imbracăun număr de 6meni cu togă şi cu berete, 'mai cu ermină, maj, fără ermină, mat cu fir, mai fără fir şi: mi-ţi-i imparţi: în aşia dişi procu- 7ori, căci procură hieţilor creştini acuzări și perquisi- „uni şi mandate... care nu le plătesce visteria nici când este în fonduri, ceea ce nu este obiceiul sei — ; “în SU plininţi, care ori cât ar suplini, tot dreptatea omului ese strimbă ; in judecători de ședință, cari vorba se- dinţă o tălmăcese—dupii esemplul atâtor raditori îăl- măcitori de ai lui Shakespeare şi Goethe,-—prin ador- mire; şiînavocaț. pe Vă aşteptaţi negreşit la o vorbă rea în contra avocaţi- lor... Dar am darul recunoscinței în loc de alte virtuți, şi. de aşisci că avocații sunt gintea cea mat teribile, incă n'ași dice nici hici 1.:. De nu era un avocat amic la disposi- țiunea mea dăunădi, plătiam lui, Petrea. Astronomof scara ui Iacob, ce:pretind; că mi=0 închiriesă cu casele stle ? a | | 
"Na! Gând e “vorba de avocaţi, cu tot: respectul,



“Uite ei am unul la cunoscință, care, ca în tâte ciis= niciile durabile, nu prea m'avea la ănimă din înce- put, şi la amicia căruia ai aşi sacrifica, "Dăii asia, tot, până şi convicţiuni gramaticali despre i, până şi Dic- ționarul Societajei Academice, până şi înverşiunatul meii daco-românism... ., a Ei, dar vegi posna 1.... Numai vorba veni de avocat şi m'am pornit şi eă ca nu sciii care orator d Pheure, mass jamais d temps, al parlamentului nostru... Ce-i contagiunea! Nu vi s'a întemplat se găndiţi la gustul limătei ?.... Găndiţi vă rog niţel la o lămaie pre care o taiem. — Brr... mi se stringe gura. pungă.. Ei bine, pas de di avocat şi nu mi-o plesac'un spielii macar după Kiriakodromion, în care este aşia de speciale cel mai guraliii din avocaţii critici ori din criticii avocaţi, aşia di- sul Laerţiii..... Cu risicul d'a rivaliza în dişirare de vorbe 
cu acest spirituos autore al « Boerilor și țeranii » o in- trebare : dece D. Lăzărescu s'a botezat Laerţii in criticele 
's6le ?Cutare critic, carele are ororea numelor sgomotâse deşi se chiamă însuşi cu doue-trei nume Ssgomotâse, iar 
fi putut spune, bietului D. Lazarescu că «aertius apar- ” ţine la secta epicuriană şi că acestui autor lipsea tocmai critica, ocupându-se mai mult de anecdote decât de ve: deri sciințilice. | | 

. % - 

Aoleo! pentru Dumnedeii, o transiţiune mai liniscită 
de la un avocat la dreptate... 
— Nu avem dreptate, serie de pildă «Românul». 
— Nu are dreptate «Românul» scrie, tot de pildă, 

„ «Pressa». a Aa 
— N'aii dreptate, ar serie, earăși de pildă, «Tribuna 

română». - m 
— N'avem, n'aveţi „n'aii..,.. conjugă la esamene sco- 

lariă d-lui Grămăticescu. .. . i 
Tot aşia se intemplă şi cu ţăra povestei nestre :. 
Dreptate cereţi ? âtă-vă Derete ŞI robe, car6 de care 

)
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mai creţe şi mai negre, negre ca doliul: nedreptăţitu- 
lui; crețe căci ce nu se ascunde în faldorii sei ? . . 

„„.—.Nu! nu este neci acesta ceca ce e mat prelios la 
un popor ! esclamă mulţimea. a . 

: : v, 

— Ce să fii ? dic câți-va către Regele. — Ce să [iă? Un Domn ca Măna Ta, mare, admirabil, bogat, înțe- lept, care pe ici, care pe. dincolo . , ... A ! se traesci Măria Ta !. . Aşia că am ghicit ? 
“Regele, estraordinarii ca Regii din basme, dădu a- 
cestor curtezani, după inclinatiune, unora aalâne, al- tora crucilițe . , . celor mai solidi : monopole , conce- 
siună, der nimenuia nu acordă premiul ! i 

%% 

„— Ba bine că nu ! 'şi disă ne împăcata oposiţiune.,. 
—Vai | cari regi nu aii se înghiţi amarul unei oposiţi- uni 1—Ba bine că nu !.. Ce e mai de.preţ pentru un po- por ca o domniă fără curtezani,. ,. | Acestor antedinastici, Regele, tot ciudatul rege din basm, nu le dădu galâne neci cavalerii, der neci premiul 
concursului. . . 

25 

„Beonomistii veniră, atunci să deslege enigma :  «Desvoltarea sorginţilor avuţiilor naţionale, diseră ci, &tă lucrul cel mai de preţ pentru un popor.» 
„„ Regele nu le dădu premiul ci se mărgini, în vedere cu deficitul . . . De ce adecă deficitele budgetarii ar fi proprietatea numai a visteriei nostre ?. „ In vedere cu deficitul regele recomandă sorgințile inventate de avaţiă naţionale, precum : licenţile pe spirtudse, timbru, etc, la adoptarea .Cornisiunei stle budgetari . ..
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„Enigma n'a deslegat'o neci drâpta neci stinga, nect 
curtezanii, neci Antropofagii din oposiţiune, neci econo- 
miştii fără economiă pentru popor. 

Enigma a deslegat-o un câletorii,,.. 
- «Măria Ta, disă acesta, țera Mării. tele e încunju- 

rată, de duşmani ; ai amici pentru -dile grele ?: 
— Amici, respunde regele, căutănd cu ochi ansioşi 

spre cele patru puncte cardinale ale țărei sele, 
— E! Măria Ta, nu la Nord, neci la Sud, cum neci 

la Apus ori Reserit este se cauţi amici . . . Ci pretutin- 
denea şi numai acolo unde se găsesc 6meni purtând 
acelaşi nume cu al poporului mărieă tele .... La et ca- 
ută, nu la sfreini!.,.. E 

Regele acordă premiul căletorului, dicend : neci drep- 
tate, neci libertate, neci egalitate, neci sorginţi de a- 
vuţiă, necă budgete fără delicit; neci chiar o direcțiune 
literară, şi politică, cu mintea întrâgă, nu servesc Îa ni- 
mică, decât cu condițiunea prealabile; ezistenți naţio- 
nale....... Anteiii nafiunea, naționalitatea ŞI apoi ce- 
lelalte ! A ! scimi ca o direcțiune ore-care protestă, dâr 
noi suntem din cei carii am înţeles pre Auvergnaţi 
carii strigaii : | 

„Nous sonunes tous Auverguats, aucun homme I« * 

„Şapol 6re -acea direcţiune nu s'a lepădat ea de o- 
menid când susţinu inrudirea membrilor sei cu mal- s 

muţele? i ar putea dice adi cu o variantă, : 

Nous sonuites tous singes, aucun homme ! 
„ 

Vii, d-lor mele şi d-nii mei, lăsănd pe: maimuțe in 
țera maimuţelor, noi se ne ocupim de-ai noştri. .. Vă 
propun, deci, astă seră o escursiune la un popor de sănge 
român, YI: se vă propun o căletoriă până în Dalmația.
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"Și ca se scurtez'din cale, iată-ne la Vericţia. 
VE recomand guidul Ioanes dâca doriţi să sciți câte 
ulițe, câte pieţe, câte canaluri sunt în acest Oraș, oră 
unde este piaţa St: Marco cu ciasornicul 'seii in care 'ne- 
grul bate ciasurile,- şi în care partestă-Niva dei Schia- 
voni, Puntea suspinelor .. ii | 
„Ei am alte ghinduri decât de a face pentru d-vâstra 
funcțiunea, de Cicerone. o 
“ŞI mai întâiă de tâte o'mică retuială, 
„A ! poeţii romăni! De donă oră mai inselat în viţa 
mea poeți români. Prima dată, sunt acum opt-spre- 
dece ani, mă înşelă marele nostru Alecsandri, când pu- 
blicându-mi primele mele scrieri in-.«România literariă», 
"mi dădu a'crede, cu multe vorbe incuragiatâre, că aşi 
avea şi eii atâta talent căt să merit a mă incăldi la.'s6- " 
rele care'aii aprins creerii atotor 6meni mari dela noi , 
de câtă-va vreme, A donă oră m'a înşelat postul român 
la Veneţia. .... i : | 
Mergi la Lido, Gondoliere, . .. 

“Am mers la Lido :. 

„Pintre canaluri | 
Şi pintre maluri, . «: 

„Am ajuns la Lido-.. Ara debarcat cu peptul bătând 
de emoțiune, gata a recita versurile inşelătorului mei... 
Am cercetat ce a încântat pre poetul The iubit . . . 
— N'am găsit, la orizont, de cât o lungă, baracă de 

scânduri pentru bai de mare şi ca ființa cea mai poetică 
un cal chior, care făcea admiraţiunea venețianilor sătui 
de poesia lagunelor şi a curților caselor lor, de câte 
cincă coți şi una schiâpă E | 
Emi recoriii intusiasmul ce-mi dăduse cetirea vetsu- 
rilor poetului înşelătoriii:, intrând, ca toți creştinii, în 
magazia unde bărbaţii 'şi lepădai hainele spre a încerca 
in sinul 'mărei, “sistema celei: mai 'pertecte  egalităţi .
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sociale. Nu'uitaţi că aci 'avâm: cel'puţin spectacolul: mă- reţă al Adriaticel, unde nu se îitineca vre:0 poetâsă :Salo, der unde Gondolierul'şi vorbareţul :meti de Cicerone pu- tea cu :priveliscea corpurilor lor., să dovedâscă "luimei că numai :din-undele 'mărei nu putuse'eşi :0 fiinţă :fru- mosă ca Venerea din poveste. - - . a Un minut apoi eram în coalul undei ori în unda, valului» cum dise dăunădi un orator în Cameră. No- vice în arta balineariă mă insoţiă un individe, gata a mă pescui... e 
— Ceimai margăritar?, ., „ 
— Aşia:este,: dâr sum, în lpsă de 'alte :talente, pd „Pinte de ;familiă, şi apoi unde puneţi! că “fără: de mine nu s'ar'fi:ilustrat atâția” panfletari botezați şi ne bote- zaţi 2... Măcariin'interesul acestor :verrăi hidoşi .:ca- rii şi ci. trebu6:se.vede:so trăâscă pe lumea asta, nu e a- șia:că făcu bine băiaşul 'meii ică nu :mă'lăsă :prada ice- lorlăite:dobitâce vorace din 'fandul iAdriaticei ? 

„+— Di che mpaese 'siete signore; mă. -intrebă. băcşul meii, trăgându-mă de funiă spre mal, a —:Sono Walaco.: : ra 
— Anghe'io . . .:Ma.di che parte? 
— Indovinate. Se 
;—" Siete da"Kirla ?. DR 
— Nus'sciii unde vine. 
— Dela: Cain. . -! . | — Nici atâta, - a Ri — -Dela Velico 2:Dela Signu?—Dela Grădina ? Da:Ma- caresca — Da Gropisce ?... Sa Ia — Nu, nu, nu... | 

- — Io non indovino .., 
„— Sono da Bucarest. a 
— Non sodove si trova.quella:terra.. , . o — Precum nu: sciii,:ț'o marturiseseii —-dică:eă în italiana —-unde xiniă Velico, Signu, :Cninu, Gradina şi celelalte localităţi:c6 at-numit Le 

„— Ma duneque:voi non:siete Afauro-Vlaco . ...
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-. Negru sunt, Valacu asemene, der Maur nu... 
Dialogul acesta m'a pus. pe gânduri. Din acel mo- 

ment am hrănit un dor din ce în ce mai mare, de a vi- 
zita țera Românilor negri-a Mauro-Vlahilot. Lord Byron, 
Shalzespeare i-a cunoscut, i-a numit... Se cade ore ca eiă 
care sunt Valac, se nu-i cunosc? ..: 

% 

Olreit la Dalmația... E 
Der nu sciii dâca <Olreit» se pote aplica Ia o călăto- 

riă po apă... Apoi fiă bine aplicat ori nu, Pam dis şi-l 
manțin, cu risicul chiar de a da ocasiune vechilor răi | 
amici din Iaşi de a mai dovedi ormenirei cât sunt de i- 

- gnorant că nu sciii inglizosce și caut a fandacsi numai 
cu spaniolesca pre carea dânșii nu o cunosc... 

Se. v& scutese. de peripeţiile navigațiunci.... A!-le 
mal de mev!.... Cine nu Pa avut şi-l va putea esplica 
numai decă '] va fi impins păcatul a se amesteca în. a- facerile nâstie politice . ... e 

“Apoi, cum Dumnevostră, nu voiţi se sciți de politică, 
nu ne voiii incerca a ve face cunoscuți cu acestă, despe- rare a călătorilor pe mare... . a 

Trebue numai se ve spun că pe când toţi călătorii pă- timiati de ace bolă, eii me giisiam deplin sănătos . . , 
Je suis aguevri : altmintrelea suleriam ii fără se im- 
puşc sei [ără se me impusce, « schi /ăsele ». gentilețe de 
care avuiii, parte în țera mea, do la pravoslanici der mai ales de la jidani ? | 

* 

Desbarcaiii in o insulă mică de sub gollul Guarnero, 
cu numele U/bo. E vechiul Aloep a lui Constantin: Por-  ivogenetul. Decă nu m'aşi teme că citez greșit cilra ca- pitolului, — (am. luat . groza criticilor. meiă, care în tâle cele ce am scris până adi n'aii găsit decât citaţii greşite) 9 ? . 

* 4 ni a Și trimite la cartea «De themat. Imp. Dalm. Gap. 29.



— 281 — 

„Piciorul mei călca cu o negrâită ernoţiune stânca a- 
ridă pe carea ochiul meii intâlnia cu dor rara verdeţă a 
unor măslini rachitici, a unor viţe de viă seracă .. .,, 
Pretutindenea. mizeria, desolaţiunea. .. De ce inse ă- 
nima m6 bate cu răpede bătăi şi de ce pasul meii e pre- 
cipitat? po Ie 

Nu departe de ţerini dăriam doue-trei case dela care 
'ventul mărei mi-aduc& par-că o salutare frăţâscă . . . 

Ajung nerăbdător la prima căsuţă. | 
! Domnii mei, la sute de leghe departe de Ro- 

mania, în o țâră ce o sciai a unul nem strein, se te gă- 
sesci faţă în laţă la primul pas ce facă pe pământul a- 
cest strein, cu o lemee in cămașă cu altiţe, ca acele ale 
sătenelor nostre, cu o. fotă sei peşteman ca acele din 
munţii noştri, cu o cautătură a doi ochi ce vorbesc grafii 
românesc... 0 ! nu pâte vorba Domnilor spune emoţiu- 
nea sufletului. o Da 
„ii remăseiii nemişeal, iar juna [6lă in mirare .de a- 

titudinea mea po care nu-şi o esplica, me privea și dâa- 
sa, precât cu slială pe atâta şi cu curiositate. Surprinde= . » 

rel avea se urmeze mâhnirea. | 
- EX vorbese românesce. ate Su, 
Ea nu pricepe aa 

- Ei vorbesc italienesce 
"Acelaşi resultat 
* Eşti Vlacă, intreb? 
— Vlacă. respunde . | | | 

_ Deceptiune crudă. .. eram la estremitatea Adriateei, 
[aţă in faţă cu o fată română care scia că e română, care 
nu vroia se fiă decât română şi totuși nu scia neci o. 
vorbă din limba patrici, din limba străbunilor ei! 

ze 

Nu voiii, Domnele mele, și Domnii mei, se ve conduc 
pas dupe pas in Dalmația, necă se vă fac părtaşi emoţi- 
unelor s6ii decepţiunelor mele de călător, De la insula
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Ulbo :am “abordat la Zara. O dată la Zara acolo „sunt muniții, acele cetăți in care D-deii a adăpostit pretutin- denea gintea nâstră... Acolo eram in țera visului meii.., Mauro- Vlachia... Acestă -iţâră nu-0 găsiţi insemnată: mai pe neci o hartă, ea insă esistă și dâcă până adi Europa nu ali bănuit existenţa ei, bubuitul recent al flintelor plaeşilor ei :contra armatei Austriace ati. făcut-o cunos- cută Europei şi i-aii:confirmat incă odată dicătârea stră-" bună că Bomănul nu pere. Mauro-Vlachia din :Dal- maăţia :se :intinde de ;sub munţii Zarei până la gura Narentei in mare; dar dâca Mauro-Vlachia se incepe. şi se tinesce la acele-termine, isvorele românităţei nu inceț, neci :se“finese-cu 'Zara şi Narenta. Isvor de sullete umani el :purcede de la Rona, se urcă prin Friul şi ţinendlinia munților.se-pogră prin Istria. o Neci.marea nu -l pote opri!.. : el păzesce in golful Quarnero , in insulele Cherso şi Veglia şi reapucând țermul :sub Fiume, descinde munţii când pe o latură când pe alta, împrejurând pe la țerm cu braţu puternice Croaţia:prin. Carlopago și Pago, de sub care incepe.a se numi Mauro-Vlachia, ca apois&se continue sub Hagusa, in Albania, în Epir, in Macedonia , în. Tracia, până se deversă in basenul cel nesecat şi nesecabil al Daciei. Cine voiesce să-şi esplice Mauro-Vlachia.trebug se cun6scă Istria, şi Istria nu se esplică decât prin Friul. 
* 

Dar sunt Mauro-Vlachii români ? 
"Ca, se ;respundem. la acesta întrebare vom îndrepta cercetările;nâstre in.doue direcţiuni. : a 
Ne.inchipuim 'ca (cum şi este în mare parte) n'avem documente din care se aflăm date. despre _originele Mauro- Vlachilor. In asemene cas documinte în cestiune sunt ei inşii, cu moravurile, cu credinţele, cu obiceiurile lor. ete. | | 

„ „Paralelismul ce Domnia vâstră veţi face intre cele co * sciți că constituie individualitatea nâstră română şi ceea
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ce vă voii relata de la Mauro-Vlachia, vă va aduce însuși 
la conclusiunele dorite. i 
pe ' x 

Sorele arde, bârea marei abia mișcă intunecatul .ver- 
diş al olivilor. Se trecem: mai departe de ruinele elo- 
cinte ale apăducului lui Trâjan ,. se: trecem apoi răpede 
prin poeticii țermi ai lacului Vrama, se intrăm în .ce= 
tatea “Albă (Biolgrad) in comitatul -Zara şi aruncând de 
acolo.o căutătură: de fiii ruinelor de la Assesia (Assissia 
lui Ptolemei şi Assessia lui Plin; se salutim Ostrovitza; 
şi Suceviţa și lăsând panta munţilor se luăm câile Vul- 
turilor, căile ce duc la stâncele care comunicară trăi- 
niciă şi resistinţa lor la fortuni, gintei române ce le co- 

- mandă, ca vechiul centurion a lui Enei, ca alţi Eoli, la 
suflarea -cărora. aii intrat. în pămănt şi numai dăunădi 
şiruri intregi din o oştire cotropitâre.. -. .-.: 

x Ş 

Ecă un sat.... căte-va case respândite. Aceste cabane: 
umile sunt cuiburile 'valtarilor Adriaticei. Sa 

Cabanele Mauro-Vlachilor sunt rate ori de pstră, dâr 
adesede bârne. «La calcina dei Morlachi:e la creta 
e 10. sterco dei bovi mescolato colla cenere. (Osserva- 
zione di Giovani Lourich, pag. 84 

Recun6sceţi metoda de zidăriă naţională ?.. 
„.«I coperti delle 'case sono di-canne palustri, come 
quelle de' Contadini Italiani (di-i Valachi) senza, lu 
pulisia e lornamento. degli ultimi: (pag.:8k idem). 

i 

x 

'— Din ce.se constitue casa Mauro-Vlachului ?.0 sin- 
gură odaie cu o tindă mică. Camera servă: «Cucinna, 
Camera da letto, Camera da ricevere sono une. cosa: 
eslesa» (pag. 84;. Ceva mai mult: in tinda cască conlo-
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cuesce sub acelaşi âcoperent murga s6ii plavaia cea iubită. . Sa a « Tugurio ugualmente agli animali che agli uo- mană (p. 84). a] 
- «La maggior parte dei Morlachi presentemente a und casa pe» la famiglia et altra per.gli animali, chiamando la prima cuhnia la seconda Pojata». Vetra e în mizlocul casei sei delungul unui părete, lingă uşe.. Pe verful casei in loc de coş pun «una specie di legno scavato (stiubei)» care servă de COŞ... «Le mura. delle capane sono molto affumicate al dentro (Lourich pag. 85). -. 
„Deca, ca 'mine, Domnilor, aţi intra in căsuţa unul. Mauro valah la ora de sâră, Laţi afla cinând lângă vetră, unde se şi culcă, a a “Două 'velinţe , una pe laviţă şi alta deasupra lui, 6ca patul de repaos. Perne d'ajuns, aședate dioa pe sicriul eu rufele şi hainele intins pe o prăjină spânzurată un ca= păt pe pripiciul hornului şi alta pe o lrânghie legată de o grindă a podului... Dâcă aii- pat cu velinte, asta nu-i impedică a dormi, sovente sul raudo su0l0, coprendosi SE verno colla propria Nabanieza e ss tempo di state esposti dl aria sensa nessun Pipavo.» Ă Nică că se prea tem de receli căci de mici » cum se nasc, sunt ca Scoţenii şi Irlandezii, scăldaţi în apă rece. lă pot dice ca vechii locuitori at Italică : 
«Durum a stirpe genus, natos ad [umina primum Deferimus, saevoque gelu duramus et undis.» 
Spre a dormi Mauro Vlachul abia &şi despoie Opin- cile, cabanizza şi cureaoa cu cuțitul. - | 
Pe lângă căsuţa sea Maurovalahul are un grănariă care “| numesce Coş: «Gli Coscisono fatti în forma di Canestre ovali, od altră forma, che si ponqgono d'alla pante opposta dei focolari.» Lourich (pag. 87) Dar cei mai cu prinsâre aă şi granar afară din case (coşere), care cande de nuele, se chiamă Cosar , €ră cînd e în păment semblică, |
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Vasele do fertură ale Maurovlahilor sunt de lut, cele. 
mai alese cu smalţ verde. Tâte uneltele de mâncare ȘI 
de băut sunt de lemn. —Scra ard seii în un vas de lui 
cu un fitil țopaiţ).: Fortis dice că lpag. 88 Osservaz.) 
din causa, fumului opaiţelor sunt negri Morlacii ! ., . 

Morlacii şed cu dragoste pe .pămentil gol «/ morla- 
Chi siedono le piu volte pev terra, 0 sopa sedili. com- 
posti „di tavoleite, sostentate da tre piedi, alte du 
teva una spanna în circa o poco piu (pag. 89). 

Viţel nu mănâncă, ca și Românul, se-l pică cu lu= - 
minarea, . . 

Hrana ordinară a Morlacilor : Idptăniele, pre care le 
- acrese. Undă (puina) aii deajuns; Caşcaval nu prea fac 
mult de şi e bun, ci brânză de burduf «1 cacio- che 
fanno per loro uso giornaliero & tuito în pezsetlini 
che si consenza in un otro» şi se chiamă caș de burduf, 
pre care-l oleră cu dragi inimă ospeţilor. Nu voiii uita 
puina ce mi se oferi odată în Istria cu pâne de malaiă ! 

Mămăligă puţină, carne rare-ori, dar mereii malaiii 
copt pe vetră. Gurechiă (verză) murat «e îl principal 
companalico de'Moslachi, durante îl verno. Questo 
e un cibo nauseante per gbltaliani comme le vane 
per dlorlachi (pag. 91).— Ca şi Rominii din Romania 
Mauro-Vlachii din câri apropea treia parte numai a mai 
remas ortodocşi, postesc cu rigre posturile, cosservano 
inviolabilmente îl digiuno. Quindi e che mangian 

_porri, scalogne, agli, cipolle e tutto cio che digiu= 
nando riesce di menor costo, ed îngrato a chi a cibi 
migliori e gusto piu delicato 1» Aa 
„Apa cea nesulerită ce aii in'citerne vâra, îi obligă se 

„0 amestece cu oţet, ca soldaţii Romani. . , 
Decă postese cu rigâre ; apoi. de pască, de crăciun și 

de serbători : « Pogliano mangiar a crepancia. (pag. 
93 Osserv.) 3 Da 

Frugalitatea i dă viţă lungă. La Paun (Plavno) în 
„județul Knin sunt mai mulți Vlachi de 105—108 ani. 
 Ură mare aii Maurovlachii contra mâncătorilor de
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ce, ți şi D-vostră, văd bine, după “aplausele D-vostre. Oare aveţi insă şi dreptate ? „ Wessun Morlaco mangerebbe rane a costo di las. „ciarsi morire di fame 'Lorich pag. 95). - 

bresce,.. Ură care o-aveţi și 

„I latini saran dannati | 
Per aver rane, e boroli mangeati“,. 

[Ponteficele- Nicolo . 
ore, E | Unii Morlaci aii vândut la Veneţia brâsce și nu aii:mai lost primiţi îndărăt : —Nu trebue a servi poftele rele necă chiar ale streinului ! disu-li-sa. 

„ ” Familia, este la Morlaci” âncă în puritatea ei patriar- cală. Nimica mai poetic decăt vechiul mod de petire a unei soţii la Mauro-Vlaehi. , = - Seiţi care fâtă se mărită mai lesne în Mauro-Vlachia? — Cea „mai bogată? -Ceâ, care are velinţe-şi salbe mai frumâse?—Nu | cea care are fericirea de a, fi avut in-n6- 

Quinto a Const Ultimo Impera- 

mul ei mai mulţi viteji în luptele cu Turcii şi cu nea- micii ţerei. (vedi pag. 106 Fortis, ediţiunea francâsă). Pene de păun la pălăria flicăului, e semn de nuntă. Un vechiii cântec popular nareză âncâ un poetic obi- ceiii al 'Vechimei, la peţire. Ac6sta ne interesez direct căcă se ocupă de o incuserire a unui Voevod din Mauro- Vlachia cu un român din „Banat, ori din părţile Seve= rinului. Si PE 
Fortis nar&ză că în vechiul poem al nunței Voevodu- lui Zancu de la Sebigne (contimpuran cu George Scan- derberg) fraţii unei 6re care Jagna din Timişâra, pre carea o cerusă de soţiă, propuseră, acestui Iancu, jocuri, cu condiţiune că de va câştiga se-i dea pre sora lor, oră de nu, al ucide decă va, perde. Mai ânteiii produseră una lance cu un măr în văr Şi-i diseră : Pai «Iancule, cu o săgătă irebue se dai Jos mărul acesta. De nu.vei isbuti, nu numat nu vei lua-o de sociă, ci vei muri ! » Fortis pag. 108. De „Un autre jeu proposă, &toit de franchir d'un seul
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sault neuls chevaux places Pun ă cât de.autre : le troi= 
sisme, de reconnoitre sa future, entre neut filles.vgiles. 
Janco, brave guerrier, mais peu habile dans ces joubtes 
galantes, mit ă sa place un de ses neveux, comme Pu- 
sage de son siscle lui permettoit; de faire. Le moyen 
par lequel Zecolo, ce neveu de Jeanco, devina Vepou- 
se promise â son oncle, merite d'âtre rapportă, au ris- 
que d'allonger cette digression.- Sur fon manteau, ten- 
du par terre, îl jette- une poignce 'de bagues, d'or, & 
s'adressant aux neuf veiltes, il dit : «Approche, ramas- . 
se les bagues, aimable enfant, toi qui es destiniâe î Jaa- 
«cul. Si une autre ofe Gtendre sa, inaini, d'un foul coup 
«de fabre, je lui tranche la tâte & le bras : ensemble. 
«Toutes reculerent avec effroi : mais Pamante de Janco 
«ne recula pas ; elle ramassa les bagues, & en para. ses 
mains- blanches»; | 

- Ecă ce femee vr& Mauro-Vlachul ; femesă bravă, în 
stare d'a purta la nevoiă o armă de apărare a casei. şi o- 
gorului, alăturea cu bărbatul ei. Di 
Cetiţi” descrierea unei nunţi în Fortis (pag. 109); a- 

față acolo Năprama brodală; salutaţi-acolo- Pornice- 
lul şi Druscele mirelui şi ale miresei ete. | 

y. 

„Der n'aş sfărşi dâcă aşi aminti tâte aseminările.. 
Miresa, ca la noi, adună, parale cu paharu de la speţă 

“ŞI dă daruri pe săbii. 5 
Ceea ce nu se mai vede la noi, Dâmnelor, este obice- 

iul ce ai pe alocurea (insula Pago, satul Novaglia) ma- 
mele Maurovlache care ai fete de măritat : de aşi crl- 
tica fetele.cătră pețitoră. —. | 
"«Puisque tu veux lavoir absolument ,: sache quelle 
«ne vaut rien, qu'elle est obstinte, capricieuse &e ». 
L'&poux se tournant alors vers elle lui dit: «vous: tes 
«faite ainsi ? je rangerai bien'votre tâte». Il accompagne 
ces paroles de gestes-menaţans, & en faisant semblant 
de la battre.  - : a Ia
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Geste ameninţătăre ? câte odată reale. Ce dicoţi de a. cest procedeii ? Ii 
Der ce vreţi? Ca şi Romiincele nostre, Mauro Vlachele de le aţă intreba, de aţi voi se le scoteţi de sub reteve- iul, bărbatului, var dice : ce trebă aveţi dâcă mă iu- hesce? . . i Mi - Un alt obiceiii care la Mauro-Vlahi este legal Și care se cam vede de aseminea la noi (de ŞI fără lego! prin ttadițiune, este că femeea în anul dintânii al căsătoriei se sărate pre ori ce bărbat din națiunea sea, (augiţi ? cel pu- ţin numai pre Romăni !) E 

„ Bărbatul, ca şi la noi sătenit, vorbind de sociile lor, di- ce : cnevasta-me, s'avem ertăciune». .. 
Şi „ca şi flecăii noştri, Mauro-Vlachii sunt espeditivi în a face curte: dâcă aţi vădut la fântină ori la secere un flecăii curtând pre o fetă, apoi veţi înţelege ce face și Mauro-Vlachul descris de Louriei, «Sogliond gli a- manti di far alle pugna, sensa per altro farsi del male, e questo e un. sche»zo AIn0ros0, e per tulto dive, le lorro tenerezze finiscono tuite în abbracia- menta, bacci e giocchi di manti, în teci di corbellar- si con le dolce paroline : tu sei îl mio sole, la mia vilta, senza e non posso vivere ete.—» (pag. 138.) - l&rna ai şedetori, ca ŞI la noi. Acolo biborniţele (cum le numese și Mauro- Vlachii) fac și desfac, torcând, tetele şi flecăit prujind şi făcendu-și cu ochiul, 

Danţurile Mauro-Vlahilor sunt "hora (hola in cere, la cântecul din gură s6i din fluer. Sa - «Tous les danseurs, hommes & lemmes, se tenant par la main, forment un rond, & commencent. par tourner lentement. A mesure que la danse s'anime ,. ce rond prend des figures difitrentes , € degentre ă la fin en sauts extravagans, excutes par les femmes. meme, malgre le desordie qu'ils mettont dans leur habillement. II est incroyable avec quelle passion les Morlagques ai- ment cette danse sauvage. Quoique fatigues par le che- min 0u par le travail; quoique mal nourris , ils la dân-
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sent, & passent plusieurs heures, 'sans presque prendre 
- de repos, dans ce violent exercice» (pag. 135). 

Guvernul la Mauro-Vlachi este cel al familiei. Mauro- 
Vlachii era până dăunăi ceea ce până la 1830 era | 
Vrancea n6siră, o adeverată republică. In. contra ne- 

- dreptăţei Turcului ca şi a Austriacului Mauro-Vlachii. a- 
vură /laiduci, ca şi noi (pag. 86—87) Cântecele popu- 
lare cântă ca şi la noi pre bravii Haiduci . ... ŞI când 
neamicul e mai mare la număr decăt ei, Haiducii ţi res- 
unde de prin frundiş și de pe “prăpăstiile munţilor. : 

Hatducă sunt toţi cei cari pot mănui o armă. 
Austria de curend duse batalisne care fugiră, risipite 

la căutătura de foc a. Vulturilor liră, | | 
— Cei carii ai vădut immormintările la noi, au sci- 

inţă de ce e o immormântare la Mauro-Vlachi. Ace= 
leaşi bocete, aceleaşi imprecaţiuni şi după îmmormin= 
tare aceleaşi praznice ciudate. ,...,, | 

Imprecaţiuni ?... A! nu vom uita neci odată jalea 
cântecelor tie, resleţite păstor român din munţii Sebe- 
nicului | Merg6m trist; cugetând la misteriosele desti- 
nate ce Diei a dat Românilor respândind seminţa lor 
ca apele isvârelor. . . Cândo voce, pare cunoscută, lovi 
audul meii şi mișcă, inima mea agitată. . . . Un june 
păstor cânta o doind... Da! o doină , cu care d'odată 
mă transportam în munţii noștri verdi, din cotro vai ! 
astă-di ventul nu ne aduce de cât suspine şi gemete, şi 
cătră care noi nu putem trimite de cât neputinta n6- 
stră iubire cu un-strigăt: Curagiii, perseveranţă !... 

__ Doina păstorului mă chiămă la păstor; cu ajutorul 
călăuzului meii, un Mauro-Vlachii, Italian perfect, me 
înțeleseiii cu poetul şi artistul stânilor Liburniei antice, 

i Seiţă, Domnelor mele, ce dice acea doină plânge 
lore? | Se 

A | dcă espunerea ripede şi răi făcută a moravuri- 
lor Mauro-Vlachilor, dâcă cele ce va ututspune Fortis 
de frăția de cruce, de superstiţiunile or nu v'ar fi res-- 
puns deja ce neam sunt ei, apoi astă convicţiune: va re- 

19
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'sulta negreşit din amintitea.doines ui: Mihalale, păsto- 
rul de la Sânta Măriă, de pe piscul corbului: Ecă ver- 
surile. traduse după versiunea Italiană : 

„ Oleo! vulture semeţe 
„Urcă-ţi aripa pe nori, - - 
Nu qăreşci prin dese ceţe 
Şiruri de-al mei frăţiori ? 

Țipă, vulture amice, 
Țipă, stîncele se urle 

Ca la fraţi se ducă, voce 
„: Dal mei păs şi de-a, mea jale, . . 

Țipă, vulture din munte, 
Se străbată glasul teii 
Pănă Da Dunărei punte 
Pân la a, mirei maluri, . 

+ Păn la crăesca cetate, . 
Tanculeţ se mi te-audă, 

Ianculeţ aci se sbâre_. | 
„Cu feciori cu tolbe pline 

De săgeți tot oţelite 
„Se le 'nfigă în pept dușman, 

Oleo, Vultur semeţe 
Urcă-ţi aripa prin nori, 

- Nu-i ări prin văi şi ceţe 
- Urcând cete de Fraţiori?  - 

Care sunt acei Frăţiori pre. care, fără, să aibă consei- 
inţă de că ii chiamă Doina munţilor Dalmatici? Acel 

"Janculeţ să nu fiăel acel Ion care legă în secolul al 
XIII-le, în imperii , snopul imprăştiat, de furtuni .al 
“Românilor? .: : a o 

Jon, Lon, sună munţii ; . 
*



Domnii nostri Jon s'a numit ; 
Ion este profeţiă de viitor. | 
— Dăunădi, sunt puţini ani, din vărfarile Pindului 

un glas cu două vorbe ne răscoli adăne inima: 
Jiu. Român, disu-s'a. o 
ŞI toţi am strigat: Macedonenii sunt Români / Adi 

pintre vuetul tnnului şi udând acele stânci cu un 'sân- 
ge generos şi glorios, din munţii Dalmației, ne vine alt 
țipet: Vlahi! Viah! adecă Român, Român. 

Dar pe când noi Românii nu sciam, nu presupunem 
macar că dânşii esistă, streini scriitori conlirmaii nobi- 
litatea originelor Mauro-Vlachilor, 

Dalmaţianul /on Lucio dice că riumele de More Ulah, - 
îinsemnedă Români negri. EL află rădăcină comună: 
intre Ulah și Ulak si Valagque. Sa 

Fortis combate (pag. 70) acestă aserţiune a lui Lucio, 
este adevărat, înse cu argumente ne temeinice, ca acele 
că Morlachii nu sunt negrii şi că, Geci, vorba Mauro 
însemneză alta ceva. Apoi 'că Morlachii nu vorbesc a= 
ceeaşi limbă ca Valachi. | | 

Dar âtă cum întimpină pre Fortis, Lourich : 
«Reca stupore, che tanti autori Illirici copiandosi lan 

l'altro, abbian creduto sempre, che îl nome Jorlacehi 
sia pretto Illirico, e non:abbian mai saputo la sua vera 
etimologia , ma, strasecola ancora di piu, che il Fortis, 
pretendiendo di correggerli, abbia sostituita una piu chi- 
merica congettura. MI rimane dubbio, se sien pi colpe- 
vole i nostri autori de non aver comireso, che la pa- 
rola Movlaehi € Italianizzata, o il Fortis Italiano „che 

la volle Illirica esso pure, attribuendogli un signilicato. 
de suo genio. -Dopo questo riflesso, cosi naturale, sem- 
Drami, che insino ad ora tatti abbiano'pazlato a caprie- 
cio, secundo il soggerimento del PTOprio ingegno, senza 

„consultar su di questo profito gli antichi autori. Greci,



— 292 — 

Essi chiamavano , se;si crede a Lambert , ed a moltri 
altri, la Valachia superiore Maurovlacehia , ciot Valac- 
chia Nera. i) .: De | . Per la qual cosa & chiaro, che i Morlacehi nostri 
ortarone seco il nome da luoghi, donde vennero , ne Paquistaronă dopo la invasione di questi Regni lontani, 

e il Lucio nostro non singanno a punto, quando disse, 
che gli abitanti della Valacchia, e i nostri Plassi dor 
lacehi doveano essere în tulio, e per luito la stessa, 
cosa. Non ardiro pertanto assicurare, che tutti quelli , che portano questo nome, sieno provenuti dalla 
Valacchia: sola, ma poco si:adattd il nome generico 
Morlacehi anchi a queli, che“ provennero: d'altre  con- trade de simile lingua, e costumi. Una verită cotanto e- vidente non bisogna di prove: - Si pud dare, che i Afor- laccihi o sia neri Valacchi si chiamassero qualehe volta 
-Neri-Latini, il che fece probabilmente dir a Laicio, che la parola Morlacehi sigmfica Neri-Latini.» 
Are dreptate Lourich : tot ce ati lăsaţ spiritul slavi- zator se subsiste dia vechiul caracter, moravuri ete. se v&d romane, și, D-lor, sciți că Valahia sa chiămat Cara Ilac şi' Moldova Cara Bogdania. Tot ce era Român se dicea de orientali negri. Ecă ce insemneză Negri Vla- chii din Dalmația. | Da 

Când aii trecut aceşti Români în Dalmația ? Fortis - dice că în al XIII secol. — FE probabil numai că miş- carea mare de renascere din ambe Daciele se manifestă “Şi aci în secolul acesta, dar Românii sunt aci vechi, mai vechi, .. de cât de la Trajan chiar! 
Actualminte 6re Mauro-Vlachit care mată încetat de “a-şi dice Plachă mai sciti ei ce va să dică a fi Vlach ? Durere !.... pe tâtă diua ei sunt deslipiţi cu anima de 

ti) La Moldovia e propriamente la Valacchia superiore, chiamata da Greci „Mauro-Vlacchia, cioe Valachia nera. Lambert, Sturia Generale ec 'Tom, II» p. 45. .
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latinitate sub teribila lucrare de slavizare, la umbra re- 
ligiunei, care aiă trecut peste ci. Mauro-Vlachii sunt în 
ajunul totale; perderei pentru causa romană: — Cine 
voiesce aşi da o socotelă despre dilnica întindere a pecin- 
ginci slave peste frumoşii munţi Români dea lungul. 
Adriatieei, se vedă ca noi cum progresză ea de la un sat. 
la altul. Deja in Istria sunt multe sate care se numese 
de Viaşi,. Vlașca, și în care insă a dispărut limba romă-: 
nă.—Dâră, în unele, ca mai ferite de contactul slavilor, 

„Ye putea afla limba mai pură. pâte chiar: decât a n6-: 
stră, afară de dialect, care pune 7 în locden: pără- 
pâne, uru-unu. Sunt sate in care pe fiă-ce di se intro- 
duce slavismul. Popii fiind slavi, Românii se rOgă fără 
se pricâpi ce dic, in limba slavă Ba chiar vorbele slave 
luptă contra celor române : aşia vor numera ur, doi, 
trei,.. Osem, Devit şi apoi iar dece, ur de dece ete.— 
Tot aşia vor dice maica-Boji... | 

Aci insă nu e decât prima fază a răului; românimea 
încă plutesce peste valuri. In Dalmația reul e mai grav. 
Cuvintele române s'aii coperit de valul slav : aci nu. 
ți se mai dice: scii, omânesce, neci sboresc rmâ- 
resce, ci /naio Vlașca... Şi vai! numesce bietul ro- 
mân română limba care invadiunea i-aă impus. 

Der dâcă este aşia, se fiă Gre perdută causa Romani- 
tăţei in aste părți ? | - 
„A! decă, D-lor mele şi D-lor mei, ca n'ar fi perdută 

in anima nostră, a Românilor din România propriă, ea 
ar fi câscigată pretutindenea unde ţine âncă poporul a 
se numi Vfaci, român ! Perdută ?... aruncaţi o privire 
pe aceste fotografii de: săteni Mauro-Vlachi şi veţi sim- 
ți ceea ce streinul n'a simțit, că chiar dâcă ei ca copii 
perduți în țeri streine nu mai sciii că sunt români, ei 
aii conservat nealterată fisionomia frumosă a laţiului. 

- Ce se facem însă ca se redim Mauro-Vlachilor con- 
sciinţa naţionalităței ? | | 

Se trimetem la că, Ceţile ce aşteptă... 
Ceţile aceste care sunt ?
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;:— Ceţi de invăţători |... 
„Şcoli, preste tot scoli.,.; 
Decă Austria inţelege pericolul ce va [i intr'o d pen-. tru ea, când lumea slavă se va fi deşteptat deplin, Aus- tria nu pote se vedă cu ochi ret impuţinarea Sidvilo - prin readucerea la românimea Mauro-Vlachilor. | „Scoli dar, şcoli pretutindenea, în Dacia, in Macedo- nia, în Istria, în Dalmația 1... a 
In şcâlă e mântuirea nostri... lar în mântuirea, nâstră e salvarea Europei de potopul slavie ! 

a



SEAMANA 
si . „$ 

  

CONFERINTA. . .: 

Pinaata în falogul vuzaui Spital de Fanii Morni, în 1878. !



 



Domnelor şi Domnilor ! 

«Galaţii, oraş forte neregulat zidit... ..Deshbarcaiii in 
noroiii unde un număr de Tarci erati ocupați a bate 
câță-va Moldoveni cari săriseră spre a ține partea unei 
hătrăne care reclama de la dinşii pre fiica-sa. . . Stra- 
de tortudse. . .. Căţi-va Armeni, mulţi Turci, puţini 
Moldoveni şi nu găseşci adăpost de eşti călător decât 
la una din cele 5 mănăstiri cunoscute sub numele de 
Panaghia, St. Ion, St. Nicolae , St. Demetrie şi St. Mi- 
hail Arhanghel, ocupate de un:număr mie de Călugări 
cari trăesc din milosteniele neguţitorilor și ale călători- | 
lor pe carii găsduesc... La apropierea me d'un grup de . 

„femei stând în jurul unui puț, tâte fug care in. cotro 
căci mă iai după costumul ce port de Ture. .» : 

lată care pută fi impresiunele unui călător. din se- 
culul al 47-lea intrând în un oraş românese Dămnelor 
şi Domnilor mei. | Ea 

Vină însă călătorul acela, vină însă un Motraye acum 
la Galaţi şi sum sigureă dâcă nu-l va afla mult schimbat 
din punetul de vedere al noroiului și al neregularităței, 
nu va fi tot ast-fel și din alte puncte de vedere. Unde 
sunt Turcii schingiuind pre Creştini ? Nu mai va afla o 
nenorocită mamă disputând neputinciâsă , pre 'copilița 

„ei unor brutali fii aă lui Moharmet.. Nu mai [ug Moldo- 
venele de la fântână, vădend un Ture în ori-ce strein.... 
ŞI în astă seră ele se adună bine-voitâre în. jurul. unui:
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- străin oraşului lor, destul se le fiă promis acel străin a . le vorbi .de ţera lor... In locul unei. mame cutezând a . smulge din ghiarele depravaţiunei pre o fiică iubită, că- " 18torul ar afla astă-di tote lemeile române disputând: „morţei chiar, cu duise îngrijiri şi mângăeri pre îjii Ro- mâniei căduţi: în apărarea. ţărei şi a crucei, in luptă cu păgânul. .. . . Motnage nu afla în Galaţi acum 150 ani de cât cinci monastiri adăpostind. pentru. o eleimosină pre călătorul ingrijit de sorta sea ..;.... Din fiă-care casă astădi femeea română, va face, de va trebui, loc de adăpostire pentru ostaşul român, un loc ude iubirea - duiosă să-i ostotscă rana: gloricsă , un loc unde chiar murind, să m6ră bine-cuventând rana priimită de la duşmani,. care-i 'va fi dat ocasiunea se v6dă că in Galaţi “ca şi pretutindenea nu sunt mai mult numai duşmani și "străini, duşmani, ci străini iubind țera care le a dat a- dăpost, ci multe Rominee care în jurul patului, rănitu- lui sunt ângerii cerului şi garanța răsplătirei bărbăţiei “luptătorului pentru neatârnarea. patriei... i „Ce deosebire, Dâmnelor mele şi Domnilor mei, de lucruri și de 6meni!.... i De Cursul evenimentelor: politice nu este strein la acestă. schimbare... _ ÎN 
Vin se vă vorbese der de evenimentele politice care. - ai contribuit la ea. - o i 

x IN 

„- Politica e lupta naţiune in lăuntru şi afara pentru manţinerea, individualităţei naţionale, pentru impinge- rea naţiunei la progres. . .... dăcă nu este acesta po- litica, apoi nu va fi neci acea tristă ceartă care se ter-. mină cu dobândirea unui scaun de ministru, de deputat ori de primar, Şi decă ne este permis a, dori, ba trebue se dorim, incetarea luptei a cărea incepătură, este în pa- . tima omenâscă, suntem din contră datori a dori se nu inceteze neci o dată cârta naţiunei pentra esistena sea, -
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politica naţiuni pentru a-și "asigura cât-mai 'multe 
sorți de neatârnare, şi apoi, de desvoltare şi de propă- 
ŞIre .., Sa a 

% 

Politica unei naţiuni, resultat al inteligenţei şi voin- 
tei scle, duce cu sine meritul şi demeritul ej. A vedea 
scopul către care trebue se tindă, este pentru naţiune ca 
şi pentru individ, faptă de inteligenţă și de voinţă. Nu nt- 
“mului romănesc se va tăgădui meritul de a Îi urmărit 
in politica sa de seculi, acel scop, până și în dilele, 
multe la număr, de păs şi decădere; nu nemului romă: 
nesc, dicem, i se vă tăgădui meritul de a fi voit se re- 
mână, ca nârm romănesc şi ca nem romănesc se se des- 
volte pe calea propăşirei ! E 
„Der a inţelege şi a voi scopul nu este a-l şi realisa, 

căci şi naţiunilor ca individilor li staii în potrivă stavile 
care nu atârnă de ele se nu le intimpine. La faptele na- 

“Hionali iii parte, pe lingă inteligință şi voinţă şi unii alți 
factori pre cari i-am putea numi fatală, de 6re ce în[ă- 
cişarea ca şi înlăturărea'lor nu sunt sub voia omului, 
nu sunt sub voia naţiunei. a 
“Topica adecă situaţiuinea geogralică a unei ţeri, veci- 

nătatea ce are un nermn, cataclismii pre care înţelepciunea 
“omenescă, nu-i pote prevedea neci împedica, .ce stavile - 
cumplite nu ridic tote aceste în calea n&murilor nain- 
tând spre scop! - 

v Ai putea Rominimea schimba în favore-i aceştă trei 
actori brutali şi orbi în imponeişa luptă cu politica na- 
țională? Stat-a. la.voia Romănului ca se aibă ţâra lui 
altă aședare geografică decăt acea care ati făcut din ca 
albia de scurgere a şiroelor barhare ? Atârnat-aii de pu-. 

terea Romănului ca în loc de vecinătatea Leşilor, Ungu- 
"rilor, 'Tureilor se-și dea alţi vecini mai apropiată de el 
la suflet şi la sănge?...... - | | 

ŞI ca tote acestea, in contra acestor factori niemlădiosi
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şi protivnici a luptat şi luptă şi astă-di inteligenţa şi. 
vola- liberă a Romănului ? o 

A-şi ţine, a-şi asigura neatârnarea sea, &că scopul, 6că politica naţională a stremoşilor noştri. Când erai în câmpul de luptă căpeteniile; strigaii ostașilor: «Nu vă 
daţi, că pămentul acesta este stropit cu sângele moşi- lor şi strămoşilor: noştri», şi cân lupta în câmpul de 
hătană se curma, ci pregăteii pre cea viitâre făcând scop al politicei lor din precumpănirea și pre intmpinarea loctorului fatal al vecinătăţei. Acura apropierea de Un-. 
guri paralizeză gândul dusmănese al Polonului, acum. prin Poloni se pune stavilă planului duşinănese al Un- Surului şi nu târdii amânduror vecinilor uniţi în ame=: 
nințare, maturitatea politică a unui Ştefan, a unui Mir- 
cea, va opune un noii.factore al vecinătăței , pre-Turcu. Pre Ture! Ro'nânul creştin nu a stat la îndoială. a lace dintr'un păgdn aliatul sei, pentru că ideea cre- ştinismului” insă -i a fost: la stremoşii noştri ajutatoriă car nu stavila a desvoltărei conseiintei naţionale romă-. - EI ne, a manţinerei neatârnărei ncamului, -- 

* Am audit oratori politici, . cari pentru a da altă, di- „Techune evenimentelor recente “politice; 'Şi indreptaii mintea la testamentul lui Ştefan-cel-Mare si in puterea 9 lui cerâă nerumperea legăturilor: cu Turcia. 
Testamentul lu Ştefan cel mare 1...,. 
Der ccea ce urmăria acosi testament fu nealernarea ferei ; şi mizlâcele prin care o urmărea Marele Domn , 

acestă, păstrare a neatârnărei erai toemai vechia poli- tcă naţionale : de a equilibra vecin prin vecia. Legătu- rile vechi cu Turcia nu aii fost in minca Domnilor mari scop ci mizloc...:. Apoi din dioa “când acest mmisloc nu
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mai fu cel mai bun, nu noi modesnii numai;: dar âncă 
imediat după Ştefan-Cel-Mare şi după: Mircea, stremoşii 
noştri aii căutat alt miztoe cu care mai lesne se: ajungă 
sântul şi marele scop : păstrarea noatârnărei nâmului. 
Ba chiar Stefan-eel-Mare, ba chiar insuşi Mircea inainte 
dea se gendi la Turci şi-ati indreptat privirile în jurul 
țărei lor şi s'aii intrebat dâcă nu pot afla vre un vecin ; 
s6u vre un popor, cât de depărtat, cu care se urmărescă 
lupta contra vecinilor ameninţători: Unguri, Leşi şi 
chiar Turci... | a aa 

Acel vecin, acel noii factore fatale la faptele naţiunei 
române, cine din D-vâstri, Dâmnelor şi Domnilor, nu 
Lai numit în găndul seii ? | îi 

„Apoi acest factore politic nu este invenţiunea n6stră... 
Incă de la inceputul secolului al XV-lea, ba chiar încă 
sub Stefan-cel-Mare, Românii i&i in băgare de ssmă 
esistenţa unui noii vecin şi din primul moment caută a 
utiliza pre acest vecin, constituindu-l factore noii în com- 
binaţiunile politicei, tindând la conservarea şi desvoltarea 
statelor române, Acest. noii vecin. cu care Stefan-cel- 
Mare intra în incuscrire prin căsătoriă, fu unul din prede- 
cesorii Ţarilor rusesc, * 

i * 

Direcţiunea politică dată de marele Domn fu adese 
urmărită de succesori de ai lui, dar numai la finea se- 

“colului al XVI-lea şi inceputul celui al X VII-lea, Domnii 
Românilor dădură espresiune reală, lămurită, direcţiunei 
politice indicată de Stefan-cel-Mar6 , căci de atunci în 
coce istoricul află pre Roinâni în alianţa. directă cu Ţară 
Rusiei. | DE 

Greşit-a Stefan-cel-Mare? Summi sunt homines ta- 
«men | Greşit-a el indreptându-și ochii, inainte de a se 
alipi ţ6ra de turci, in spre Răsăritul Moldovej.2.
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“Amintiţi-vă situaţiunea în care se afla Românimea pe la finele secolului XV şi veți aproba fără toermelă căn- tătura prietenâsă a Domnului țărei cătră noul vecin. In lupta necurmată cu Ungurul, Polonul era aliatul Moldo- „Xel indicat de imprejurare, căci de când cele două sorori Hedyigea şi Maria avură parte de corânele ungurâscă şi polonă, următorii lor vor i compeţitori reciproci ai aces= tor corâne. A. ajuta pre unul contra altuia pentru a fi a- jutat de unul contra altuiă, era un espedient politie ca- rele av6 să d& folâse Domnilor Romiăni mai cu semă celor dela Nord:-Estul Daciei, | | | Deră veniai şi 'dile de acel în care Moldova, : strinsă.. in partea despre r&serit de posesiuni polone şi în certă “fiind cu Polonia şi fără speranţă de ajutor de la Unguri, Da ameninţată încă şi pe la Sud de Turci, urma nevoia se înţelâgă prețul unei nouă alianţe cu un n6m, care prin aşedarea țărei sâle, să apese asupra Poloniei. Aliatul re care âncă Alecsandru-cel-Bun îl căută contra Poloniei - a răseritul țărei sele, Stefan şi mai cu sâmă următorii acestuia, nu-l mai puteai afla în. noi Suidrigeloni, . ci la Kiev, la Moskva |... . ARE Acest noii nâ:n era naturale se atragă privirile Domni- lor de după Stefan, când vădură, că Turcul aliatul indi- „cat de Marele Domn, peşcheşul -ăl numi. dare, alianţa „vasalitate. . . :.Când Turcul deveni, la rândul săi ceea ce secoli întregi se incercaseră a fi Polonul şi Ungurul. 
- * 

„ Neci-odată mai neingaimat, mai respicat să facu ac6- sla apropiere de Ruși ca la finele secolului al XVII ŞI inceputul celui al XVIII. | | E Ca şi astădi, cu mai multă înverșunare decât astădi, în ultima jumătate a secolului al XVII, între Români ci ŞI între vecinii lor Unguri, ba chiar şi Poloni, două erai : curentele politice care se imponcişai cu isbiri grele. Unia Moldoveni şi Munteni interpretând prea strins a-
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şia disul testamentu al lui Stefan-cel-Mare, ancă tot mai 
cutezaii să spere.în Turci, cu tote încălcările. lor asupra - 
drepturilor şi independinţei erei lor, pe când alţi Mol- 
doveni şi Munteni căutaii în jurul ţerei lor se aile pri- 
cteni mai de temeiii decât eşiseri Turcii. Polonia, Aus- 
tria, Rusia sunt ţerile spre care unii Domni şi unii 

„ sfetnici ai țărei îndreptară cugetul şi glasul. 
„„ Geea ce la epoca aretată, decise pre Moldoveni mai 
mult ca înseși trecutele nenorociri cele veniseră dela 
Turci, se caute în altă parte ajutor, fu şi faptul otărîriă - 
lurcului — după luarea Cameniţei—d'a-şi apropria şi 
Hotinul Moldovei şi de a ţine acolo oştiră turcesci, ceea 
ce deschidă cale neşfârşită oştirilor semilunei, cale pus- 
tietâre prin ogorul românesc. . Acâsta ficu pre. Stefan 
XIV. Petriceicu se părăsâscă pre. 'Turci, la asediarea 
Hotinului şi să trecă în partea Polonilor. | 

E 

“Cel mai mare representant din secolul al XVII al a- 
„cestui partid romănesc, carele in interesul independin- 
ței terei, caută alianța Creştinilor cât, de departe numai 

“se ptă scăpa țera de jugul turcesc, fu Şerban Cantacu- 
zino dela Munteni. | . 
„Acest Domn Mare, :cel mai mare la părerea. mea, în 
secolul XVII, dupe Mihaiii mort a 1601,—lucră, tâtă vi- 
6ţa sea nu numai spre ă ajunge se asigure neatârnaiea 
țărilor romăne, ci âncă și pentru a impinge creștinătatea, 
a isgonirea Turcilor din Europa. a 
“Urmărind acest plan, Serban devine puntul de gravi- 

taţiune al partidului naţionale şi creştin din tâte erile 
romăne, aşia că istoria Moldovei la aceşti ani, nu se în- 
elege decăt cercetată alăturea cu cea a domniei lui 
Serban-Vodă Cantacuzino: | 

Scopul mei, Domnelor şi Domnilor, este d'a ve vorbi 
despre Serban Cantacuzino faciă cu neatârnarea țerilor 
române şi cu aşia disa cestiune a osiientului, 

*
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„“ Demetrie Cantemir a seris opera : «/ntîmpiărule Can- tacuzenilor. şi Brâncovenilor de la munteni». Acăstă cărticică scrisă în romănesce n'a ajuns pănă la noi de-. căt în traducere, George lon.Zavira a tradus'o la 1795 dupe o altă traducere gerimană, care şi acesta era tradusă după o mai vechiă traducere rusescă” a În acestă cărticică preţiosă (publicată in traducere ro- mană în cârh. Romăndsed») avem informaţiuni despre Cantacuzeni, incepend de la Const. Cantacuzino fiul lui Sailan Ogli Cantacuzino, carele a fost spinzurat de Sultanul Murad Ie 
Originea familiei Cantacuzenilor este arătată şi în -Jlistoria Bizantina duplici commeniario - ilustrata» de Carol du Fresne dominus du Cange !Paris-1680). Fa- milia Cantacuzino din Bucuresci posedă preciose docu- mente asupra membrilor ei. Din aceste: s'âiă publicat o parte în foiletânele «Trompetei Carpaţilor». | Aceste dise pentru cek 'carit doresc'a sci mai mult despre familia acata, noi ne vom mărgini a aminti că -tatăl Cantacuzenilor Munteni, Const. Cantacuzino, cu- „noscut în cronice sub riurnela de Constantin Postelnicul a fost, dice Cantemir, zugrumat din ordinul lui Gr. l6n Ghica Vodă de la Munteni; la 1664, deşi Postelnicul Can- tacuzino ajutase pre Greg. Ghica pe lingă Turci. se ca- pete Domnia Munteniei. 

„ Const. Cantacuzino avu șese fii dela jupănesa lui, [lin- ca, prin carea Cantacuzenii se aliară cu familia istorică a Basarabilor, La monastirea Cozia se găsescii portretele murali ale lui Const. Postelnicului, al Jupănesei Ilinca şi „acelor 6 feciori ai lor : Serban, Drăghici, Iordachi, Ma- „tei, Constantin Stolnicul şi Michar,,.... 

| * 

Serban Cantacuzino, unul din acesti şese feciori al Postelnicului Constantin ajunge Domnu Munteniei, aju- tat de partidul naţionale. Avenirea lui la Tron fu con-
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siderată de țera, dice Fotino, ca o intâmplare de cea-mai mare; fericire, care a adus bucuriă şi veseliă în ănimele tuturor. Era in adever, nu triumtul familiei Cantacuzeni- - lor in contra lui Duca Vodă orta amicului aceluia, Balea- nul, ci triumful representantului unei direcțiuni po- litice, a “acelei carea cinta în alianța cu Creștinii scipa- rea trei de cumplitele dlile ce-i facâii Turcii, de 'repeti- tele lor ameninţări de irarisformare a țerilor române în paşalicuri, . 

„Şerban Dome, puse şi. schimbă Domnii Moldovei in unire cu pantita Moldavă contrariă Turcilor. Petriceico 
“nu fără ajutorul lui Şerban i& Domnia dela Duca- Vodă, 
în lipsa aceluia, dus la asediul Vienei cu Turcii.. i 

Ca dovedă neindoi6si cum că inlăturarea de la Domnia 
Moldovei a lui Duca Vodă e o adevărată, schimbare de 
direcțiune politică eră nu numai de domniă, vom aminti 
faptul că . Petriceico "şi dirige, îndată ce apuca tronul, 
tote puterile în potriva Bugeacului, continuând ast-fel— 
pe 0 scară mai mică, lupta crestinătăţei contra turcilor 
şi aliaților lor. Ca dovâdă 6răşi că Domnitorul era, în ur- 
mărirea acestei direcţiuni politice, în alianță cu creştinii, 
avem faptul că 'espediţiunea o face impreună cu: Cazacii 
lui Coneţli, şi că Domnul : Moldovei declară Ucraina li- 
beri, măcar că acâstă ţeră — subjugată de turci, fusese 
alipită de ei la corâna Moldavă a lui Duca Vodă. | 

„ Gum în lume totul se reduce la acţiune şi reacțiune, 
acţiunea, Iui Petriceico, ajutat de Serban-Vodă,—este ur. 
mată de o reacțiune în sensul opus. «Nu de geaha, dice 
poporul, s'a arătat pe cer o ste cu codă des'a vădut multe 
dile; nu de geaba mâncaii şi lupii 6meni ; nu fără cuvent 
tost-aii și cutremur, prea mare, şi nu fără mirarea lumei 
cădut-aii atuncea şi turnul cel mare din cetatea Sucevei, 
ce-i dicea turnul Neboisei.» 'Tâte aceste semne din dilele 
lui Duca Vodă şi le aminteii Moldovenii contimpurani 

20
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Împresurărei, Vienei, căderei cumplite a lui Duca Vodă 
şi apoi isgonirei lut Petriceico Vodă... | 

Căderea acestuia de la Domnia sea a 2-a sub lo- 
virile Turcilor era inevitabile, căci Şerban-Vodă nu era 
gata de resboiul sânt, abea întors din espediţiunea dela 
Viena, espediţiune la care lui parte, se scie, d contre 
cour şi în care lu mai de mult ajutor Austriacilor. de- 
cât Sultanului. | | 

Căderea lui Petriceico nu este urmată îndată şi de . 
r&punerea partidului naţional, care-l ajutase a.reapuca . 
tronul Moldovei. Un partid, o direcţiune politică. în | 
care se aflaii barbați ca Apostol Catargiu vel comis, ca 
Ilie Dragutescu serdarul, câ Savel Smucilă Medelnicerul, 
ca Hatmanul Buhuşi și mai cu s&mă ca : Miron Costin 
vel logofătul, nu este fără radicini adinci în țeră. Petri- 

 ceico, învins de țătari, «luă miere ŞI vin, vaci şi Doi şi 
turme de oi» şi trecu în Polonia, der partidul. săii 
ținu âncă pept reacţiunei & luni de dile, de la Noembre - 

. 4683 la fevr. 1684. Aii nu era în guvern chiar Costin a- 
cel bărbat care cutezase a Jice însuși Vizirului, altă-dată, 
la luarea Cameniţei : «Suntem noi Moldovenii bucuroşi 
să se lățâscă Impărăţiă cât de mult, ear peste era; n6- 
stră nu ne pare bine să.se lăţescă ?... SS 
„Lupta era inutile... Miron Costin simţi că țera stâr- 

să de invadiunea tatarilor şi a Domnie ui Duca-Vodă 
nu inai putea lupta..... In dioa când Galaţii tresaltară. 
dureros şi comunicari întregului, corp al ţerei fiorul 
seii de grâză, la desbarcarea noului Domn cu oştirile de 
ajator—partidul naţionale cu înțelepciune amănă ora în- 
cercărei de salvare a ţărei.... Merhbrii sei mai influ- 
inți se refugiară la vecini. ... Curtea, lui Șerban-Vodă 
dela Munteni primi: pre mulți din ei şi dintre cei mai 
cunostuți, a Sa 

Si cu tâte aceste noul Domn Dumitraşcu-Vodi era: âncă un triumf al înţeleptului și abilului Șerban-Vodă.:. . ... 

Dumitraşcu era ruda lui Şerban Cantacuzino, .. -
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„* Cronica lui Mustea şi mai ales cronica lui Neculesa' 
„ nareză domnia durerâsă a lui Dumitraşcu-Vodă, domni 

care începe în dile de fâmete mare: « Eraii 6menii dice 
Neculcea, tot leşinaţi şi morţi pe drumuri și pe uliţe cât 
se mâncau om pre om şi potgheazuri din. tera lesescă 
tot de-a-una se slobozti de strica şi preda; talhărit 
mult era și dela, Cotnari în 'sus era ţâra pustiă,...» 
“Mizeria cumplită a țerei nu era in stare se induplece 

ănima lui Dumitraşeu-Vodiă. Curtea lui deveni loc de 
scandal şi de orgii. Inconjurat de boieri fără ineci o: 
valâre—căci cei aleşi erai emigraţi, —Dumitraşcu-Vodă, 
om nestătitor la vorovă, telpi, zamăgeii, giambaşi de cei” 
dela, Fanar (dice Neculcea), &şi uita şi vărsta şi posiţiunea. 
Pe când Domna lui petrecea la Constantinopole el ăşiluă 

„0 f&tă a uncă rachierițe de pe podul vechii din Iaşi. : 
„Pote nu voiii face neplacere auditorului meii aparţi- 

nând sexului frumos . Wa aminti pre Aniţa Archipoia şi! - 
toaletele timpului... a o 
„ca ce dice de acâstă femee, cronica lui Neculcea (Le- 
topiseţe, Tom. II pag. 249). | Ie 

„„ «Si o purta cu sălbi de galbeni, şi cu haine de șahma- 
rand, şi cu şlie de sobol, şi cu multe odâre impodobită ; : 

şi era tânără și frumosă , şi plină de suliman-ca o fată 
de rachieriță, şi o trimetea cu -careta domnâscă, cu Sei- 
men) şi cu Vorniei şi cu Comişi, diua amâză di mare 

„pe ulițe, la feredeă, şi pe la mănăstiri , şi pe la vii în 
plimblări, şi făcea şi pre boeri de-şi trimetea jupănesele 
cu dânsă ; şi după ce vinea de la primblări, trimetea ju- 
păneselor lor daruri ganaviţe ,. belacâse, căci iati făcut 
cinste de aii mers cu dânsa în primblare. Si după ce s'aii 
mazilit, aii luat-o cu dânsul, şi ati dus-o în Țarigrad, şiaii. 
măritat-o după un Grec: Căutaţi, frați, iubiţi cetitoră, | 
de vedeţi ce este omenirea şi necuviinţa grecească ; că el 
de bătrân dinți în gură nu avea, diininâța "i incleea dei. 
punea în gura, cr s6ra "i deseleea cu uncrop; şi pun | 

e masă, şi carne in tote posturile cu “Turcii din preună 
mânca. Oh !oh!o0h1 Săracă ţâră a Moldovii, ce norocire
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de stăpini ca acesta ai avut! Ce sorţi de viață 'ția” căzut? 
Cum ai mai rămas om trăitor în ține „de mare mirare „este, cu atâtea spurcăciuni de ohiceiuri-ce se” trag penă astădi în tine Moldovă ! Şi din vreme în vreme tot s'aii mal adaos: spureatele de obiceiuri, care mai înainte se 
vor, scrie.cineş la rindul lor.» | 

Etă acuma, în ce mod Dumitrascu- Vodă înțelege şi 
făce dreptatea : . | 

«Tâmplatus-aii atuncea de s'aii găsit câte-va mii de galbeni în mănăstire, în Başca, posi de ctitori, pentru treba mănăstirei, şi i-ati luat toţi galbenii Dimitraşco-Vodă și nimica n'ait lăsat mănăstirei de. chivernisâlă sâă se toemescă ceva, fiiind mănăstirea săracă, | „„«âşijderea feciorii lui Kiriac Sturzii Vornicului, I6n şi cu Sandul; care “acel I6n ai ajuns mai pe urmă şi Vornic mare la alţi domni, aceşti Doeră pâra pe o ma- stihă a lor la Dumitraşeo- Vodă, dicEnd cum că ar fi ră- mas multi bani de la tatăl lor Kiriac Sturza, şi lor nu va mastiha, lor să le:facă parte. Deci Dumitraşeo-Vodă, cu meşteşugurile lui ai aflat unde era Danii, şi ati tri- mes şi i-ati luat toţi; şi nimica nu le-aii mai dat acestor boeri, nici lor, nici mastihei lor șI după ce s'a mazilit Dumitraşco- Vodă, s'aii dus mastiha acestor boieri Vor- nicâsa lui Kiriac-Sturzii la Tarigrad, de ai zăbovit ju- mătate de an, şi “și. ai aprins rogojini în cap de le ai pârit la Impăratul pe Dumitraşco-Vodă, şi nimica n'aii utut face, să isprăvescă ceva, şi aii mâncat banii toţi Dumitrageo- Vad | Se Asemeng-urmări trebue să revoltă (Era în. contra lui Demitrie Cantacozino. Serban Vodă, deşi văr primar, nave interes se pârdă, susţinând pe Dumitraşcu, influ- ința asupra boerilor Moldoveni, EI deci lucră şi la căde-. rea din domni a lui Dimitrascu Vodă, Hatmanul . Bu- huşi era la curtea lui Serhan-Vodă; cu else ințelese Ser- ban. Buhuși chiămă boerii țerei de jos ai Moldovei, ca mal apropisţi, se se înțelăgă cu Serban-Vodă. Acesta mai mult ca ori când simți nevoia câ-Moldova se nu lip-
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sescă a fi lingă el, căci vede apropiindu-se ora realizărei marelui seii plan politic. Care era acel plan ? Vom spune „după ce vom fi amintit evenimentele ce se regătâii pen- tru Moldova, Serban adună, diserem boierii Moldoveni la curtea lui, Ei se ințeleseră,. asupra candidatului de Domn în locul lui Dumitraşcu- Vodă. | 
Acum asistem la una din acele scene pe cât comice pe atâta triste, care se găsesc repețite în istoria nâstră, din dilelele de durere; Care din boerii de faţă n'ar fi voit se fiă el candidatul de Domniă? Der lucrul era impreunat | cu primejdia capilui şi acesta amuţia dorul de domniă “ în anima tuturora. Atunci se gândiră se alegă nu pre cel mai bogat sâii mai putinte: dintre ci, ci pre cel care, mai obscur, mai sărac, ŞI mai pucin influinte fiind, cre- deii ei, că-l vor purta dupe voia lor. (Aminţiţi-vă de sce- na de alegere a lui Cuza-Vodă la Elefant ) O altă cali- tate ce căutaii boerii de atunci în candidatul de - Domn era bătrineţile, nu-căci ele sunt fontina ințelepeiunei ci pentru. că fiind bătrân va trăi mai puțin (Neculce 

Tom. IL. pag. 250) şi de! cine scie “dâcă: cu. desele 
schimbări de dommiă nu va veni fiă-căruia boerrendul,. 
Omu bătrân (70 de ani), obscur şi fără influință afla= 

ră boerii pre Const. Cantemir clucerul. Şerban- Vodă 
cu agera sea : mint distinsă în Corist. Cantemir pre o- 
mul inţelept şi: vrednic şi primi candidatura acestuia, 

“după ce Cantemir jură lui Serban căva ține cu creştiniY 
contra Turcilor şi va urma sfaturilor lui, i 

Gu urcarea pe tronul Moldovei a, lui C. : Cantemir, 
Şerban- Vodă şi-a manifestat respicată şi neinduidsă po- 
litiea sea, scopul co urmirea.. El nu aspira numai ca noi, 
astădi: a face de Turci respectata neatârnarea ţerilor ro- 
mâne ci ceva mai mult. D. Cantemir ($ 6) in opusculul 
citat, ne spune că Şerban voia se ajungă se vedă pe turci 
isgoniţi din Europa şi a s6 urca el pe tronul Bizanțului, 

Spre a ajunge acest scop Şerban lucră în secret di şi 
„nopte ani de dile, strecurându-se prin tâte greutățile 
mari ce-i. făcâi intrigele din țeră şi de pe lângă Turci. 

e
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Dece ani-lucră Şerban pentru a deveni centrul de gra- 
'vitaţiune al Romănimei şi al tutor creştinilor, în deslega- - 
rea cestiunei orientului. Leopold 1." al Austriei si He- 
gele Poloniei, 51 curteniaii. Şi deea în sufletul: lor nu- 
triaii şi alte cugete, ei nu pare a fi contradis aspiraţi- 
unile lui Şerban chiar întru cât; privea tronul de .la 
Constantinopole,: -:- : i ua 

- Acum mai mult ca ori şi când domnia Romănă, fă a 
lui Serban, fiă a aliatului, a protejatului. sei C. Cante- 
mir, &şi îndrepta privirea cu credință către acel nou 
factor al vecinătăţei, către Ruşi. Neculcea şi D. Cante- 
mir ne spun, ca şi Fotino, că Serban .Vodă legă COTes- 
pondinţă : secretă, nu: numai cu Austria şi Polonia ci 
mal ales cu Ţarul Rusiei. o. 
_* Dar nu numai legăturile . diplomatice le. urmăria 
Serban- Vodă ancă din anii primi at domniei s6le, căci 
avusese destule ocasiuni:se înţelegi că acel cuvânt di- 
plomatic e ascultat. care pote se fiă acompaniat, când 
este de lipsă, de glasul convingător al tunului. Serban- Vodă (o spune şi Cantemir, $ 5; pe când &şi asigura ali- 
anţa statelor vecine, pe când prin Postelnicâsa Îlinea şi fia-sea Stanca şi prin mitropolitul Teodositi, şi atrăge iu- birea și simpatile crestinilor din Orient, călătorind prin- tre-ei, protegindu-i—impărţindu-le ajutore; pre cândtalla mizlocu d'a ostoi adineele rane făcute țărei deo domniă ca-a lui Duca-Vodă, €l găsi şi inizlocul dia pregăti vistieria tăreă cu bani pentru purtarea resboiului ȘI țera Cu oştiri gata de luptă. Doi ani Serban adună provisiuni şi, lucru 
e mirare pentru acele vremi, isbuti se torne în ţâra 40 

de tunuri (Cantemir $ 5 EI 

. R 
“ 

La începutul anului 1689 Serban era gata cu totul... Ca se intre in luptă nu-ă trebus decât subserierea trata- telor de alianță de către. statele crestine, căci, Serban- Vodă, dice Neculcea, avea bune nădejde că va desbate
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totă erestinătatea din Țarigrăd incâce de sub mâna Tur- 
cilor, că pe acea vreme se bat Sultanul Mehmet cu 
Nemţii, cu Leopold Imoperatul nemţesc şi-l bătea, Neam: 
țul pe Turo şi se. ajunsese Serban-Vodă cu Nemţu şi cu 
Muscalu şi cu Leşii... 

Se ajunsese Serban cu Leopold ca se între în acţiune 
indată ce oştirile Austriace se vor fi apropiat de țâră... 
-Musealul începu şi el a ataca Cetatea Arzacului şi se in- 
drepta spre Crimeea... 
“Acum mână în mână cu C. Cantimir ŞI cu totă cres- 

tinătatea, Serban-Vodă aştepta numaă semnalul luptei," 
când 6ta că Dumnedeii,—cu voia căruia—cum dice Cro- 
nicarul—deca nu se tocmesce voia omului nu este isbu- 
tire în nimica—a curmatu :dilele marelui şi inţeleptu- 
lui Domn, la 20 Ooiombre 1689 ! căci cum dice Miron 
Costin în «Viaţa lumei :> 

Căci Mor tea, făr de veste cale ori-ce casă : 
Domnâscă, împărătescă, pre nimeni nu lasă ; 

Bogatul şi săracul, cel frumos, cel tare... . 

Vrăjmaşa, morte prieten pre nime nu are.; . 

- Aşăa ne porti. lumea, așia no amăgesce, 

Aşia ne 'nșâlă, surpă şi batjocoresce : 
 - Născendu-ne' murim... Murind, praf şi cenuşă : 

Pintr acâstă lume trecă, cum.treci printr'o uşă, . . 

- Murind praf ŞI cenuşă! . - 
Nu! Serban a murit la 1689 der după 190 de. ani 

ancă direcţiunea lui politică trăesce . 
Deca era Serban un Domn ca atâţi alţii, fiă chiar ŞI 0- 

mare individualitate izolată, între romăni, cu el se stin- 
gea şi cugetul lui şi plariurile lui . „Dar Serban fa nu- 
mai vepresentantul unei trebuințe a naţiunei. Vâcul lui 
Mathei Basarab şi al lui Vasile Lupu care .so revarsă 
până asupra primei jumătăţi a secolului al XVIII lasă
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în tote! direcțiunile, serpuitor un părăă recoritor şi iri- mănoşitor țărilor române,..ba el este chiar destul de plin in malurile sâle ca să ducă 7odivea pină departe în țeră. străină, cu Metropolitul Moghilă, la Kiev, cu spătarul N. Milescu la Petresburg, cu. Vito-Pilutio probe de limbaro- . mână până la Roma, O epoca, carea continuând miscârea dată de Corezi (1560) şi de nemuritorul Neagoe în seri- sorile lui cătră fiul sei Teodosiii, numeră scriitori a- prope contimpurani ca adnotătorii lut Urechiă , apoi ca Meletie Macedonianul. Egumenul : Monast.. Gobora intâiul tipograf în România, ca Mechisedek Eromona: hul şi Egumenul din Câmpu-Lung, ca Daniil Andrei Panonianul, ea Mitropolitul Teodositi, ca Iordache Can- tacuzino, membru din familia. Domnescă şi  traducătoir Evangelei' (1689), ca; Şerban şi Radu: Grecianu tradu- cetori biblică (1688) şi unul din ex continuatorul croni- cului : «Istoria ţerei românesc ; » ca Petru Moghilă Episcopul Kievelui, ca Mitropolitul Varlaam (1639— 1645) luptătorul ager, contra calvinismului ; ca Miron Costin, ca principele Cantemir; o epocă ca aceea în | care a trăit Udrişte Nasturel, acel bărbat cinstit şi slo- vesnic, după cum % dice Varlaam Mitrop. Moldovei ; O epocă ca aceea, care succedă unei epoci, unde la lasi so adună sinod care se ocupă de interesele bisericet or todocse amenințate de propaganda protestantă a lui Ra- - -coți din' Ardâl, nu o asemenea epocă, in care Ro- „manismul se manilestă mare în colectivităţi, nu o aşia epocă se va stinge odată cu barbatul caro este espresi- unea sea ce mai strelucită ; ca nu va înceta odată cu mortea'lui Şerban-Vodă..... AO | Intreprinderea politică a lui Serban-Vodă-şi a lui C.. Cantemir Vodă n'a isbutit, dar 'semința ei era in brazda română: gata de a incolţi la prinda “radă de priimăveră ; topind troenile-din ogorul' roinânese: ar Acea di de piimăvâră vai ! intârdiă doi secoli !.., O sută de-ani după Serban-Vodă ca depărtată se pă- rea! Românimea de acea di de primavâră 1... i 
.
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Era. epoca îngenuchiărei neamului românesc sub domnii vitrige străine... . i e Voiţi, Domnele mele, se sciți pentru ce la 1780 scopul politicei. naţionale era perdut din vedere? - : —Gitiţi tabloul ce Principele de Ligne, amicul lui Vol- taire, facu la acea dată despre predecesorele vâstre, de societatea de atunci și veţi ave esplicarea, pote, a decă-  derei din acel socol... | 
“e 

Ce schimbare, Dâmnelor și Domnii mei, după altă sută de ani! 
Astă=di, dupe Grivitza, dupe 7 Oct... dupe Rachova, după asaltele dela Opanez, dupe luarea Plevnei, datorită vitejiei şi strategiei romăne, care Potemlini-—vorbindule de neatârnarea țerei,—vor mat dice, la ora păeci, ca la 1780 lui De Ligne, cu neincredere : Aous verrons ! De unde vine acâstă schimbare ? | 
De acolo că voi, femei romăne, mame, soții şi fiice nu mal sunteţi femeile de la 1787... a Potemkini cari se indoesce încă adi de dorul neatâr- nărei şi al integrităței ţărei, pună măna peănima nostră a lutor când ni sc vorbesee de Romănia, de Romanism l,. Cine ne-a binuit de ezitare, de slăbiciune, aii trebuit se _ erâlă când aii vădut cum mame şi soții zugrumă ohta- tul ănimei lor spre a nu pune umbre in luminosul tabloii al mărirei țerei, cum cle aii aflat inceput de mângăere la nemăngăsta jale a perderei fiului şi soțului, în acea puter- nică simţire carea colcăe in sinul tuturor, în acea sbuc- nire a iubirei de patriă, care a deşteptat hărnicia stre- bună şi a indreptat-o impreună cu totă cugetarea orașe- lor şi satelor nostre spre cămpul de hătaiă, in care cetă- țenti ostaşi înfruntă, mârtea pentru a asigura neatârnarea țerei !... - Ve indoiți âncă Potemkinilor?... In picidre, cu respect voi toţi cari nc-aţi despreţuit !... Cu respect na- intea femeei romăne, care şterge [urişate lacrimi de dor
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spre a striga oştenului român : «Nainte, pentru patriă şi 
noi pentru voi!>.. a o 

“ȘI pentru ei sunt dilele şi nopţile lor de veghiare 
Si găndiți că-un popor carele are viteză ca-cei de la 

"câmpul de bataiă şi femei ca voi, Dâmnele mele, i se 
va dice. earaşi, la.ora păcii : nous-verrons ! 2. 
-“Nul. Romănia va fi, căci a probat că este | 

  “Hai 

 



Gondorbiri Qiderse 

MT ——



I. (5) 

— Vorbesce, vorbesce numai decât, în lipsa confe- 
rențiarului de astă-sâră, şi vorbesee pucin căci n'am loc! 
— Faci, Domnule Esarcu, ca acel tiran, care, înfuriat 

asupra unui poet ce-l satirizase în nesce versuri ale lui, 
il condamnă la morte stii se scrie în dece minute un 
poem intreg, carele, însă, se coprindă numai atâta spa- 

“ciu pe hărtiă cât coprinde subscrierea lui (a tiranului).. 
Spindurătorea se ridica deja la: ferestrele: închisGrei,; 

ora fatală se apropia. Groza sporea! Sângele! incepă a 
circula desordinat! . ... Indeşert, însă, cerea neferici- 
tul poet se preumble condeiul pe tabletele albe. ..,.. 
Termenul fatal sună .-. . Atunci vederea ! poetului s'in- 
tunecă, valuri năduşitore il nebuşese . ; Elcade!.... 
„Tivanul intră cu ai sei, merge la: mesa pe care con-. 
deiul poetului sta încă umed. Pe tablete citesce un sin: 
gur cuvânt: | DC N e 

| ĂNIMĂ.,. 

„— Ce fel? un singur cuvent 2! întrâbă tiranul. 
— O radă se dilată pe fruntea poetului redeşteptat. : 

Sire, -esclamă 'el, aretând vorba dupe tablete, nu este; 
aci mesura bunătăţei Vostre, deră, sorginitea a ori ce po-. 
emă . . . Gine nu înțelege un cuvent isolat, nule va în- 
țelege mai bine insoţite ' de altele, cum Măria ta esci. 

(0) Mai de multe oră lipsind vre un conferențiar la -Ateneti tocmai în mmo= : meutul de pe Urmă, când era aşteptat, s'a împlinit ora regulamentara prin mici convorbiri improvizate de alti membrii ai soeietătei. Dim aci câte-va . din aceste: convorbiră improvizate de D.. Urechiă. (Editorele).
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Domn prin sineţi, iar nu prin acei mulți curtezani cari te incungidră. | a 
Madrigalul plăcu tiranului. EI respunse:' se [ac eii un epilog demn de poemul tă. Şi. scrise mai jos, de vorba ânimă, - vorba : a 

| TRĂIESCĂ! 

Şi D-ta, Domnule Esarcu, faci ca tyranul; &mi dici : | vorbesce ! vorbesce îndată, şi vorbesce numai cât încape -. pe lingă altă cuventări în conferinţa de asta ieră, - Mi-ar trebui unul din acele-cuvinte care, ca ale poe- tului de adineorea,: se ină scape de incurcătură ;. , Se 16ă.cuventul : Sa | o 

PATRIA? -: 
Nu! s'a tocit cu totul de când toţă îl portă pe buze pânălpun..... în buzunar. . | Se ieii cuvântul SE 

LIBERTATE?... 
":Ba dei, nul că mirâse a veleveii 

A, ba! şi de ce nu un cuvânt, care se califice-una din faptele mele. cele mai puţin provocătâre -de invidiă ŞI de injurii ?... Da, o se vorbesc, Domnilor şi Domnelor, ceea ce fac eii de cât-va timp maj cu plăcere. : 

SkDUI 
: A şedea ! aşia' că este un cuvânt plin de învăţăm inte mari ?—Ecă un cuvânt din acelea cari caracterzii pre un individe, ca şi pre un popor. . a „„«Spune-mi cum şedi, şi-ţi voii spune cine esci.» Cul- tura lisică, morală şi intelectuală manifestate prin mo-: dul cum cineva şâde ! . .. Ce diceţi ?—si notaţi bine că nu este aci cestiune de şedere de bon ton, de politeţă. -“ Sunt, deci, în acest act s6ii mai corect, în acâstă me-. | gațiune de act, 'o mulțime de note caracteristice cari :
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stabilesc. înfinite distincţiuni între individi şi conse- 
cinteminte între popore. .. 

A șede măncând din budgetul statului. 
B' şede in funcţiune până e dat afară. 
C şede la stinga pentru că nu l'a lăsat drepta se d 

sedă pe comptul ţărei. 
9 o > 

D -sede la drepta pe cât timp ştde X din drepta pe 
banca ministerială, | o Si 

Tot asemenea poporele ca şi individii nu 
laşi mod : i | 

Deul venturilor lui Omer şâde la mâsă, strălucită, os- - 
peteză şi petrece. Deul vânturilor lui Virgiliu sâde pe 
stincă cu lancea în mână ca un soldat imperios. lovu a 
introdus la Ebrei pucinul atrăgătorul obiclit d'a sâde în 
gunoi, în necurățeniă. * 

sedii în ace- 

* 

Deră se lăsăm anticitatea clasică, şi se vedem cum 
sediu poporele moderne? - a o 
 Diarele republican dic : că şed pun vultan. 
Diarele religiâse'spun: că în calea păcatelor și a per. 

derej. _- E De 
Diarele guvernamentale îndemnă : şedeţi ! - linssti-! 

| fi-ve |: Sta a m Bă E 
„ Diarele industriale strigă: Nu şedeți / Miscaţi-be - 

+ eră noi dicem : a i 
„A şedea la turci este a trage narghelea, a se'mbăta de: 
alion, şi a aştepta ca se se intimple ce a fost scris.;...:: 

Cum vrea Europa ca Suzeranii noştri se mergă "na- 
„inte, după ce-şi aduni piciârele sub ei spre a şed6 ? — 
A şedea vieneze este a otări de sârta imperăţiilor - 

şi a poporelor cu ajutorul -a, cător-va halbe: de-bere ; 
&ră de vr'o doi ant se intrâbă 'si de'sârta dualismului. 

i 

"A şedea Franţuzesce. ...... A 
Aşi! Francesul nu şede,.... Dâca ar sei se sedă' 

pucin , ar căştiga în statorniciă și soliditate. Deră Fran- 

DE
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cesul, este tot d'auna în mişcare. :... A sedea este. cel pucin la el a convevsa . + ŞI când n'are” cu cine CON = versa, atunci face « Voyage autour de ma chambre, oră Excursion dans. mon Jardin.» Până şi pre şcolari îi in-. veţă limba elenă preumblându=se prin «Le jardin des racines grecques»! e 

Eră când. e obositu, Francesul ş&de pe Scaun până ce aude : | E „«Allons ! enfants de la patrie» .... Si haiti 6tă-l Eră în mişcare, şi se mişcă cu vuetu ; de nu lasă nici pre vecini să dormă1;.. | | o A şedea Italienesce este, la Neapoli, a dormi în «dolce - [ărniente,» legănat de murmurul undelor de la Pausi- lpe. La Roima, a fi Papă. . . La Milano a cănta.; La Ve- neţia a nu [i în carnaval. ... Veneţianul nu se: desteptă decât ierna.... vâra dârme la cadenţele barcarolei gon- dolierului, măritate cu cadenţa valurilor ce ploştesc sub, lopată. 
| - Mal puţin poetic sede Ungurul: Strebunul lui, Hu- nul, sed călare. . . și înferbenta sub şea bucata de carne ce avea s'o mânce la ospăț... Ungurul modern şăde pe pinteni și se sprijine pe musti... 

Un călător glumeţ spune că la Gre-care popor selbatec din Oceania, nobilimea și stăpânirea, spre distinețiune, șede la serbări cu capul in gios şi cu picicrele în sus... Mai înțelegem ca legile şi stăpânirea se stea anapoda câte odată... Lucru s'a mal vădut. Dâră omenirea !.. . ce demagogiă! , . Picidrele ai luat stăpânire preste 
Cap! Da | 

« e... 

„„Deră „să lăsim pre streini. = :a.+ se ne căutăm de ale nostre |... . „Aşia numai e mântuirea|.,. „Asedă este un verb, puţin usitat de străbunii noştri. Ei nu sedură mai neci odată,..,. arma n'0 lăsa, din mâ- nă. «Era fera. neaşezată, spun” cronicarii .despre:epoca Îuptelor teribele cu'barbății. i IE 
tc.
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"A sedea Românesce pe. atunci era a sta la pândă i în 
codrii Cosminului, sii cu ghioga pre malul Nistrului, 

“ strigând Tătarului: : 

Mii tătare, ţineţi calul, 
Nu cerea a trece malul, ......: 

Că pre crucea santel lege 
Îţt sfărâm capul în dece! 

 Romtinimea p'atunci era neaşedată,, der asedată . 
era bravura, iubirea de țeră în ănima, fiă-cărui Român. 

Mai apoi incepu a se face mai mare întrebuințare de 
verbul ce ne ocupă 

Boerii mari incepură a şedea pe divan, şi cel mici pe 
laviţă.... 

Poporului nu-i mai remase loc se scadă de cât in ser- 
vitute amară. 

„_ Boerilor de divan şi celor de laviţăi succedari.-așege- 
lorii de biruri : văcărit, fumărit stupărit, vădrărit, 
oerit, tâte terminate în it, ceea ce inlesni poporului 
aflarea rimei în satyrele săle, căci epitetul «afurisit». 
"i stătu la îndemână. | 

P'atunci poporul șede. la închisâre' numai, deră a 
șede la inchisâre însemna a cânta: | 

Amblă Vodă în redvan , 
„_Şediă boerii la, Divan, 
Sorbu caf6 din filigenu , 
Er seracul tot brăzdăză , 
Ahturi, Anima, "* oftză , 

Ochiul lăcrimi lăcrimeză . .... , 

184 Sună şi Theodor Vladimirescu dise Români- 
lor : destul ședurăţi... 

21
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„pu Hai, voinice ! Sa 
„i Haidi, moșnân de vitejie ! arte 

Lenea nu-ţi-e dată ţie î. clu: 

ŞI la vocea lui se sculană câţi-va din cei ce șede... Ciţi-va sunt d'ajuns când strigă unui popor: scolă ! spre mântuirea la ! Şi domnii fanario ți nu mai ședură în țeră,... DR aa 
D'atunci.... Se „D'atuneă sciți cine sedu şi cât sedur si cart nu. sedu . . 93-a d-a . d - până la 1848..... | Se 

„ D'atuncă însă, se recunâscem » nu mai pot şede pe scaunul Domniei române, neci trăndăvia, neci lenea, neci corupțiunea... a _ Si A șede a 'nceput adi pe ici pe cole, a însemna de nu a făptui, cel puţin a cupetă Românesce ,... a Deja (nu este un compliment ce venim se făcem fe- meei Române), ea a învăţat a mal şede pe acasă şi a afla o adevărată fericire a nu trăj din sedere ci din ea a face o, ocasiune de cultură a artelor, a sciinţei, a lite- elor... Ce plăcută, sedere, Dâmnele mele, şi ce bine Yă șede când cu copilaşul pe genuchi, în o atmosferă, francă şi leală a câtor va amici, petreceţi orele nopţilor lungi cetind, cultivendu-ne mintea, dându-ne asttel un sprijin mai mult ănimei, virtuţei |... | o Nu este demult de când deca întrebat pre cineva, ce face ? i 
— Sed! îti răspunde, fără roşire!.; . Atâta . perdu- serăm noi mesura vorbelor şi a lucrurilor |... | 
ŞI în adevăr că era 0 şedere, şi deci, o amorţire ge- nerală. . a 
Acum nu va mai fi aşia.. . vom da alt înțeles verhu- lut acestuia, 

_ Bărbaţi, noi vam sci şedea ca bărbaţi, ca părinţi de familiă și a cetăţeni luminaţi. 
Copiilor, șederea vstră, va fi ora de desmierdare a mamei |.
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June fete, voi veți şedea, ca strebuna vâstră, în calea 
binelui şi a “frumosului morale. 

LEGIUITORI 

Nu, leguitorii se nu sâdă neci un minut. La lucru ! 
căci iaii Ş galbeni pe-di diurnă, şI cu o. di mai nainte se 
vindece ranile țerei ! o - 
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| III. , 

- RECLAMAȚIUNI MOLDOVENESC. 

Haide! chiar de m'ar trata «Moldova», diarul din Iaşi, 
de separatist, de conspirator în contra unirei, o s'o spun 
acea durere ce'mi apsă, plomonit mei J/oldovenesci ! 
Nu, nu mai putem suferi nedreptatea ce se face dincâ- 
ce de Milcov la atâţia frați d'ai mei din Moldova, ..... 
Cum ? După ce atâta timp, în dile de pes şi de dureri am 

„servit Românilor din Moldova, acum se fii dați alară | 
din slujbă, atâţia simbatrioți, fără măcar so ni se spună 
culpa pentru care ai meritat urgia centrului Român? 

„Şi durerea mi-e cu atât mai mare cu cât „mergând 
prin casele Moldovenilor strămutați în Bucuresci, am- 
vădut că şi ei, cei mai mulţi, aii dat mina cu prigoni- 
torii noştri — ai acelora, cari altă dată am servit p aceşti 
ingraţi ! Da | | 
«Cu drepti, e ? Frumos e ? Ilim !» 
Pentru ce, mă rog, să fiă preferit in slujbă D. ghe- 

vocu şi nu]. surtuc ? _ e Să 
„De ce să aibă trecere, până şi prin casele Moldoveni. 

lor strămutați în capitală, d-nul Bric&gu care e un 
străin, şi nu un compatriot get beget Român cad. 
Cuţit? . | | | N 

Dece, adecă aşi vre să sciii, Madame Prăvălia să nu 
de loc, măcar pe ici pe colea Taliancutei-romanisate : 
Dughenă ? 
— De ce, te rog să-mi spui, ciobotarii noştri să nu 

aibă drept d'a face in Bucuresci decât cisme, şi încă şi



— 326 — N 

cu carâmbi ? Şi vedeţi ingratitudine ! Moldovenii chiar după ce-s Munteniţi nu mai portă ciobote ci ghete ori cisme. | IE Bine, trecă mergă : D-nu Nătângu fu dat afară în urma unci interpelăvi- făcută în Cameră, sunt căți-va ani, do reposatul Barbu Catargiu, cu tote esplicaţiunile date în favârea, lui de către d. M. Cogălnicenu. Dâră de ce nu primesc în funcţiune :pre bietul domn Şueratu, decât cu condiţiune ca. să-şi schimbe numele în Flue- ratu ? Audi ! fluerat, pare că cântă în fluer! . Deră ce diceţi de drăgălaşia fetiţă: Ola de flori, care, ca s'o primâscă poetul munten şi s'o cânte a fost silită se se numâscă g/hivecasi, ? a i „Da, aşiii înţelege să ne sfătuit cu toți Românii să a- lungăm pentru-tot-d'auna dintre 'noi şi pre Aoleo'! și pre Valeo 1 ca cei ce ni-aii mâncat dilele ; deră drep-. late este să-ținem în slujbă, pre netrebnicul a0leo 'isră „Pre tovarăşul lui, pre adeo, se-l oropsim? . | e Şi apoi dice că se taci, că esci răi patriot, după ce - vedi aşia abuzuri ! Audiţi mă'rog : până a nu veni în Bucuresci.D.: Mulţămim, de şi, după obiceiii, &l vedea lumea rareori, totuşi &] scia, de bine de răi, că e fecio- rul lui Mulţi-și ani. .. Pasu de te, mai întilnesce cu D-lui adi în Bucuresci şi de el mai cunesce Dea. Adi D-lui 6și gurgue buzele când el întilnesci pe ici pe .. colea, şi atunci €şi dă numele. de Mulţumim, numai „oră, n'o mai. sci lumea din ce ărinți să trage |. Hei, hei! unde este stoghunu Mulțănim sl audă ! „ D'apoiancă Madame Unba, scii, ceea pe.care o desmer- dam noi dicându-i O! Decânda incăput pre mâna unui frate de la redapțiunea “Românului, » tipă săracă ca o. „slută : eşi- dice acuma neci; Un'a neci O, ci Uă! Audi Uă ! pare că strigă apă, (uâp) apari! "(sacagii) din Bucu- resci. | e 
„Der. asemenaa reneări de nume, calea-valea |! Mai răi e când bietul Moldovân, nevinovat, se vede dat a= fară din slujbă, nitam-nisam, precum s'a 'ntâmplat hie-
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tului Floniuj căruia s'a preferat ridiculul Cosiu 'din 
familia cosiarilor 7 Si E 

De g6ha mă credeţi, s'a protestat contra. acestor a- 
busuri ale D-lui... Momiţerescu ;. 6ca până şi: compa- 
triotul mei, D-nu Ghebu'a fost inlocuit cu o femeiă 
slută, plină de astuţii, numită cocâna .Coc6şă ! 

«Cu drept e? | 
. FPUMOS € ? 
Mimi 

Ba âncă treba merge şi'nai departe in asemenea . 
substituţiuni de persâne, in spiritul celui mai netole- 
rante provincialism, în loc de a lucra în spiritul Roma- 
nismului. Aşia, ca să ne inşele pre rioi Moldovenii că 
n'âm avea mulţi jidani între noi, frații munteni aii în- 
ceput a'i doghiza sub numele de Ourei. Ci s'O-vrei, pă- 
catele mele..... O suportezi.abia acâstă cangrenă ... .. 

Dâră ancă una şi mai gogoneţă :' | 
Preşedintele Camerei, D-nu V. Alecsandri pste pro- 

ba veri şi când fiptuirea unui abuz, pedepsit pe aiurea 
„cu tâtă asprimea legilor : Domnia sea, scie că onorul, 

trecend dincâce de Milcov, şi-ar fi schimbat secsul şi- 
s'a dat do Dâmna Ondre. Domnu Alecsandri, ca poet 
ce este, probeză incă, că Onorul e birbat, și că acesta 
neci chiar a, stat de cât arareori în bune'relaţiuni cu fe- 
meile. | a | 

„ Ră, Domnule Alecsandri, fiă, iubite poete ; dără nu 
„vei susținea că şi Aniversalul, amicul .D-tele de la o- 
casiunea adresei de felicitare din 10 Maiii, n'a cădut și 

“el în păcatul Onovului, inainte d'a veni din Moldova, 
Aniversalul era de sexul femenin : şi dice: Ani- 
versala, scii Aniversara ; şi pentru că era temee îi şi 
plăcea gătelele de sărbătore.. a | 

Numai, ce-i dreptul, să nu amestecăm cele ce ni le 
facem înşine noi Moldovenii, cu nedreptăţile ce ni vin 
de la fraţii Munteni. Să protestim mai bine cu toţi pen- 

- tru destituirea românului Năue în favârea lui Zăpăcit 
cel strein, şi se facem o interpelare Domnului Ministru
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respectiv pentru, menţinerea în serviciă a: fraţilor noştri Caiţuni şi isgonirea Ciorapilor, carii sunt; streini de sângele nostru.. . | N | | S5 fiă drepți fraţii Muntenii, căci «dreptatea» o facii în interesul naţionalităţei, &ră nu a Moldovenilor recla= manţi. Eaca, dupe ce, ni-aii trimis nouă Moldovenilor prețiose cunoscințe ca Domnii Moftu, Reteveiu, Api- lepisitu, Burtă- Verde, şi mulți alți energici şi espre- sivi servitori ai publicului Român din vremile dupre ur- mă, batdr se fiă, may generoşi şi către Belferul,.Șa- her-maherul, şi cei d'o braslă, eu asemenea, fraţi ve- niți despre Focşani. Sei (şi acâstă ar fi cea “mai bună dreptate) se [ie şi unii şi alții daţi afară şi înlocuiți prin servitori mai. onorabili şi mai demni d'a se numi Ro- mâni - 
Am dis! 

  

3081



IV. 

POESIA A MURIT! 

— Poesia a murit! 
— Poesia a murit ! 
Ecă ce audim repetindu-se de căti-va ani. 
Der deca legi s'a făcut, — şi pre bine s'a făcut — care 

oprescii inmormântările până mai ântâiii sciinţa nu vine, 
plecând urechia pe sinul cadavrului, se constate că 
viţă n'a mai remas ascunsă neci o picătură în vre un 
cre, cel mai intim, al organismului uman, 6re se cu- 
vine se strigăm : Înmnovmentaţi-o !! înmormentaţi=o! 
Poesia a muvit!.., 

Vedeţi, ni se dice: arpa străbună tace. , . şi c& mo- 
dernă?.. . SE a 
— Copii, noi suntem elevi patrioți. | 
— Juni, ne măsurăm intusiasmul ănimej pe nume- 

rul voturilor şi colârea candidaţilor la Adunare... . 
— Bătrânii? . O! da, dela ci numai repercută ancă 

Carpaţii cărunți suspinul ănimei ce iubesce, ce iubesce 
(era, frumosul!... | - 

„Dar betrănii se duc... şi vedeţi... 
Alesandri serie gramatică. .. Gr. Alesandrescu ju- 

decă contractele autorilor, în lipsa directorului care .. .
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ali cugetat mai ântâiii la opera sa decât la acâ Italiană... Negruzzi, redacteză «Gonstituţiunea» Sion vinde tutunu, - — Bolintinenu, Boliac, Eliade,. . . Eliade gigantul tem- plului, cântă?.. nu! scriă politică! O! politica 1 câte pacoste n'aii făcut ! Şi este o pacoste când poesia nu mai spune animei n6stre ce suntem , co se fim. ŞI ce să iubim ! 
Bătrânii se duc... | a Unde esci tu, poete nationale, tu Muraşânu, tu carele - ai deşteplai Românul, vărsând în vinele lui, tot sufle- tul, totă ănima, tâtă inteligința ta... tu care ai murit nebun pentru-că sufletul tăi lat trecut in sufletul nos- tru, pentru că cu vicța ta ai veinviat înima nostră a- morțită ],.. E o -. Unde escă tu, Donici, carele când țera tăce ingenu- chiată sub varga Domnitorului și a conrupțiunei. .. tu spunti istoria Vulpei cu pufitșorul pe botişor:, a Mă- garilor ajunsi la domuă! *::. i, Mi ŞI mai ieri, Domnilor mei, nu vădurăţi, o radă stin- gendu-se d'acolo , . : din-acel răsărital Romăniei, unde: Homânul geme... : unde cnutul lovesce 'şi sângele cură pentru-că nu uită că e singe român |... Cavalerul Sta- mati numai este |. . Lebăda română Ş'a dis cântecul. de morte în Basarabia... 0! acolo, tăcerea, orârea se- pulerului s'a intins... D'abia se mai aude respirând peptul fraţilor noştri |... ia | Poesia a murit]. | 

Poesia a murit! - 

+ Nu!.., nul... Poesia n'a murit 1... Puneţi urechia Yostră pe ănima românului... Ce concerte, ce armonii misteriose ale viitorului implu ac6 ănimă în care lovi- turile sârteă s'aii tocit fără a distruge din ca subinea. .. fontâna santă a: poesiei ! | | — A murit poesia?... Cine a dis acest blasfem?,. . 
-_
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Ce? nu mai «cresce fl5re lingă flore Pal României 
nostre săre ?» Undele isvărelor nu: mai şerpue prin pa- 
jistele inflorite şi imbalsemate? . . . Lăcrimidrele ŞI Vio- 
relele s'aii deșirat fără reinverdire?.. .. Codrul a amu- 
țit?.. Ce? Nimica, nimica... necio şoptă, neci o 
adiere, .. necă un tainic ingănat al ănimei nu mal dă: 
valea și muntele, luna şi florile? . .. 

Ce? numai «Elevul patriot» produce pămentul Da- 
cică stropit de sângele atâtor generaţiuni?. .. 

Ce? numai juni cu ănimă bătrână... Numai bătrâni - 
cari ne daii sărutarea rece a morţei?,. . . | 

Sangele nu se mai mişcă în vinele. n6stre?.. Anima 
nostră nu o mai incăldesce valurile dulci ale iubirei?. . 

Cum ? Tăcerea, chiar tăcerea şi singurătatea mormin- 
tului strămoşesc, crucea umilită de la Călugăreni, mo- . 
vila de la Reshboeni, nu mai spun nimica Românului?,.. 

O! nu! poesia n'a muiit! | 
Alesandri, Alesandresci, Bolintineni trăesc . , . S&- 

„ mința ănimei lor, când ci nu vor mai. fi, va nasee, alţi 
poeţi, cum seminţa vechii ai născut Alesandri, Ale- 
sandresci, Negruzzi .. . Nu ! poesia nu va muri! . 

Poesia nu pote muri!. .. Nu va muri, pe cât timp 
D-deii va lăsa ca Românul se fiă, pe cât timp de la 
Tisa Ja marea” Negră, ecoul carpațian va repercuta un 
suspin, o cântare în - 

n ss» limba, care se trădscă, 
Limba vomânescă. , „« 

  SARE ———



Y: 

CAVALERUL STAMATI 

D. V. Alesandr. Uiechiă, după ce stabili principa- 
lele diferinţi dintre poesia română dinainte de 181 si 
acea de la 1830—1848, ceţi şi comentă poesia, ce pu- 
blicăm la vale, Dorul în vedeniă, de regretatul poat al 
Basarabiei, cavalerul Stamati. 

In privinţa, versificaţiunei , Stamati era de acea scâlă 
populară română care admitea trei feluri de rime : A, 
accentată, stii cum arbitrariii o numesc francesii rime 
masculine, precum ; a fereca rimând cu a luneca ; 
„B, rimă neaccentată s6ă cum &răși în mod arbitrariii o 
numesc unia, feminină, precum rimeză vorbele : 
casă, masă, mătasă , etc. şi C, rimă pe care d. V. A. 
Urechiă o numesce de asonanţă, şi carea resultă din 
singura as-sunare, împreună—sunare , a vocalei fi- 
nale accentată. pururea. de la cuvintele ce termină două 
versuri, fără ca ast-fel de rimă să aibă nevoii de două 

„silabe sâii neci chiar de o silabă întregă, cum se cere la 
cele-lalte doue specii de rime. Aşia in poesia vechiă popu- 
lară a nostră se rimâză : a incălica, a ămbla, a turna, a 
lua, ete. D. V. A. Urechiă arâtă că rima de asonanță 
nu este, cum unii cred, un defect în vers, ci ea este ad- 
misă ca bună şi de alte literaturi neo-latine, precum 
este acea spaniolă și portugesă. | Dă 
„_D. V. A. Urechiă arâtă apot diferința dintre vechia- 
versificațiune romănă şi acea modernă, în privirea dis-
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posițiunei versurilor din respectul rimei. Cei moderni , dice d-lui, mai ales scâla poetică care imiteză seu stă sub influința versificaţiuncă francese; nu îngădue inşirarea a mai mult de cât trei versuri unul. dupe altul, cu rime i- dentice, adecă accentate stii neaccentate, cerendu-se ca indati după al treilea .se urmeze variaţiune cu un vers rimat în mod opus cu versurile. rel anteridre. Versili- caţiunea nâstră vechiă , ca și a trubadurilor. admite nu numai trei versuri cu rime identice, ci cinci, ş6se, opt. şi de multe ori şi un-spre-dece. _ 
Ac&sta nu se întempini aşia de adese în poeţii de la 1800—1824, der totu-şi în pleada de poeti : Konalki , Beldiman, cavalerul Stamati etc. , se găsescii -adese. e- semple de o asemenea versificaţiune: | | | DV. A. Urechiă stirue a proba că asemenea versifi- caţiune nu este aşia de desprețuibile cum se pote crede de cei carii sunt sub influința, suvenirei sedlei moderne de_versificaţiune. De | i „D. Urechiă artă apoi care erati influiuţele literarii şi artistice sub care scria cavalerul Stamati. Nu Lamartin, „Hugo, Musset, Beranger, sunt fontânele de inspirațiune ale lui Konaki, Beldiman , şi mai incâce a cavalerului Stamati. Acestia scriaă sub influințele culturei grecesci- fanariotice. D'acolo calităţi, d'acolo scăderi: calităţi es. £etice, scăderi de fond, din causa mizlooulus sociale, care influențeză . asupra poetului. Suvenirele culturei elene sunt mai vii în Konaki decât la Stamati: în poesiile lui, Afrodita şi Cupidone şi tâtă mitologia grâcă funcţionăză ca în Omer; ca în poetii anacreontici, erotici şi bachici, Stamati este însă deja mai modern : g] ține, între poesia - de înainte de 1848 și acea a pleadei lui Konaki, mizlo-' cul, locul ce ține poesia lui Konaki între poesia vechiă populară şi acea a lui Stamati. - Da „Cavalerul Stamati are versificaţiunea. mai modernă decât Konaki; el nu face ca, acela, din mitologiă ele- - ment, poetic ci cere asemenea eleminte mai mult ăni- mei și esteticei, ca şi cel moderni. Totu-şi. cedă adese
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influinţei mizlocului sociale, corumpt, molăşatec, în carea priimit educaţiunea sea. Poesia cetită sustine de mi- nune acestă sentință. Vedeţi, dice apoi d. Urechiă, pre Stamati în Dorul stii Vedenia,curn harpa lui, în doliii du- pă țera-mumă, după Moldova, de la careo mână nearmici - 
a stâşiat Basarabia, vedeti cum harpa lui cântă dorul ă- 
nimei s€le, a unei ănime române! Ce tabele complete 
și răpedi face el în prima parte a poesiei - citate, din 
nunții, văile; şesurile-Moldovei sele iubite, . . Câmpii ? 
Ele evocă în inima lui -suvenirele trecute |... Unde . 
sunt, strigi el, acei Găpitani bravi, carii înfruntaă cu 
morte nearnicii ce se incercaii a încălea țâra?. .. Acum, 
o! acum nici un braţ n'a ridicat flinta voiniciei stre- 
bune, nici o ănimă n'a sbucnit sub ascuțişul durerei, 
cănd Basarabia fu sfăşiată. de la sinul tărei ! . , . Dure- 
rea, şi suvenirile glorici scot din peptul poetului, lebe- 
dei. Basarabiei, cântări triste. Sunt in poesia lui Sta- 
mate câte-va versuri care intrec, mi se pare, tot ce s'ă 
scris mai bine la noi în aşia gen. E magnifică, imaginea 
antitetică ce face intre starea presintă a câmpiilor ţărei 
s6le şi ac a timpilor de bravură, de luptă pentru țâră 
şi lege. | i - 

Se citâză în tote tratatele de literatură universală u- 
măt6rele versuri ale-lui Don: Francisco de Medrano (!) 
şimai alesunele versuri de la celebrul poet Don Francisco 
de Rioja (2) carele trăi la inceputul seclului XVII: sub 
Filip 1V, al căruia fu bibliotecar, poet şi cronicar. — Fei 

“estragem aci câte-va versuri din frumosa lut Cancion a 
las -ruinas de Italica, care de şi imitaţiune în cât-va 
de la Rodrigo Caro , este incomparabile mat frumâsă , 
grandi6să în intonaţiune, grandiâsă în cugetări, 

! 4 Nu se cunâsce data nascerii lui: se scie inst, după autorii N, Antonio și Velazques, că înflori în secolu! XVI, ta Sevilla. Operile lui fură publicate În 1617 Ia Palermo. Medrano fu cel mai bun imitator al lui Oratiii. a. " (2) Rioja se născu la finele secolului XVI și muri la Madrid în 38 August 1656. EI scrise variate poesii erotice si filosofice. : .. -
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Estos, Fabio, ad dolor ! que ves a hora 
Campos de soledad, musteo collado, 
Fueron un tiempo Italica famosa, 
Aqui de Cipion la vencedora . - 

. > Colonia fue; por tierra derribado 
- Yace el temido honor de Ia espantonsa 

Muralia, y lastimosa 
Relliquia es solamente 
De su invencible gente, 

- Solo quedan memorias funerales 
- Donde erraron ya sombras de alto ejemplo ; 
- Este lano fue plaza, alli fue templo. 
De todo apenas quedan las senales. (2) 

Să se pună in comparaţiune aceste necontestat frumâse versuri spaniole cu versurile cărora Stamati incredinţză suvenirile dulci ale trecutului şi antitesa durerosă a pre- sintelui ; să se compare ambii poeţi şi cu orgoliii vom vedea că Stamati este superiore celebrului Rioja, și cu a- - tât mai mult celui-lalt poet spaniol, care a tratat acelaş obiect ca şi Rioja : Ruinele Italicei.— Ecă versurile lui Stamati : E 

Dâr cum a, perit 6re 
„A Moldovei nume mare, 
acelor Domni pr& măriți, 
Patriei duioși părinţi ! 

" Unde's oștile acele, 
Care nâptea tăbărînd 
Peste dămburi și vălcele 
Și focuri multe-aprindând 

"_(Î) Aste câmpii, Fabii, ol durere, ce vedi acuma singuratice şi coperite de spinişuri, fură odată Italica faimos. Aci fă colonia învingătâre -a lui Scipi- one; pe pimânt jace diirimată îngrozitârea onâra a spiimentătorilor muri, şi este numai o. măhnitâre reliquie a invincibilei s6le ginte. Remas-au numâi memorii funerali pe acolo unde rătăciră aldati umbre de mari esemple. Acest lan fu piață, acolo fu un Templu . .. Din tâte nu mai remaseră abia decăt” semnele. . 
,
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Ce păreaii stele poate 
Sci fulgere înfocate . 
Unde-s hatmanit aceia! 
De buzdugan jucători, 
Ce cu a lor voinicie 
Saă ficut nemuritori 2... - - 

Ah ! unde-odinidră 
Câmpii se cuty enurară” 

“De diruinţi romănesci, 
De vaete duşmănescă, 
Acolo phugarul mână 
Leneșii boi hăulind 
Până când plugul S'anină, 
Oase din pământ svărlind . 

“etc, etc. ete. 

Cavalerul Stamate; disă d. Urechiă, după ce în inima sa găsesce tonurile grandiâse în care cântă trecutul ț6- rei “scle, când prin antitesă vine a depinge presintele ei, vedeţi-l cum, sub ifluința mzjloculuă set sociale, alu- necă, cade în genul erotic, represintatorele mai cu esclu- sivitate al societăţii fanariotice : : 

Ah! acolo ce zăresc ? 
V&g de român copilițe 

; Că se scaldă, șuguese 
Şi apoi înopletină gâțe. 
Pe pajiste dănţuesc. 

- Insă una dintre ele 
„ Saltă ca luna prin stele; 
„Fiind gingaşă, la stat 

Ca bradul tânăr și înalt 
Cu-ochişorii sei ca mura, 
Sprincâna pană de corb 
Fiindu-i întocmai gura . 

22



Pe omăt de sânge strop 
Cu. ţâţele bourele - 
Chiar ca două turturele.. 

Der Stamati se revoltă îndată însuşi în contra specta- colului erotic ce depinge şi îinima lui reimplăndu-se de sânte indignaţiuni contra decăderei țerei sgle, esclamă: 
Ah! der cum se pote ore 
Se nvaprindă desfătare!..... 

ȘI atunci, augur scump şi iubit al ănimei. Basarabia- nului, el cuteză, în faţa Sâdilor nâmului seii, sub ame- ninţarea cnutului şi a Siberiei [ări intârcere, să profe- tiseze diua apropiaiă a salvărei, a reintârcerei provinciei s6le la sinul mamei patrii. . . . i 

Dar răsării fără ve ste 
„De-o rază ce-a luminat - 

“Spre a Iaşilor olat, | 
ME uit și'n aer se vede. 

| De-asupra vechilor Iaşi 
sro Geniul cel de nădejde... : 

Crescând ca un uriașă 
Si urdind cu rîvnă mare 
A ferei reuființare. .. . 

Poet al Basarabiei, Cavalerul Stamati a lost cea după urmă ramură remasă acolo din arborele inflorita] pocsiey română dinainte de 1830. Cu mârtea lui, lebăda 'ro- mână şi-a dis vai ! pare-se, ultima sa cântare pe mor- mentul romănismului din Basarabia .... O 1 der Lazăr reinvie ..... Se credem în venitorul românismului şi... şi Basarabia va reveni! - a 

: ————— “(3 a



PACEA DE LA CARLOVIIA 

| "ROMÂNII | 

Conferinta tiniata la Athonou, in 23 Fobruariu 1878. 

St



Domnelor şi Dommilor ! 

Ori şi cât teoreticenii moderni refuzi istoriei meritul 
de a ne invăța «din cele trecute vremi se pricepem cele 
vittore», eiă, carele nu-mi esplic 'un stejar secular fără 
o prealabilă ghindă atârnată de firul cel maai tainie al 
rădăcinei, ei mă ţin încă de credința bătrânilor noştri 
cronicari. lată de ce caut mere în trecutul nostru 
pildă şi învăţătură pentru'dilele de faţă şi lumină la cele 
vutore. 

— Este aceasta a face politică? 
Sciii, este o vechiă şi binefăcătoriă deprindere, ba lege 

chiar a Societăţei nsstre de a face mută, și surdă acâstă, 
sală la tot-graiul politie .... Vai! destul a cobit ŞI CO- 
besce acel araiii in ogorul jelitor al ţerei; se cade d&r se 
tacă aci... Dar nu este mai pucin adevărat că do re ce, 

„cum dice o cunoscută definiţiune : literatura, este es- 
presiunea societăţei, apoi anevoiă s'ar put6 face lite- 
ratura unei epoce fără a tace şi politica care a influin- 
țat, care a născut ace literatură... | | 

Apoi între a nu face politică, politică în sensul ce ni- 
micnicimea vremilor îi detere, şi între a frământa în- 
tre noi întrebări care privesc de aprpe naţionalita- 
tea, fără de care nici însăsi această Societate a Ateneu 
lui n'ar mai putea esiste, şi mintea și ănima D-vostră a 
făcut tot-deuna deosebire. Ac6 deosebire mi-a îngăduit 
se vorbesc 14 ani de la acest loc, despre numerâse în-



— 342 — 

- trebări din istoria şi literatura nostră naţionale. Iară primirea bine-voitore ce auditorul a. dateuvăntului mei, negreşit am atribuit-o nu meritelor ce neci odată nu mi-am inchipuit că am și despre care dâcă vre-o- dată mi-aşi fi făcut o mângăitâre ilusiurie, s'a găsit de a- juns cine se vrea a mă convinge, că nu le posed: frecu- „entarea numerâsă a publicului de altă dată, aplausele  încuragetore din trecut şi de astădi le am pus şi le pun pe sema materielor alese pentru conferințe. Este dră meritul telefonului care aduce la audul D-vâstră graiii dorit de la ființe din irecut, ce vă sunt scumpe... . Apoi şi astădi, în loc de a vă propune o calătoriă in Japonia stii in- centrul Africei, ingăduiţi-mă se vă aduc vorbă, grăi, cunoscut ănimei D-vostre şi care, de voiii isbuti in planul moi, va infțişa şi minţilor tinere mă- sura faptelor strărmoşesci ca măsură pentru propriele lor fapte viitâre, .. Da a 

„“ Domnilor și Dâmneloi- ! 

Cu dioa de 26 Ianuariu anul 1699 se incununeză .lu- crările unui secol intreg şi ale mai multor: națiuni în. faţă cu Imperiul Turcesc. Acestă dată memorabilă este dee a subsemnărei păcei dela; Carlovitz, - intre Turcia, Austria, Vencţia, Polonia și Rusia cu mediaţiunea An- gliei şi a Olandi, e A Tratatul de la Carlovitz este nu numa puutul de ple- care spre decădere a Imperiului otoman, dar şi primul Ia carele Rusia impreună cu cele-l-alte puteri europene luă parte la regularea aşia disei chestiuni orientale. Ea- tă cum //amumer vorbeste de acâstă pace de la care timp Turcia intră în o șituaţiune nouă vis-A-vis-de Europa: «La, conclusion de la paix de Carlowicz entre les Tures et VAutriche,. Venise, la Pologne et la Russic, - dont les nâgociations furent si lentes, et qui se termina si glorieusement pour les chrstiens ; cette paix qui si-
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gnala la decadence des Ottomans, qui marque une des 
periodes les plus memorables de cette“ histoire , et qui 
plaga lempire'ottoman dans une situation nouvelle VIs- 
â-vis de Vlurope, merite par ces raisons d'âtre rappor= 
tee ici dans le plus grand detail. De mâme que, dans 
Vhistoire d'une- guerre, quelques batailles sont dignes 
de fixer Pattention speciale, soit par le nombre' des guer- 
riers qui y ont pis part ou de ceux qui y ont -suc- 
combe, soit par le courage des combattans, soit par le 
talent et le bonheur 'des gânâraux, soit par les succes Ş 
plus ou inoins grands qui en ont &t6 le fruit; ainsi, 
dans L'histoire des traites, quelques-uns se foni remar- 
quer par le nombre des puissances 'nâgociatriices et ce- 
lui de leurs representants, par la gravită et importance 
des interâts qui y sont debattus, par: habiletă' et: le 
bonheur des plânipotentiaires, par la grandeur ct la durce 
des resultats qui y sont obtenus. La paix de Carlowicz 
est câlebre â tous ces titres; et, si elle n'est-pas la.plus 
glorieuse, elle n'est pas la plus ignominieuse [uiaient ac- 
ceptee les Oitomans; car les traites de Passarowicz, de: 
Kainardjă et d'Andrinople, sont plus dâsastreux encore. 
En revanche la paix de Carlowicz Lut plus avantageuse et 
plus gloricuse pour les &hrâtichs que les trois traites pos- 
(6rieurs que nous vonons'de citer». iii ii 

“Ce scop urmărit-aii puterile care aii ajuns se subsemne: 
ze tratatul de la Carlovitz?In aparenţă, dosrobirea; țerilor! 
crescine de sub jugul Turciei, isgonirea' chiar â Tureilor 
din Europa, isgonire care era predicată, incă din secolul | 
al 16-lea prin: Roma in'tâte statuile crescine, : Acâstă: 
cugetare, acestă dorinţă găsi resunst în' măi niulte, rân= 
duri şi în sinul poporului. român. :MilaitiVitâzul este 
în primul loc incarnarea-acestei tendiriţi a ciescinătăţei. | 

Der manifestarea. de o potrivă însemnată a ci săin- - 
templă in ultima jumătate a secoluliiy al'17-lea';'este o 
erdre dâcă-riu o omisiune cu intâiițiune din partea 'acâlor. 
istorici'carii. vorbind: de. paceaide la - Carlovitz uită a" 
numera intre factorii de căpeteniă carii aii contribuit şi



— 344 — 

pregătit pacea de la Carlovitz, pre Românii din Moldova si țera Muntenâscă, Faptul că în diua de 26 lanuariiă 1699 nu se afla la Carlovitz ŞI representanţi ai Domni lor români, D-vostră martori ai evenimentelor din Ia- nuariii şi februariii 1878 1 veţi ințelege, fără să fiii da- tor al esplica,.....: Fiă-mi îngăduit numai, inainte de a.vă aminti partea ce Homânii luară în contra Turcilor, alăturea cu crescinii, după salvarea Vienei de Sobieski, fiă-mi permis, die, a vă spune păţeala insaşi a Veneţiei intrată în asociaţiunea, creseinilor contra Turciei. In curgere de peste 16 ani cât dură resbelul, republica 
Pentru cu armatele lui Leopold şi ale Poloniei să pâtă cu isbândă bună goli Transilvania, Sclavonia şi Basa- rabia de Turci, trebuea' ca Turcia se fii nevoită prin vre-o diversiune la sud a chiama într'acolo o parte din puterile ei de la: Dunărea. Veneţia făcu acâstă diversi- une şi cu Românii-Morlacii din Dalmația, cuprinde de la Turci numerâse pământuri. de la capătul Istriei până sub muriă Gonstantinopolei. Cât ținu resbelul era un concert de laude pentru brava Veneţiă, dar. resbelul terminat, dar Ungaria, Transilvania, Sclavonia golite de Turci, Veneţia incepe a fi tratată de aliaţii să ca o putere de a doua mână şi, precum dice Hamer : cen sa quaiite d'6tat de second ordre et se trouvant engagte dans les intârâts des grandes puissances, elle dut se 26. signer et accepter la paix qu'on lui dictait, pour ne pas. avoiră soutenir seule une guerre continuelle contre Pem- pire ottoman. Elle restitue donc les villes conquises au nord du golfe de Corinthe et d'Egine et les fortifica- tions de Lepanto, du chăteau des Dardanelles sur la câte de Roumilie et de Prevesa, durent âtre demolies». „Aşia dar «les intârâts des grandes puissances», iată supremul regulator al.dreptăţei în faţa popârelor mică : «Nanquam est fidelis cum polente societas ! » Audito- rul mei, partea din el jună, va țin pâte mai bine min. .
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te de cum ţinurăm noi, aceste vorba înțelepte ale stră- moşilor |! a SR Si câte umiliațiuni pentru a obţine dreptul ce-l do- bândise cu mari sacrificii, nu de a subserie și dânsa un " tratat colectiv al-tuturor puterilor, ci de a adera la un tratat incheiat de Imperatorele Leopold in numele ei |! Câte umiliaţiuni până se fiă primiţi representanţii bravei republice de a lua scaun și ci în curidsa săli a congre- sul de la Carlovitz, până ce fură nevoiţi se -priimâscă a şedea, nu alăturea cu beligeranţii, ci numai alăture cu . mediatori, alăturea cu Anglia şi Olanda. Si aceste umi- liaţiuni se coperiaii sub vorba de precădere între amba- sadori ! După 16 ani de vărsare de sânge, de ingenu- chiare prin resboiii și a crescinătătei şi a Turciei, cât pe ce era se re'ncâpă din noi resbelui din causa numai a neinţelegerilor de precădere. Ca se se impace pretenţiele de precădere ale tuturor, ca se nu se mai intâmple ceea ce se întâmplase ca un ambasador se alunge pre altul de la cortul de'ntâiii şi de la scaunul întâi, un steeple chasse diplomatic de care adi am ride decă vremile n'ar fi de- păsuri, şi de grije...:ă trehuit-ereerij îngenioşi ai: grecului Mavrocordat, unul din cei doi representanţi ai Tureiei la Congres. . .. i. a «Ces contestations quelques l&găres qu'elles paroissent en elles-mâmes, devinrent si serieuses, que peu s'en; fallut qu'on ne se separât sans rien foare. Mauro- cordato voyant que les choses Glaient poussâes trop  loin, & eraignant que tant de peines ne [ussent intruc- lueuses ă cause de la hauteur des parties ; proposa un: expâdient qui concilia toutes les difficult Ce fut de bătir la salle de la Contârence de forme ronde, avec au- tant de portes qu'il y avoit “d'Ambassadeurs, ouvertes. chacune du câtă qui râpondoit ă leurs pais : les tentes devoient ctre plactes de la meme manitre autour de la salle; en sorte ue le premier jour du Congres, cha-. cun d'eux sortant de son pavillon d'un pas egal, ils en- trassent en meme tems dans la sale, se saluassent .
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mutuellement & & ]ă fois, enfin. prissent le si6ge qui.se trouveroit devant eux, repondant exactement ă la porte par ou ils seroient 6ntrâs.> . . | Sa  (Cantemir-Tom. IV, pag. 273). NE „ Ascultaţi vărog acum şi ceremonialul curios a] conle- rinţei de la 26 lanuariii; când se ţinu conferința ultimă pentru subscrierea tratatelor, subscriere . de, la care re- presentanții Veneţiei fură escluşi : (Hammer, Tom. XII, pag. 468). E 
«Le 26 janvier 1699, ă dix heures du mation, tous les plenipotentiaires et les mâdiateurs, ă Pexception de l'ambassadeur Venitien, se rendirent solennellement au lieu habituel.des 'stances. Ceux de: l'Empercur €taient precedâs de. cent 'cuirassiers en grande tenue et suivis de leurs voitures de gala et de leurs chevaux de main ;: les pl&nipotentiaires tures &taient escortes. par un corps de janissaires et de spahis. Lorsqwon fut arrivă ă la salle des conterences, on donna lecture des traites con- clus avec l'Autriche, la. Pologne et Venise; mais on at-. tendit, pour la; signature jusquâ onze heures trois qu- arts, par deference pour le reis-etendi Rami, aucquel ses calculs- avaient.appris que depuis longtemjs il n'y a vait pas cu une conjonction d'astres aussi heureuse que celle qui devait avoir iei î celte heure da Jour qui €- &tait un lundi (). On signa, montre en main, les trois minutes des traitâs; puis on ouvrit les (țuatre portes de la sale, afin que tout le monde .put 'se conyaincre que la paix 6tait. d&finitivement conclue, et r&pandre au- dehors cette: heureuse nouvelle. Aussitot des courriers partirent pour Vienne, I Angleterre, la Pologne et Ve- nise, et les ambassadeurs se donntrent mutuellement le baiser de paix (2). Une triple salve. d'artillerie, TEpE-. t&e par les canons de Peterwardeih et de Belgrade, an- 

(1 Pregando che si soltosserivesse a hora undeci e tre quarii. _essendo allor | URA Congintione delli astri forlunatissima, qual în longo tempo non si rineon lravcbbe tanta fortunala. Rort 'b 203, Sa si diedero gli amvbassadori V'osculun, pacis. Port., p. 203 et la Relation delaillce, e i | . : -
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nonca aux peuples, fatigus d'une si longue guerre que le moment &tait arrive oi ils allaient, enfin jouir de quelque repos.» Me De 
„Venezia nu subscrise direct acstă pace! ! 

Se incheiă aci digresiunea menită a 'vă arăta nedrep- tatea ce suferi Veneţia de la aliaţii săi. Sa 
Fost-aii acum ai noştri in alianța creştinilor în con= tra Turciei ? Luat-aii vre o parte! Îa evenimentele pre= . 

gătitore păcei dela Carlovitz ? SI 
Istoria lui Serban-Vodă Cantacuzino , a lui Brânco- 

venu şi C. Cante:nirrespunde afirmativ. Toţi strategicii şi politicii Europei recunosesii in tâte scrierile lor, că 
Tureia nu pâte [i adânc lovită decăt decă şi Moldovenii și Muntenii vor lua parte la cruciată şi aceea Domnii citați fură mereii și mult solicitaţi de a intra, in cruciada la care indemna Papa. Cu toții şi mai ales Imperatorul Leopold înţelege că numai Domnii Moldoveni ocupând 
la Prut o parte din armata tățărescă şi turcă de Bugeac şi domnul Muntân ocupând altă parte de 'Purci la Du- 
nărea, putea se ducă la bun capăt asediul cetăților Lur- 
cesci din Ardel. In «Scrittuna dela di fesadi Trausil- 
vania Țatta al Cardinale Paravicini», încă din 1598 
se probase că nu se păte invinge Turcia dca ea păstredă, - 
ca amice ori aliate «le tre provincie di Transilv. di 
Valachia 'e di doldavia, quiăali sono tre grand, a- 
bondanti et perpelue dispense che GppOPLOno vittua- 
glie a Constantinopoli. » . | 

«Proclamacion catolica a, los principes chistianos 
sobre la union a la sacra liga cont0 el ottomano îm- 
pe»o» a episcopului Alonso de Santo Thomas dela Malaga 
(tipărită la Barcelona în 1684), dice Principilor Regilor 
şi Imperaţilor Europei se se secole toţi improtiva: Tur- - cului, căci pot se se rademe pe concursul“ Moldovenilor 
și al Muntenilor, .. ME - A 

O scrisăre a regelui Poloniei din aceeași vreme aretă
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că neci o dată: nu fusese. mai oportun resboiul contra turcului, de ce ?. Pentru că Valaclhia, Moldova . . . erati Bata a se rebela contra Turcului... Se In «discorsi per opporsi alla potenza de Turchi. » | (Manuscript din Milano—IV. 6—N. 3), se artă pericolul în care fu un moment Leopold de a se vedea înconjurat în Transilvania şi Ungaria, cu oştiri 'Turcesci venite pe la Nordul Moldovei. ŞI atunci diplomaţia austriacă și papale dic ::«Non dimeno bisogna pure oltretanto nego- tiarecon detti Principi (ai Mold. si Munteniei) il re Polaco et Moscovita e far sforze fargli risolvere di venire-agli afietti iscorso in conformita delle Dione parole... „În un alt «Discorso dela potenza del Principe di Tran-  silvania» (Bibl. Univer. din Geneva E 1V. 5), se scrie Papei că Principele de Transilvania «Oltra il valor. pro- prio pud aiutor la Christianită in tutti questi modi, con badherentia. de Vallachi, et Moldavi. e Nevoit fu d&r impăratul Leopold la curtea caruia nu se putuse încă de bună semă uita vitejiele lui Mihaiii Vodă in Ardeal, nevoit fu, dic, de a arunca câte o câu- tătură mai galişă — spre Bucuresci şi Iaşi, cu deosebire spre. Bucurescă, unde după ridicarea asediului Vienei gravita totă, crescinătatea din Orient. Intr'adevăr Serban - Cantacuzino «avea bună nădejde că va desbate tâtă Cres- cinătatea din Țarigrad în coce de sub mâna Tureilor» Imperatul Leopold cunoscând însemnătatea lui Serban Cantacuzino în faţa crescinilor de sub Turci şi nedespre- țuind nici o armată care dispunea de 40 de tunuri, nu promitea nimic mai puţin lui Serban Cantacuzino, decă se va alia cu crescinii, decât chronomia corânei hi- zantine. In adevăr Serban era pivotul in jurul căruia gravitaii 6meni şi lucruri in Orient : la curtea lui Serban petrecea patriarcul din Constantinopole, în şeslele lui Serban reinvăţaă crestinii din Orient patriotismul ; cu * banii ţărei lui Serban se întreţină bisericile crestine ale Slavilor din imperiul turcesc. Serban chiama la alianță pre arii Petru şi I6n Alexievici, carit ŞI €ă recunoscâi că
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rege Constantinopolei urma se fiă Serban Cantacuzino, 
care, sincer aliat al crescinilor, aduse din acel moment 
forte mari servicii aliaţilor sei. a 
În Moldova, cu tote greșelile Tureilor se afla, incă din 

secolul al 16-lea două curente politice: unia din sfet- 
nicii mari aă țerei cerâii ca țâra se nu se depărteze de 
la legăturile ei cu Turcii, ră alţii dovedi că mântuirea 
țerei era in alianţă cu crescinătatea. Serban Cantacuzino 
se puse in bună ințelegere cu acestă partidă şi lucră din 
tote puterile ca se aducă şi pre Moldova în alianță cu 
Leopold. Când Duca Vodă dar se întorcea dela. Viena, 
Moldova "1 inlăturâză de la domniă și chiamă la tronul 
ei pre Petriceico-Vodă carele îndată "şi indreptă os- 
tirea impreună cu ajutorul. Poloniei in. contra Bugea- 
cului, ca se alunge din el pre Turci şi pre Tătari, 
combinându-şi mişcarea militară cu acâa a noului aliat, 
ce Serban Cantacuzino dăduse crescinităţei in persâna 
Ţarilor rusescă. Petriceico-Vodă sincer aliat al crescină- 
tăței &şi inaugură alianţa prin renunțare la posesiunea 
Ucrainei, țâra ce Turcii o dăduse lui Duca domnul Mol- 
dovei. Mergând ca să desbată pre erescini de sub robia 
tureescă, Românii din capul locului probâză că nu im-: 
blă după nedrepte cuceriri asupra, cluiăr a crescinilor.. 
Decă este un D-deii acolo sus, nu va ținea el sâmă de: 
asemenea frumâsă şi crescinâscă cugetare a hunilor 
noştr? în e | 

Cum în lume totul se reduce la acţiune şi reacțiune, 
dicâm de curând in o lectură, la Galaţi, acţiunea lui Pe- 
triceico-Vodă, aliatul secret al 'lui Serban Cantacuzino 
se lovesce îndată de contra-acțiune, din nemulţimi- 
rea ce căşunedă Moldovenilor purtarea neașteptată, la 
trecerea, lor în țră, a crescinilor veniţi în ajutorul -lui 
Petriceico-Yodă, în espedițiunea din sudul Basarabiei. 
Reacţiunea, aceasta triumiă un moment după învin- 
gerea lui Petriceico-Vodă de Turci,. dar Serban Can- 
tacuzino isbutesce a întări curentul politie în care se 
afla bărbaţi ilustri ca Miron Costin, ca frate-seti Veli-
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cico, ca Apostol Catargiu, ca Ilie Drăguțescu, ca Savel - Smunilă.. Serban tace ca tronul țerei se se dea în Febru-" ariii 1684 rudei sâle, lui Dumitraşcu- Vodă-Cantacuzino. Serban ințelegea că dâcă nu putea se intrunescă ambele domnii romăne spre a conduce oştirile naţională alătu- rea cu ale crescinilor în contra Tureilor, era mijlocul: de a ajunge la acelaş. rezultat, asedănd pre tronul Mol- dovei pre uu alte» 290, în lipsa lui Petriceieo-Vodă, Acesta, cu Miron Costin ŞI cei l-alţi emigraseră în Polo- nia. Nu vom face , căci nu respunde' scopului. nostru de astă seră, istoria domniei lui Dumi traşcu-Vodă,acel domn, cum dice Neculcea, nestătător la vorovă, telpiz, amăgi-. tor, giambaş de cei dela Fanar, care nu realiză de loc așteptarea politică a lui Serban. Cantacuzino. Acesta în- ţelegend că perderea hiinului temelii în care Moldovenii țineaă curentul lui, era ndinlăturată de a tnai remânea mult. domn Dumitiaşeu- Vodă, se grăbi a-i aduce detro- narea. La curtea lui Serban petrecea Buhus Hatmanul carele dupe sfatul lui Serban chiămă mat mulţi boeri din Moldova la Bucureşci şi se învoiră se al6gă un noii Domn, "pre Cantemir. Nu'erati negreşit toți boerii Gmeni de tr&bă,. inde era țera acesta decă boerii ei erati din vechiti bu- ni patrioți şi Gmeni stătători la cuvent 1 Pela 1670, u- nul din et.nu fu' mai pucin decât ceea ce se numesce în ; franeesă, un 'chevalier! d'industrie : «En 1670 il vint: Paris un personnage qui se qualifiait pompeusement de prince de,sang 'ottoman, bacha plEnipotentiaire sou- verain: de Jerusalem, Chypre, 'Trâbizonde etc. et qui fit imprimer, comme etant, sa-propre histoire, un 'râcit d'a- Yentures merveilleuses. C'6tait tout simplement un chr6- tien de Valachie, qui foreă de quitter sa patrie î la suite d'une aventure scandaleuse, s'&tait enlui â Constantino- ple,: y. avait. embrass& lislamisme et s'etait mis ă cou- rir le monde en dâbitant. force mensonges. (Curiosi- tes biographiques. . Page. 313), “La ocaziunea,. alegerei de. la curtea lui. Şerban 'eraă >" negreşit, nu numai boeri de trâbă, de aceea se şi vedu înc'o dată o scenă



— 351 — 

durerâsă pentru istoricul țerei. Vedi Neculcea pag. 25, 
-Letop. TI... e 
"Primul moment al domniei lui Const: .: Cantemir 
a lost turhurat de o revoluţiune de care nu voiii uita de 
a vă vorbi mai la vale. Cât privesce politica din afară 
Cantemir era hotărit se stea alăturea cu: Crescinii. - . 

„d PI :, i . - FC 

Mult s'ar [i putut folosi alianţa crescină: de la. con- 
cursul ambilor domni strâns înţeleşi, d&că în curând nu - 
ar [i fost siliţi se: ia măsuri de' asigurarea neatârnărei 
lor ameninţată de către chiar crescinii. In adevăr, ahaţii: 
otăriseră mai nainte, in sceret, după invingerea Tureilor,; 
se impartă țerile. române : —In instrucţiunile date de 
Papa Cardinalului Caetano (1596) i dice... 

„ «Della Moldavia sera necesario che V. S. illustris; da: 
principio seppa che parțite. si pud prendere per.le pre-.. 
tenzione, che ci hano le corone di. Ungaria et di Polo= 
nia,.pero se si potesse conservar. quella Provincia cosi in 

 sospiro per poter poi nel. fine della guerră aggiu- 
dicarla a che ella appartenesee di ragione, questo. 
senză dubbio piacerebbe piu a Cesare et al Transilvano,: 
et sarebbe piu conforme alla giustizia. Ma quando nel 

„toecar questa .corda „ella ..vederne,. che i Polachi: si of. 
fendisero, poi che veramente non hanno altro,. che con- 
fine col Turco, ne altro commodita ove dilatarse i 
termini del lor-Imperio, sara necessario: accomân=: 

„ darsi al tempo pereche il Transilvano ha gia promisso di: 
non discostarsi in suo di quelle, che ordinara S. M-ta 
Cesarea la quale in. questa. materia.doveva haver dato a 
gli amb-ri suoi ordini risoluti, . basta che rel principio” 
V. S. Illus-ma-non dia segzio.di. destinar lăcol giudi- 
zio suo ne alune parte. sie. albaltra; per non ren- 
dersi sospetto. Lrntile, publico pare: che ricordi ;. 
ch ella rimanga a Polachi, et la Valachia al Tran-! 
silvano, perche questo; et quelli attendano accaci- 
are il Turco dalle piazze, che ritengono' in esse:pro-:
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- vineie, ma e possibile il defenderle, perche non hanno fortezze di momento, ne e facile il fabrincarle, et corta a nemici per mari et lentrata libera, et commoda. A 'Polachi non si puo mettere inanzi alcun esca (2), per che il dire, ches allarghino verso la Tartaria Preco. ense, et, : avvicino alla Taurica, come alcunsi hanno discors0, qui e proposta che prosupponeria poca noticia dall' Historia passata et dello. stato el paese, che occu- pato nei altri tempi da Polachi non e stato riputato u- tile ne fosse possibile a mantenersi Ma, col Dominio della Moldavia ponno ben pensare di assicurarsi per sempre da "i Tartari, a quali non saria facile il passare, ne - posibile il ritornare, quando fossero im editi i pass... In dilele aceste unde audul nostru e lovit în Bucu- resci de limbi atât de cacofonice, imi veţi voi bine de a vă fi.cetit acest.pasagiu mai întâi in însăşi limba ita- apă 
- Pre când Irmpăratul Leopold prin ambasadori secreţi trata de alianță cu Cantemir la lasi, precum se vede acesta şi din călătoria jesuitulut francez D Avril, Domnul Moldovei află că Polonia se înţelesese cu Impăratul Leo- pold ca după învingerea Tureilor se păstreze Sobiesli Moldova stii o parte din ea...... O fi invocat şi dânsul niscai dui6se amintiri ale străbunilor... dâră de la Dum. . Drava Roşie ! | | + Si apropos de suveniri de familă , permiteţă-mi să amintescă d-vstră o anecdotă din resbelul franco-chi- - „nsză, de sub Napoleon al III-lea. Un piu-piu frances pur-sang parisian dăresce nisce minunate găini în cur- tea unui ţăran chinezii. Pe dată incepe a da otrocâle în jurul curţei fiului ceriului, imprăştiind, pe furişă, după el fărimituri de păne. Găinile se grăbesc a se ua după frances ciupind  fărimiturile, De o-dată el se opresce şi în faţa chinezului care stătea în pragul casei, incepe „a-şi da cu pumnii peste Cap şi a se boc a. — Ce este, musiu frances? întrebă induioset chine- zul, venind lângă el. a ”
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„— Ce să fii ? Vedi, găina cea moțată?. . . vite ace... laltă cu crâsta la o parte. . ŞI ceslaltă incălțată . . . m'aii cunoscut . . . sunt mama, sora mamei ŞI O veri- Oră a mamei mele .,. i Francesul sci6 că Chinezii credu în metem Sicosă: — S&racele rudele mele ! vai săracele rudele mele !... : o - E — Sărmane omule, dice chinezul stergându şi el o lacrimă : aide, nu mat plânge, iei rudele . , , Nu cumva. . , Polonii credaseră că Moldovenii caşi chinezul vor prinde inşii inele ce poltea suveniriie lor de familia ?... a 
Și „nu era o calomnii la: adresa Poloniei scirea ce primise Cantemir. Dovedă mersul oștirilor lui Sobieski prin Moldova, după aceea, dovâdă 'cele petrecute apoi câţi-va ani după aceea în congresul de la Carlovitz, Şi atunci, în faţa amenințărilor ţerei dela crestinătate, Mol- dovenii carii le cunosciaii, indemnaii pe numeroşi par- tizani ai alianței cu creștinătatea să se deslege de dânsa căci: «de lăudat, este fiă-care domn sa fiă spre partea crestinescă căci acâstă țeră căci traiesce până acum ca. țera creştină trăesce, dar nu fără temeiii nec fără de "socotelă., ca în loc de mântuire se-s'aduci, .risipă și - cumpănă.» E i . 

Aceste sfaturi înțelepte, din nenorocire nu aflară, tâtă rimirea dorită şi mulţime de Moldoveni, la indemnul lu Serban Cantacuzino, carele încă tot credea în parola aliaților crescini, se duseseră in armata lui Sobiesli care intră în ț6ră. «Polonum enim Principem ultro sequ- „anturnon solum Cosachi, Turcorum terror, sed et pluri- „mi nobiles Poloni, Ungari, Germani, Itali, Valachi, suis expensis, spe. Gloriae,.. (Proclamacion Catolica!» Dela primii paşi al armatei, Cantemir inţelege că ohjec- tivul lui Sobieski nu-era însă isgonirea, împreună cu Cantemir. a Turcilor şi Tatarilor din Basarabia, ci ocupa- rea Moldovei. (Cantemir Tom. III, pag. 310, 311, 312, 314), ca SE | 
23
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„Mai mulţi ani alianţa cu . Cantemir şi cu Serban fo- 
losi lui Leopold căci şi Turci şi Tătari, temându-se de 
acesta fură siliți a-şi impărţi puterile şi a lăsa multe 

_oştă în Buceag și în cetăule Camenitz, Hotin ete. 
Faptele lui Sobieski însă şi ale acelor-lalţi aliaţi -att 

rumpt pre Const. Cantemir şi mârtea nu târdiii ati des- 
făcut, pre Serban Cantacuzino de alianţa cu crescinătatea 
şi €tă cum la 26 Ianuariă 1699, Românii n'aii fost re=" 
presentaţi la Carlovitz. Si acolo de noi fără de noi s'aii 
tratat. Ambasadorul polon Stanislaii Milkesnoski, voe- 
vodul Poznaniei, nu vroea se subserie pacea cu Turci de 
cât cu condițiune se i se cedeze cinci cetăţi şi: mănăstiri 
din Moldova. Unul din ambasadorii Turciei ii obiectă 
ridănd că Turcia nu putea da pământ ce nu era al e... 

Acele dile de ruşine pentru Europa şi de amar pentru 
noi a trebuit se inspire lui ML. Costin durerâsele versuri 
din Vista lumei: De 

„A lumii cânt cu jale cumplită visţă 
„Cu grijă şi primejdii, cum este o aţă 

„ Prâ-subţire şi'n scurtă vreme trăitore,. . 
O, lume vicl&nă,! lume înșelătăre ! 

“Trec dile, trec ca umbra, ca umbra de vâră ; 
Cele ce trec, nu mat vin, nu se întorc eră, 
Trece văcul desfrănat, trec anii cu râtă ; 
Pug vremile ușâre, fag şi nick o portă 

„Ale opri nu pâte.: şi mat mult cumplite 
“Lucrurile astei lumi merg tot prăvălite; 
Și ca apa în cursul seii cum nu se opresce, 
Aşa cursul lumi'n veck nu se contenesce ! 

„“Pum și spuqă tâte sunt; visuri şi piurere 
Sunt petrecerea, lumii ş'a lumii durere ! 
Dice David proorocul : „viâța este flâre,— . 
„Nu trăesce, ci'n dată o vedi peritâre; 

. - . . . . Li . . . . . .
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"Vremea * ncepe ţerile, vremea le” sfzigâsce, 

„“Indelungate domnit vremea, premenesce; 
Vremea, petrece tote: necă o "mpărăţiă 

| Se stea, n veci nu o lasă; neci o atu uţi 

A teii mult nu pote. Unde's cei din lume 
Mană împărați și vestiți și cu slăvit nume ? 

» Unde-s al lumii stăpâni? unde este Xerx cs? 
- Alexandru Macedon ? unde-i Artaxerxăs ? 

August, Pompeii şi Cesar, unde sunt în Tumg ? 
Pre ei toți vremea i-a spart, ca pre nisce spume ! 
Fost'a Chirus împărat, vestit în resboio. 
Cu avere peste toţi, plecându-și sub voie 

„Pre Perst, Chaldei, Tătari şi Asia tot 
Cată, la ce l'a adus norocul cu râtă! 
Prinsu-l-a, o femee, i-a, pus capu'n sânge : 
Satură ito de morte, Chirus, și te stinge; . 

. . . . . . . . .' - . . .: 

Că Dumnedeii a vărsat tâte cu sorocul, . 
A poruncit la un loc să nu stea norocul, | 

“Tar când sunteți fericiţi, vremea, cursul vostru - 
„N taiă : așta este întreg traiul nostru! 

. . . . . . . . Li . . 

De aceea cată 6menj, sfarșitul cum vine : 
"Cine nu-l socotesce nu-l privesce bine! 
Sfărşitul dă laudă, ori face ocară :' 
Multe începuturi prâ dulci ajung prâ amară! 

"Căci mârtea fără de veste calcă, oră-ce e Casă . 
Domnâscă împiiratâscă, pre nimeni nu lasă; 
Bogatul şi săracul, cel frumos, cel tare... 
Vrăjmaşa m6rte prieten pre nimene n'are! : 

Aşia, ne portă lumea, aşia ne amigesce, 
Așia ne înș€lă, surpă şi batjocorăsce : 

+ 
-
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Născându-ne murim, murind—praf şi cenușă, | 
- Printr'acâstă lume treci, cum. trecă printr'o uşă, ! 

Stiţi acum - care fu în acele dile de cumpenă mare pentru pământul românese , sciți. care fu scăparea, n6s- iră ? Nici o alianţă nu mai era: posibilă, der vechia , strămoşasca, împotrivire pe tăte căile la dușmani sin- gură mai remăsese. Der Const. Cantemir nu avea oş- tire şi Ilatmanul Velicico , fratele lui Miron Costin, în fruntea puţinelor trupe ce mai remăseseră nu putea im- pedeca bandele de Poloni se prăde şi se pustieze era în care intraseră cu nume de aliaţi. ae N'avea oştire Const. Cantemir? N'aii avut-o până nu şi-aii adus aminte că fiă-care Moldoven era un osten și atunci în câte-vadile adună 5000 de Moldoveni ŞI ese în pripă inaintea lui Sobieski mântuitorul Vienei şi-i dice: De ai veni ca aliatul vacii nu te-ai pogori în vale până n ai lua Camenița şi până ce Turcii n'ac deşerta Hotinul, ci vii cu gânduri dușmănesct în protiva ţere mele ! Şi atunci urmă memorabila bătăliă, de la Boian în care căi 3000 de Moldoveni strămoşi de-ai regimentului al XIII- lea de la Griviţa, sdrobiră oștirea polonă de 25,000 de omeni sub comanda marelui Sobieski mântaitorul Vienei. ȘI puţin timp după aceea un simplu călugăr apăra mănăstirea Triecarhilor dela asi in conira lui Sobieski şi-l fac6 cu ruşine se ridice tunurile cu care incunjurase 
mănăstirea. e ŞI puțin timp dupe aceea se întâmplă epica apărare a cetăței N&mţului.- a 

„a Trouvant sur sa route la forteresse "Nemes ;. îl Pattaque & sen empare, non sans difficult. Car les ha- bitans lavoient ahandonnee : &il y restoit: seulement dix-neuf 'chasseurs. Jfoldaves que le hazard y avoit a= mencs.. A |'approche du Roi de Pologne ils ferment les portes, l&vent les ponts, & refusent d'admettre le Roi. Ce Prince ignorant Pestat. de cette pretendue garnison, cannone la place pendant quatre jours ; nos chasseurs se 
. 

+
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dâfendent avec vigueur, tuânt cinquante Polonois & le 
maitre. de artilerie. Le cinquieme jour âyant perdu 
dix de leurs câmarades, ils capitulent ă coridition d'avoir 
la liberte de se rstirer ou bon leur sembleroit. Spocta- 
cl& surprenant! I/on voit sortir six hommes qui en por- 
toient trois autres sur leurs 6paules, pare qu ils âtoient 

„ blessâs. En ce moment, tous les sentiimens d'admirati- 
on, de honte, & de rage se succedent dâns le 'cour de 
Sobiesli ; il denicure interdit, & 'ouvre la boucha (ue 
pour commahder qu'on les pende : puis il les renvoye 
avec 6loge, sur ce quă Jablonoishii le fait, souvenir 
qu'il a donne sa parole de les laisser aller en libert.» 
(Cantemir Tom. 3, pag. 368). | | 

lată ce fel de cetăţi vrea se ocupe ambasadorul po-= 
lon în Congresul de la Carlovitz ! Dar. Europa . amin- 
tindu-şi de Boian, da Trei-Erarhi, de:Niamţu , Europa 
găsi încă destulă ruşine 'ca se nu primâscă a subscrie 
Şi a susține cererile pe care Polonia avea, se le plătescă 
nu târdiii atât de dureros. 

- Dotiinilor şi Domnelor ! 

Din cursul evenimentelor pre care «grosso modo» 
- le amintirăm, observatorul drept şi -nepărtinitor a putut 
lua convingere că în jumătatea de pe urmă a secolului al 
XVII-lea Românii şi-ată făcut datoria cătră crescinătate, 
er ei de la crescinătate nu aii priimit de cât trădare. O 
altă concludiune spre mărirea numelui român este că 
țerile nâstre ai respins tot-dâ-una ideea de cucerire , 
der de asemenea nu aii cruțat uitimul ban al vistieriei 
și ultima picătură de sânge pentru a-și păstra nsatinsă 
individualitatea naţională și intregimea | otarelor sâle, 
Minunată este manifestarea cugetăroi Nomănului din se- 
colul al 17-lea şi din ce in ce mai luminesăa, unei con- 
sciinte depline a individualităței sele, nu numai rornâne, 
dâr chiar latine. Incongiurat de neamuri de sânge deo-
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sebit, inundat de aceste popâre, Românul departe de a se agrega la vre unul din aceste în dilele de amenințare, 
mai mult ca ori când atuncea chiar proclama in tâte chi= purile;individuatitatea sa propriă şi insemna cu stăruință hotare dispărţitâre etnice între el si toți vecinii. Tâtă, 9 literatura secolului al 17-lea de carea 'mi propun, ora. Hu. propun, nepermitendu-mi adi, a vă vorbi în altă conferinţă, tâtă literatura română din secolul X VII tinde la acest scop, a dovedi /atinitatea poporului român ş ideea romanită- lei este atât de,predomnitâre in cât pe când Miron Cos- tin numesce mahleari și amăgei pre adnotătorii de cronici Eustatie- Logofătul, . Misail Călugărul şi Simion Dascălul, numai pentru că, susținuseră nelatinitatea Ro- mânilor; . pe când, Miron Costin nu se sfiesce de a cânta 
acestă românitate chiar la Curtea polonă, în (6ră unde 
Dositeiu dice că: o | i 

„ Trajun căi întins Romăntsca limbă, 
_ De bun nem şi ferită dela calea strîmbă pi 

cu puţin mai nainte nu se găsise un titlu mai potrivit u- 
nui codice de 'legi, de cât acela de Caste vomdnescă. 

Veacul lui Mateiii Basarab şi a lut Vasile Lupu ai în- 
ceput lupta în contra alterărci etnice a Românilor. Deş- 
teptarea nostră in direcțiunele posibile în secolul al 
l'i-lea s'aii ficut pe temelie românescă, de la-cea dân- 
teiii carte tipărită în 1560 până la traducătorii cărților 
bisericesci din Domnia lui Serban Cantacuzino, până la 
Miron Costin. şi nemuritorul Dositeiii. Toţi cu toţii ţi- 
nură a proba că : «pâte şi în limba nstră ori-ce dăscălie 
şi. invățătură pre limba românescă» (Miron Costin, viaţa 
lumej). | 

ap 

Intre consecinţele ncintârdiate ale păcei de la Carlovitz ucă: - DE e | 
„. «DWun cst6, elle.mit fin ă l'obligation humiliante oi 

y
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se trouvait l'empereur d'Allemagne.de payer annuelle- 
ment des sommes considârables ă la Porte, au tribut 

" de Transylvanie, ăla rente servie par Venise pour la pos- 
sesion de I'ile de Zante; au tribut que payait la Pologne 
au Khan des Tatares; d'un autre câte, la Porte, y 
reconnut pour la premitre fois,. sous la forme de medi- 
ation, le principe du droit d'intervention des puissan- 
ces europeennes dans un intâret commun». 

Guriosă e logica diplomaţiei! pre noi până acum ne 
ai tot declarat de vasali ai Turciei pentru că, după 
tratatele nostre cu Turcia, i plăteau un peşeheș anual, 
uitând că până la pacea dela Carlovitz numersse țeri 
din Europa plătiaii Turcilor nu un peşcheş ci adevă- 
rate tributuri. - A | | 

Consecințele cele mai insemnate ale păcei dela Carlo- 
vitz fură : a Sa 

1) Inceperea, neindoidsă a decăderei Turciei; 2) înri- 
riurea, din ce în ce mai predomnitâre a Fanarioţilor la 
Bizanţ, în urma servitilor. lui Mavrocordat la Carlovitz. 
Şi al 3-lea Românii sunt fatalmente impinşi se graviteze 
pe lângă Rusia, carea singură la Carlovitz n'a iscălit o 
pace definitivă ci numai un armistițiu de douiani şi care 
deci, credâii Românii, că singură va mai putea precum- 
păni nedreptatea Turcilor. | - 

Încă nu năpădiseră peste tot asupra ţerei Grecii din 
Fanâr, der cei carii sub Dumitraşco-Vodă se substitui- 
seră, boerilor români plătiră, scump încercarea, da a, des- 
naţionalisa țâra cu ajutorul comunităţei de religiune, 
angăduiţi-mă se vă amintese aci revoluțiunea. naţională 
în contra, grecilor la căderea. din tron a lui Dumitraşco- 
Vodă. Cantacuzino. a 

Ceea ce era în credința Seraskierului numai o schim- 
bare de Domnia producătâre de bacşişuri, în Moldova 
lua aspectul unei adevărate revoluțiuni naţionale și: so- 
ciale. Acâstă revoluțiune sbucni teribilă în contra Greci- 
lor, din moment ce Dumitraşco-Vodă mazilit, era, re- 
masesul căimăcămia Vornicului l6n Racoviţă până la, ve=
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-nirea lui Cantemir, In fruntea acestei mişcări contra Gre- cilor era Armaşul Fleondrea, fratele seii Ghiorghiţă Ciu- - din, Mitrea Căpitanul „ Mileştii şi alţii carii când Du-- mitraşco-Vodă "şi luă diua bună bocindu-se de la norod “pentru a fi dus la Constantinopole ca mazil, cutrieraii Iașii ȘI amintea Tătărăşenilor şi Păcurarilor mişeliile şi ne- -dreptăţile Domnului şi ale Grecilor lui. Revoluţia pe care Serban-Vadă, o croise să fiă politică, nimeni nu pu- tuse s'o impedice de a deveni SI socială. Buboiul era copti şi puroiul ţisni din tâte părțile. Atunci pre când Doerii Caimacami scotea, de la inchiscrea Turcului Hu- sain-Bey, care venise cu firmanul pentru Canteniir, pre când dic boerii Caimacami, 'scoteaii din fere pre Todi- raseii Cantacuzino, vistiernicul lui Dumitraşco- Vodă 'şi -(eorb la corb nu-și seste ochii) ']- scăpa de a da sâma de - risipa țărei, oraşul întreg se burzuluia asupra Grecilor, urmărindu-i cu pietre şi bețe de era, dice Neculcea, cur- tea domnâscă plină; de âmienj şi pe ziduri stati Gmenii. Mult rabdă sermanul popor, der cumplit este leul în deşteptarea lui |! Opresorii nu mat găsiaii gaură de, şerpe pentru â se ascunde. Care din ei nu aveaii multe păcate pe conștiință? Mai vârtos cata mulţimea pie un Grecii numit Saraeni care predase nepedepsit țera, şi pre unia din boerii resturnători ai lui Duinitraşco-Vodă. Saraeni | olergă la Husein-Bey : Aman! măriţă Dâmne, Moldo- venii ne ucid. Un aman Srecescii insoţitii de pungi cu, . ani nu putea să nu fiă ascultat de Husein-Bey. Sapoi, nici lui Serban-Vodă nu putea place cursul ce luase u- cerurile. În definitiv Dumitraşco şi verul săi Todiraşco Vistierul era tot Cantacuzini ca Și Serban : trebuea deci evoluţiunea, socială inaduşită. Permis norodului ca la eşirea luj Dumitraşco- Vodă din Curțile Dowmneştă în- soţit'de IHusein-Bey se asculte dicerile din surle , trim- Diţe'şi.tobe; permis chiar norodului de a 1] sudui şi hătcăi, cum dice Neculcea „ba chiar pe ici-colea de ăi arunca cu pietre şi cu lemne, der a se atinge de Greci la 0 altă, nu-i mat putea fi permis, Şi când Armaşu
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Fleondrea prindând pre grecul Mavrodin Paharnicul 1 judecă inaintea mulţimei şi: ?] l&gă călare pe un:calii deandâsele, numai in cămaşe, poporul căruia Grecul Ma- vrodin şi ai săi nu-i lăsase nici cămaşa se mulțămea, să '] primble ast-fel călare la Copoi, diua mare, de-i dicea feciorii ce "] ducea : « ])i , Grece » calii murg la fântâna Bordei.» Iar el, scrie Neculcea (pag. 252, Tom. I]) nu putea dice cal murg la fântâna Bordei, ti dicea. cAlogo murgo sto funtina Bordi». Apoi asemenea zaolet pe Ca- pul Grecilor nu putea conveni motori lor revoluțiunei contra lui Dumitraşco-Vodă şi Husein-Bey, provocat de 
bună semă de unii boeri,. alergă degrabă în oraş cu Turcii seă şi incepe a bate şi a imprăştia mulţimea, şi prinde pe unul dintze Mileşti pe care?i bate răi cu buzduganul. 

„ Revoluţiunea fu inihugită şi mulți din Grecii urmă- riţi şi hâtcăiţi de popor în rescularea sea vor reveni, de nu sub Cantemir, cel mult sub următorii lui pentru a 'şi continua opera, de devastare şi de ingenuchiare a ţă- ” Tei, ca un cataclisra brutal, contra căruia voinţa română, aii luptat în trecut ca şi în acâstă nouă revoluţiune fără a ajunge să-l stavilâze ori să-l domolâscă. Vai! n'a iso butit : poporul român se facă pe Mavrodinii din Fanar a grăi romăneşce curat, der nu târdiă vor isbuti Grecii din Fanar a face ca Ronânii să vorbâscă.. greceşce şi ca boerii lor se simţă fanarioticesce ori să facă, la din pro- tivă, a (i uitaţi rezeşi obscuri în vre-unul din colţurile cele ma neămblate a ţărei 1 i 
Deca mulțărnită spornicei manifestări a individualită- ței române, fu scăpată “Moldova de apetitul Poloniei in secolul al XVII ce deosebire tristă însă cu un secol mai tărdiii. ! Pe la 1770-1780 grecii resturnaseră aprope tot ce lăsase în picidre secolul 47-lea. Este timpul când, cuin altă în conferință o diseiii, chiar un Potemhkiri nu se ere- de onorat de a Îi domn ţerilor unite, a Moldovei şi Mun- teniei. Mult: contribui la acestă tmistă stare de lucruri femeea grecă de la fanar; care să introduse in casa Ro:



— 862.— 

mânului, Acesta veţi vedea din serisârea ce-mi propun 
se. vă :citesc de la Principele De Ligne (4) (pag. 2 7), 

o 5 cei dtcembre 1768, e | 

| Au Camp devant Robaiai- Mohilai ou 
! „„ plutâtă Jassy, ou j'ai mon Quartier. 

EI Ton ami respirant du fracas des conqustes, Să 
Parlera, des Boyards qu'il invite ă ses fâtes.& 

«Depuis mon d6part d'Elisabeth-Gorod , je nv'avais 
as rencontre une maison, ni un arbre, except6 dans 
es jardins du Bacha, pr&s du retranchement d'Qeza- 
low; j'ai embrasse l quelques arbres sous le plus grand 
feu de la place, tant j'ai eu de plaisir ă les revoir. J'y 
ai m&me cuelli et mange dexcellans abricots. 

Une eau verte comme les cadavres de 5000 Tures 

(1) Acesta este bărbatul care mai pleda causa Romănilor, la finca secolului „trecut. El apela la Europa, în favârea n6stră dicend de Romăni: . . «Rien ne ressemble ă la situation de ces gens-ci. Soupqonnes par les Rus- ses d'avoir de la prefsrence pour les Autrichiens. suspects ă ceux=ci qui les -croient attachs aux Turcs, ils dâsirent autant le depart des uns qu'ilş crai- gnent le retour des autres. O! vous, arbitres des destins des pauvres mortels, ă qui vous avez souvent mis les armes ă la main, râparez les maux qus vous faites a Vhumanite ; vous en €tes plus responsables que nous qui ne sommes que les ex6cuteurs de vos hautes-ouvres. Servez cette humanite, et en meme tems la politique de plusieurs cmpires, en laissant en paix ces pauvres Mol- daves : leur pays est si beau que toute Europe crierait si l'on voulait s'en emparer. Rendez-les independans des tyrans de YOrient, Qu'ils se gouver= nent oux-mâmes et au lieu de leur Hospodar, qui est forcă d'âtre un despote et un fripon, pour faire sa cour ă la Porte Ottomane, qwon leur 'donne pour les diriger deux Boyards amovibles tous les trois ans, Rentrant, au bout de co tems-lă, dans la classe commune, ils n'oseront pas abuscr de leur auto- rit, car on leur ferait payer bien cher ensuite. o Qu'a la paix les cours mâdiatrices samusent ă leur faire un petit code de loi, bien simple ; qui surtout ne soit pas trace de la main de la philosophie mais par quelques jurisconsultes bonnes gens, qui connaissent le climat, le caractăre, la religion et les moeurs du pays, et qui donnent une autorită bien suveraine aux deux grands et. puissans seigneurs chargâs de l'adminis- tration. 
De „ Quelle . cari&re” pour votre âme et votre, esprit ! mais devenez Alontesquieu ct Louvois si vous pouvez, sans cesser d'âtre Racine, Horace et La Fonțaine. Travaillez pour mes chers Moldaves, de quelque facon que ce soit. Ils me traitent si bien! Jaime tout en eux, surtout leur langage, qui rappâle qu'ils descendent des Romains. C'est un melange harmonieux de Latin et d'Ita= lien. On dit ssluga, au lieu de je vous souhaile le bon jour. On dit formos co- conilsa, pour dire une belle fille ; Scra bona, pour dire Von soir; et dragua= mea, pour dire je vous aime.» -



— 363 — 

tus, brăl6s, noyes parle prince de Nassau, &tait la seu- 
le boisson que nous eussions eue pendant cinq mois : 
ou bien de lezu de la mer Noire qui n'est pas aussi sa- 
le que celle des autres mers. a 
„. Vous faites-vous une idee de mon bonheur, de trou- 
ver: une fontaine charmante, sur la hauteur, avant de 
descendre dans Jassy? J'ai bais6 Peau avant de la bo- 
ire : et je Pai dâvore, des yeux avant d'en arroser mes. 
levres, qui; depuis si long-temps, n'avaient €t& mouil- 
I&es par rien d'agrâable. Je suis log6 dans un de ces su- 
perbes palais que les Boyards bâtissent dans un gout o-" 

„riental, et dont plus de 150 s'6l&vent; au-dessus des au: 
tres. €difices de la capitale. de la Moldavie. Lisez-en la 
description dans mon ouvrages sur les jardins,-. | N 
„„ Des lemmes charmantes, presque, toutes de Constan- 
tinople, et d'anciennes -lamilles grecques, sont assises 
n€gligement sur leurs divans, la tete tout-a-fait en ar- 
riere, ou soutenue par un bras d'albâtre. Les hommes 
qui leur font des visites .sont presque conchâs ă câte 
delles. Une jupe extrâmement |egăue, ;courte ct serree, 
couvro legeromont leurs charmantes formes, ct une gaze 
dessine î, merveille les jolis contours de leur sein. Illeş 
portent: sur leur tâte une .âtolle noire, ou couleur de 
leu, elatante par les diamans qui ornent cette espece 
de turban, ou de bonnet. Les perles du plus beau blanc 
parent leur cou ct leurs bras; elles les entourent aussi 
quelquefois avec des râzeaux de gaze, garnis de sequins, 
ou de demi-ducats: jen ai vu jusqu'4 3000 sur le mâme 
habit. Le reste de. leur -vetement oriental est d'etofTes 
hrodees, ou travailltes en or et en argent, et bord& de 
pelisses prâcicuses, 'ainsi que Phabit des Doyards, qui 
ne, dill&re de celui des Tures que par le bonnet quis 
mettent au-dessus de leur calotte rouge, et qui ne res- 
semble pas d un turban. Se E 
:, Les temmes des Boyards ont sans” cesse î la, main, 
ainsi que les. sultanes , une espăce de chapelet de 
diamans, de perles, de corail, de Mapis-lazli d'agathe,
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ou de bois rare,. qui leur sert de maintien, comme I'6- ventail pour nos femmes. Elles jouent avec cela en- tretiennent Vagilită de leurs doigts, doni les ongles sont peinis en carmin, comptent les grains, et s'en sont făit, â ce qu'on'dit, un langage pour leurs amans. J'ai cru „meme surprendre quelques regards de maris, curieux ' de savoir pout-6tre şi je ne connaissais pas dâji, un eu ce joli alphabet de galanterie, Les heures d'un rendez- vous s'apprennent ainsi. fort ais&ment Mais commeit peut il y en avoir? Se t ou huit serviteurs des Boyards et autant de jeunes files qui servent leurs femmes ; les uns et les autres jeunes et d'une figure charmante, sont „toujours dans les appartemens ; leur costume. ne differe qu'en richesse de I'abillement des maitres de la maison. Chacun et chacune a son dâpartement : lun d'eux ap- porte, dss qu'on entre pour faire une visite, une et jus- , qu'ă quatre pipes; Lune d'elles apporte une soucoupe, et une petite cuiilâre avec des confitures de rose. Un autre brule des parfams, ou verse des essences qui em- Dbaument le salon. Lun deux apporte une tasse de caf6, Pune d'elles un verre d'eau ; et cela se râpâte, chez vingt Boyards, le mâme jour, si Pon va les voir. Ce serait une grande malhonâtetă de se reluser ă ces po- litesses, | SE | On est bien couens ici, il y fait chaud. Je suis habil- 16 comme les Boyards. Je vâis -souvent chez eux pour penser sans distraction, car je ne sais que quelques mots valaques, et point du-tout le grec que parlent ces dames ; elles: meprisent la langue de leurs &poux. Daileurs les Boyards parlent peu. La crainte qu'ils ont des Tures, Vhabitude d'apprendre de mauvaises nouvel- les, et L'empire qu'exercent sur 'eux le divan de Con- stantinople et PIlospodar, les ot accoutumes & une tristesse invincible. Cinquante personnes qui se rassem- blent tous les jours dans une maison, ou dans l'autre, ont Vair d'attendre le fatal cordon ; et on entend dire ă
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tout moment : — Ici mon păre fut massacre par ordre 
de la porte, et ici ma soeur par ordre du prince. 

Quand je dis queje vais chez les Boyards pour pen- 
ser, j'y vais plutot pour ne pas penser : car ă la quatri- 
ome pipe, je deviens tout ă-fait Ture. Je suis nul, je 
n ai plus d id6es : et c'est ce que je puis faire de mieux 
Gtant loin de vous et de ce que j'aime. 

J'estime assez air religieux “avec „lequel les jeunes . 
gens, souvent dos deux sexes, laissent leurs babouches 
au bas du premier gradin, pour ne pas gâter. les Deaux 
tapis, et souiller le sanctuaire ot reposent leurs maitres 
Aprâs avoir fait Poffice de leur charge, ils s'en retour- 
nent ă reculons reprendre leurs babouches et S'asseovir, 
dans un coin, sur curs genoux. J'aime qu'on n'ait po-. 
int ă sonner ou ă crier sans cesse apres des valets. Si par. 
hasard ils.sont tous en commission, on les appelle, com- 
me au serail, en frappant des mains, en. manitre d'ap- 
plaudissement. i a 
„Constantinople donne le ton ă Jassy, comme: Paris & 

la province, et les modes arrivent encore.plus . tât.. Le . 
jaune &tait la couleur. favorite des sultanes ; elle est de- 
venue ă Jassy celle de toutes les femmes. Les grandes' 
pipes bien longues, de bois de cerisier,. avaient rem-, 
place ă;Constantinople les pipes de. bois de jasmin. Nous, 
n avons. plus que des pipes de cerisier, nous autres Bo-, 
yards. Ces, messieurs ne vont jamais-ă, pied. Ils sont... 
tous paresseux comme les Tures, .. .. 
Les femmes pourraient se. dispenser. dPavoir. autant, 

de ventre. C'est si bien reconnu pour une: beaut& dans. 
le pays, qu'une mâre. m'a. demand pardon de ce que. 
sa fille n'en avait pas encore. 'Mais cela viendra bienist, ; 
me. dit-elle, car â present:c'est une honte ; elle est 
droite et mince comme un. jonc. „Les -costumes, les . 
manidres asiatiques rendent. les jolies::plus. jolies en-. 

„core,. mais. enlaidişsent les. laides, qu, ă la. vâritg, 
sont tres-rares. dans. ces pays-ci. Il. est, arrivă, 4. 
cause. de :la manitre qwont les; femmes de s'asseoir.
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ou de se coucher en rond, de les prendre, lorsque' ap: partement, n'est pas bien 6clair&, pour des pelisses quon: avait oublices sur le divan...  - î- i 
“Les "files des: Boyards sont eniermees comine les: femmes turques, dans, des harems giilles en bois, sou- vent 'dore ; elles'peuvent, au travers dă ces: grilles, re- : “garder les hommes'et se choisir un mari ; mais ceux- 

cine les voient que pour passer la nuit avec elles, a- pres la:petite cârâmonie de l'eglise greeque: . Je viens de donner une fete charmante qui arbussi 4 merveille. Cent Boyards et leurs femmes â souper, un” Dal'ot Pon a danse la pyrvhique et: Vautres danses-. greeques, moldaves, turques, valaques, et Sayptiennes;; on y voit l'origine: d'un divertissement qui est si bete: lorsquil: n'a pas, d'ohjet. Il ne pouvait avoir que deux"! motifs : les r&jouissances apres la vietoire, ou la volupte:! dans des tems plus tranquulles. On est paisible î Jassy, malgre les alarmes de la guerre dont cette ville est tou-': jours le thââtre des que l'&tendard de Mahomet se: d6- ploie aux yeux du peuple ottoman. :- | „On se tient par la main, pour ne plus se quitter; on - fait quelques pas en rond, mais Deaucoup Pun vis-ă-vis * de Lautre. On se fait des mines, on se separe presque, : on se retient, on s'a proche, je ne sais comment ;on se. regarde, on ventenă n se devine, :on a l'air de s'ai- mer... Cette danse-lă me paratt fort raisonnable. 
Pour moi je me suis amus6 ă merveille, î rester sans rien dire ă :câts de quelques “Boyardes, Apres quelques. fasses de confiture, quelques poiions et libations de ro- : se, et six pipes, pour le moins, je m'apercois que jEtais - tout seul.»: . - e | De - Aţă audit, Domnilor: femeile hunilor noştri dispreţui- aii limba românescă, Apoi e de mirare că -aşia de jos: căduseră Românii pela 17802: 

“Da, femeia are mai adesea respunderea' căderilor ŞI meritul” mărirei unei naţiuni. - a 
Acum :14. ani convins: ca 'şI astădi de acest adevăr
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făcem prima mea conferinţă despre femeea română după 
istoria şi poezia naţională. Voiii 'termina acestă lectură 
(amănând de a vorbi despre literatura din secolul al 17- - 
lea într'o altă conferință), voii termina cum terminam 
şi acum 14 ani adres&ndu-mă cătră D-vâstră, Dâmnele 
mele. 

Aci D. Urechia citesee pasagiul din « Femeea ro- 
mână» dela pagina 19 la pagina 22. 

Eram cit acum 1% ani tânăr. . . plin de sânte doruri 
și visuri... dâr nu era un vis ceea ce diceam eii atunci 
despre lemeea româna. Ultimele evenimente ai respuns 
Domnilor, că nu am nimica de sters din vorbele mele 
de acum (4 ani, că nu am nimic de schimbat din vor- 

_bele de la 1865 : Se 
Femeea română ni-a păstrat altă dată ţera ; ea astădi 

ne a dat o ţâră independinte.... Ta ni-a dat pre vitejii 
cari ; cum dicem în altă Adunare, a înseris cu spada 
lor libertatea ţărei în granitul Balcanilor.
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Domnelor. şi Domnilor ! 

-.;:Un: dei rivale al Gangelui şi Indului decise, dice ma- 
rele poet Indian, se perdă pre un popor, carele nu adu= 
c6 sacrificii pe altarele lui. e 
„... Bra, deul destrucţiunei şi al tenâbrelor. | | 
„In curgere de secoli el aglomeri. flageli peste flageli 
asupra poporului urit, +, | i 

— Se peră strigă el, trămiţând asupră-i fomete şi se- 
cete! i | _ 

Şi câmpia remân sterpă , isvârele secaii. .. . Mama 
nu'maj putea alăpta copilaşul, fiul nu mai putea des- 
altera buza uscată a murindului tată 1, 
- Mur, murii cu sutele, în torturele grozave ale fă- 
mei şi setei, e cc a 

-- Derd nu peri poporul ! 

, 

— A! nu pere ? urla Deul, şi el năpustia asupră-i pre 
fiicele ucidetore ale Gangelui : holera și ciuma... - 

„ Murâă, murgă cu sutele şi cu miile, der POponul nu 
peri | | 

— 0 | va peri | detună Deul. . . 
«a Şielaridică asupra acelui. popor neamici puţernici ;
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oștiri nenumărate pustiiră câmpiile, sângele “cursă, pa- gisce şi unde fură roşite. Ruine fumegânde şi măcel!... Jugul servitutei intră adânc în grumazii fiilor. popo- ului. Si | 
"— 0! va peri astă dată, hohotiă, teribilul Dei. 

EA 

— Nu! Nu! 
Sălbaticele orde s'aii domolit, braţele lor au obosit 

în sânge | ... . arma le a cădut din mână... 
Poporul ivdesce ! 7 - 
Şi deul turbat convoca curtea?sea, Ministrii disolu- țiunei şi ai peirei : Discordia, Ura, Invidia, Fratucide- 

rea, Calomnia ţinură sfat, 
» — Ce ke]? intreba Deul. Acele popore trăese ? ! Sun- feţi voi 6rebraţele mele, braţele leului carele distruge ? 

Deră cine va mai aduce jertte pe altarele nâstre?. ... 
—Am lucrat, di și nâpte am lucrat, dise Calomnia... N'a remas flâre albă, neveştedită de borea ce ezalaiă... Am .versat fiere şi venin în tote porţile . . . Mare Deu- le!... namisbutiti,,.. A 
Poporul trăesce ! 

ate 

— Am dus, striga Discordia, zizania între toţi, am - pus luptă şi ură intre mari și mică, între domni ŞI su- puşi ... Am armat braţul unuia contra altuia... O l-era un spectaclu demn de noi!. « Poporul trebu se 
psră. ., E : 

Ei bine, nu ! el trăesce !! 
*— El trăesce |! ” 
— EL trăesce ! ! a 
Urla : corul, şi hohote turbate sguduiră adâncurile Himialaiului, | : 

% 

 "— Nepricepuţi ! le strigă marele Brahma. Nu, Popo=
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rul nu va peri pe cât timp îi vai lăsa talismanele cu ca: 
re lam înarmat ! 
— Telismanele ? urlă Deul mârtei ! 
ȘI curtea lui purcesă se caute talismanele ; ea le cau- 

tă din casă în casă, in bordei şi palat, în sat şi in ce- 
tate. . .. 
— Unde sunt talismanele vâstre? întrebă Crudimea 

lovind cu: biciii de foc pre părinți, pre copii, pre mică și 
pre mari, pre putinți şi pre debili'!... 

- — Nu scim ce vrei! 
— Nu scim ce vrei ! 

= 

Obosiră lovind fiicele destrugerei și nu aflară talis- 
manele. | | = „„Deul cădu bolnav în un esces de turbare . . . 

« Tantae în animis coelestibus îrae ! » 

Deul işi dede finitul, când teribilul sei rivale îi dise 
ridând: Sa 

— Privesce ! 6că, talismanele ! - | Se 
— Ce fel ? acel grup de ființe ?..: Un.bărbat pe bra- 

ţul căria se razimă o debilă femee ; un copil la sinii şi 
altul de mână... . Ce fel acela e tafismanul 2. 
„— 0! da ! acela e talismanul popârelor, căci este fa= 
milia, basa lor, cetatea nestricabilă carea cât va, trăi, va 
trăi şi poporul ! e | 
„— Cel atâta!! atâta!.. şi eiicad învins de... atâta!?-. 

invins de nesce liințe cărora n'am lăsai pâne cu care se 
aline slăşierele stomacului copilaşilor; cărora 1i'am lă- 
sat o sdrență cu care se încăldâscă membrele reci ale 
unui tată murind! Cum ! eii învins. de nisce fiinţe în 
giurul cărora am semănat desolațiunea Şi am ridicat nu- 
mai morminte, preste căminele cărora am preămblat co-. 
pitele cailor atâtor orde selbatice ? . . Ce! în puterea mea
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avend tote flagele cerului . . . eii'sunt învins ŞI ruşinat de nesce braţe nude, nsarmate? Aa 
„_— Sunt înarmate, Deule al „destrugerei.. . .. Vedi | unul “ţine o: dalta, altul un'penel,. cela o penă ... vedi |. când tu distrugi ei creâsă /. : , Sunţ înarmaţi, Deule al distrugerei! . .. Când tu cutremuri cerurile şi "văile lumilor cu glasul trăsnetului şi cu tropotul corte- 
giului durerilor, ascultă-i . .. ce. die ei? .. ..elasurile tele teribile nu sunt acoperite de vocsa lot slabă, ei se rgă, ei iubesc, ei cuget la trecutu, ei speră la viitor, ei cântă: ae 

«După nouri senin vine, bucuria după plins». - 

“În zadar ţi-ai plimbat aripa de foc preste cetăţi şi câm.- pii, Vârtejele tele duc departe cenuşile oraşelor ŞI spicii ogorelor . . . deră nu pot imprăşta acei spici umani ca. ră fac « snopul familiei ; » e legatii acestă snop cu lan- ţul tare al sărutărilor şi intimelor serbători. — Resleţiţi un-moment spicii din snopul familiei, ei se reaflă căci se chiamă, : mamă, sociă, copilaşi, frate, soră! a O! da, nimica nu poţi în contra poporului ce-şi pă- streză «familia» şi în familiă «vorba naționale»... 

- Familia şi limbagiul. 
 Educaţiune şi Instrucţiune ! a „Ecă talismanele popăreler. prigonite de deul distru- gerci. A Sa De 
Cine luceredă pentru familiă și. instrucţiune, lucregă pentru întărirea poporului ; cine le iubesce, poporul iu- esce'! | | ia Sa - Fiă-care avem datorie se ingrijim” de ele şi ca, negu- ciătorul inteliginte, se ne faceri măcar. o dată. pe an bilanţiu despre activul şi pasivul acelor mari tesaure: Care fu deci modul :cum Ateneul Român, de 4 ani
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de când esistă, își îndeplini sarcina sa, în respectul a-- 
celor tesaure : clamilia şi «limbagiul? » Onorab. no- 
stru președinte va arătat acesta și d-vostră o sciți bine 
înşi-vă căci mulţi dintre d-vâstră ne-aţi ajutat şi încura- 
giat la lucrare. 

„Ei Dine, succesul vă revine în parte egale cu societatea. 
ŞI succes este și pentru anul incetat” 1866/7. 
Lucrările Ateneului Român, o putem spune adi cu o 

justă bucuriă, ati provocat singure in anii acești "de pe 
urmă o mişcare literaria. Debila, nostri voce a putut 
străbate, pe lingă acesta, pânii departe, preste munţi, până 
departe până la stâncele Gibraltarului. In Cluji, în Ora- 
"dea mare, ca și în Braşov, Sibiu, Pesta, conferințele A- 
teneului “Român dădură semnalul unei mişcări şi u- 
nei direcţiuui care indestră literatura română cu osebi- 
tele lucrări, ca ale d-iorii 1. Vulcan, Popfiii, conferinţe- 
le studinţilor din Oradia mare ct. Cine urmăresce serie- 
rile de peste munţi va fi găsit acolo mai mult de cât un 
echoii al Ateneului a... 

B3 

Sunt vre doi ani de când, cu adâncă tristoță mărturi= 
siam aci, că nu mai aflăm în "bibliotecile familiilor nâstre 
dă câtrele traduceri de romanuri d'ale lui Dumas, Sand 
şi unele chiar de autori, ale cărora nume nu se cade a 
rosti fără, Va roşi. 
 Reacţiunea începu în favorea operelor bune, în: sensul 

literaturei sănătose : în 1866/7 avem satisfacţiunea de a 
constată că nici un romans, nică unul n'a maj aflat «tra- 

ducători. » Din contră, literatura nstră dobândi mai 
multe deci de opere, de diverse importanță, dar pururea 
“în direcţiune salutariă. - 

Anul Îitorariii de care ne ocupăm vedu (se cităm numai 
câte-va) nascerea, «Arhivului ,» de domnul canonic Ti- 
moteiii Cipariii, a «Tratatului de dreptul internaţionale al 
Românilor, ». de regr. dr. Sirneon Barnuţiii, al <Convor-
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birilor literarie, » al lucrărilor relative la hmbă Şi po- esiă de d. Maiorescu, şi de D. Lahovari (colegul nostru onorat), a înseninate volume de poesii noi de infloritul nostru poet Bolintinianu ete. - Da Literatura didactică luă desvoltări utile. Mai multe “tratate noi. de diverse obiecte de studii am putea cita. “Literatura istorică sporesce pre tâtă diua cu. perle pre- ci6se ghirlanda sea, mulțămită erudiţiunei şi comorelor ce adună arheoloia naţionale în mânile dd. Cipariă , Papiă, IHăjdău, 0 obescu, Laurian etc. a „Adinidre o mână graţiosă şi abile ne aretă musica «viitorului. » cum unii numesc frumâsa şi ideala mu- sică a lui Wagner, Musica viitorului n'a lipsit har- pei Române. Sunt în 1866/7 încercări poetice care nu numai promit viitorul dâră îl daă : dd, Zamfirescu, Ia- cob Negruzzi, Cornea, vor fi bardii noştri iubiţi d&ca vor continuă cum ati început. E _“ Literatura uşure a fost cu suces urmărită, cu deosibire de membrii societăței, « Junimea » din laşi. (1) Vorba «uşure» se nu ne înșele ; 'ori cât fiă de uşure, ea are «pondul» seă în mersul literaturei naţionale. DD. Ganea, Leon Negruzzi şi St. Velescu s'ati deosebit în acest genii in 1866/7 prin nuvele bine scrise şi bine simţite. Jurnalul «F amilia,» în acest gen a escelat în may multe opere ce a publicat. | „ D6ca literatura dramatică datoresce d-lui Alexandri nascerea şi inceputurile ilustre a le sele, ca datoresce mai peste lot, Ateneului paşii ce au făcut în 1866/7 : patru opere, din cari trei jucate şi deci cunoscute d-vestre;: domniţa FRosandra, Hesvan-Vodă, Vornicul Bucioe ŞI Matei Basarab, ce sperăm că se va juca, sunt eşite din Atenei. DD, Pantazi Ghica, Iacob Negruzzi ŞI Gheor- ghian aii indestrat scena Română cu feumâse “comedii ȘI proverbie; unele- din cele ultime sunt publicate de « Convorbirile literară. » N 
-" (0) Membrii Ateneului român » cum văd cititorii nostrii, ai fost deapuru-= 
țea drepți;ei n'a facut 9așca spre a i»jura pre ori cine nu era dintre dinșii,!
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Şi după ce în timpul scurt de care dispuserăm , cita- răm câte-va nume şi câte-va din producţiunile anului 
literariii, e locul se amintim, că deca nimica din aceste nu se făcea, totuşi anii 1866 şi 1867 iși păstraii locul cel mai de ondre intr'aceşti din'urmă, prin aceea că fura 
anii în care se realisă creațiunea « Academiei Naţio- nale, » căreia Ateneul se mândresce a fi servit de pre- : cursore şi astă-di de respectuos aliat. | 

Păriul mic adapă şi el ogdrele daurite printre care 
murmură ; pârâul mic, « Ateneul, » va duce deapuru- rea unde limpede pe câmpia naţională. Dâca pe peptul acestui pârâiaş nu vor pluti vase mari, trireme belice, pe malurile lui inverdite vor putea medită şi iubi, acei cărora le place murmurul undelor modeste şi parfumul florilor ogorului. 

Cât pentru intrebarea : ce va face el pentru literatură in anul 1867 ? d-vâstră veţi judeca înşi-vă, onorând conferințele cu a d-vâstre presinţă. Ceea ce putem promite este că aceste conterinţe, "de vor fi bune, vor trebui se ne tot inveţe, ca şi până acum «doue lucruri»: 
«Familia, adică iubirea, educaţiunea,; și « Românis- 

mul»... | | 
Eră «Romanismul» stă in instrucțiune despre «trecut» 

în instrucțiune pentru « presinte » şi în instrucţiune pentru «viitor» ! 

iai



NOTE 
„Prima societate purtârid nurăele . « Ateneului, Ro- mâna» a fost înfiinţată în laşi, la 1860, cu statutele ce 
reproducemii mai la vale. latre membrii 'sei fundatori 
fură D-nii M. Kogalniceanu, |. Strat, G. Marzescu, Ar- 
hiereii Neofit şi Filaret Seriban , Dr, Fetul, Dr. Oct. 
Teodori, St. Micle, P. Suciu, V:A. Urechiă, ete. Nu- 
mele de «Ateneu» şi chiar mai fără: schimbare. statu 
tele Societăţei fură imprumutate de la « EI Ateneo de 
Madrid» , carele nu de mult se ilustrase -cu talentul 
oratoric al nu târdiii celebrului Emilio Castelar, «Ate- neul» din aşi avea de scopii intre altele, se reapropie 
naţiunele neolatine şi de aceea intre primele lui acte 

" fură incercările comitetului asociaţiunei, d'a intră in co- 
respondinţa, cu «Ateneile» sorori din țeră latine. -Au-: 
torulii volumenelui de faciă conservă frumâsele si in= 
curagiatrele respunsuri primite de «Ateneul» Iasian 
din Madrid şi Lisabona. - Epistola spaniolă e subserisă ; 

intre alţii, de acelaşi Emilio Castelar, câți-va ani. după a- 
ceea Preşedintele Republicer ihberice. | 

Ateneul din lasi publică , sub redacțiunea d-lui V. 
A. Urechiă, in 1860 şi 1861 una foia beiletristică ŞI soi- 
întifică cu numele societăţei. Acăstă foia fa ilustrată cu 
frumâse articole de la D-nii Mih. Kogalniceanu, I6n 
Strat, B. P. Hajdeu, G. Misail, Papiu Ilarian ete. 

Cu stremutarea în Bucuresci a scaunului Domniei aiă
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cădut societatea «Ateneului din Iaşi» din laptul emigră- 
rei spre noua capitală a României a celor mai însemnați 
dintre membrii săi fundatori; 

In 1865, provocaţi de frumosele cursuri publice ce 
inaugurase D. C. Esarcu, în .salânele ministerului de - 
culte, sub auspiciile luminate ale ministrului de esterne 
D. N. Crezzulescu , vechii membri ai «Ateneului din 
laşi se regrupără cu grăbire şi îndată, cu puteri incom- 
parabil sporite, grația unei numerâse şi învăţate junimi, 
ardinte de a lucră, se fundă «Ateneul Roman» din Br- 

- Curesci, a cărui istoriă nu este treba scriitorului acestor 
notițe a o face der'căruia când va fi făcută, va trebui să 
recundscă, de va fi de&ptă, cât datoresce cultura română 
societăţei Bucurescene și în particolar: unora din mem- 
brii săi fundatori, ca DD. N. Crezzulescu, B. P. Hâjdei, 
Aurelian , D. Crezzulescu , Ales. Petrescu, P. Grădis- 
teanu, G. Sion, Berindei, G. Manu, si peste tot neobo- 
sitului şi iubitului săi Președinte C. Esarcu. .. - 
„Etă statutele «Ateneului din laşi: - .. 

"CAPITULU |... 
„ Scopulu Atenealul. - 

Art. 4. Ateneul este. o societate. ecselusivemente |i- 
terară, scientifică şi artistică. De 
„Art, 2. Membrii uniţi in acesti Ateneu "să propună 
de a'şi adăogi cunoseiinţile prin. midloculii discuțiunei 
şi a lecturei, şi de a le respândi prin. catedre, foi perio- 
dice, cărți şi corespondințe cu Ateneile din Turinu , 
Madrid şi Paris. | | 

Art. 3. Ateneul se imparte în trei. secțiune şi a- 
nume : . - ” 

„I De seiinţi morale şi politice, - : | 
II) De sciinți naturali, fisice şi matematice. 

+1) De literatură şi bele-arte. Si 
Art, 4. Ori-care membru al Ateneului, se va ținea 

de una, cel puţin, din aceste trei secțiuni. -
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„i Art. 5. Atâneul vă stabili “catedre publice gratuite , cel puţin câte una de fiă-care sectiune.: e Art. 6. Ateneul va legă corespondinţiă activa, lite- rara, sciintifica, artistica, cu Ateneile a fine din Turin, Madrid şi Paris, şi treptatu şi cu altele. - 
Art. 7. Ateneul va publică, o foiă caro se porte nu- 

mele a insă'şi societatea. e 
Art. 8. Cursurile făcute in fii-ce secţiune, se vor im- 

primă şi vinde in preciul cel mai jos posibil. . Si 
Art. 9. După inchipuirea de midil6ce, Ateneul “și: va stabili o imprimeriă a sea şi un; local propriu al soci- 

etăței. a 

CAPITULU II. 

- Midil6cele societăţei, 

„Art. 10. Fie-care membru. ordinariiă al societăței se 
inscrie cu un ajutoriii anuală d 4 galbeni, cari se potu 
plăti în patru trimestre. 

Art. 11. Membrii estraordinari contribuescii cu câte 
dece galbeni pe an... | 
„Art. 12; Procentele de pe subvenţiuni şi daruri mai 
insemnate ce ar primi asociaţiunea adaugi. veniturile. 

Art. 13. Idem : Productulii curată 'strâns. de pe căr- 
țile vendute. - a 

CAPITULU III, 
Alegerea Membrilor, 

Art. 14. Este membru ordinari al unei din acele 
trei secţiuni ale Ateneului: Român, ork-care persână de 
stirp latina, purtându titlu de profesore , recunoscuti 
de guvernşi contribuindii cu suma insemnată la art. 10, 

- Art, 15. Este membru estraordinariu ori-care pers6na 
avendu diploma de membru al unui Ateneu din: ţeră . 
latină, sii membru estraordinariii fără plată , ori care 
membru al unui alt Atenei... +. Sta
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Art. 16. Se poti numi membri onorific de către a- 
sociaţiune ori-care persone care au contribuit, aii lucrat 

„în un. chipii 6re-care in interesul Romănilor şi .merită 
prin urmare recunoscinţa naţiunei. 

Art, 17. Se aleg membrii ordinari , de către doui- 
treimi. din membrii ordinari aflători în capitală, prin 
majoritate de voturi, din următârele categorii: 

a) Personele ce ar dona asociaţiunei suma de 10 
galb. 2) an, şi ar fi trecut prin şedlele naţionali. 
o nginerii Români „2 galb. 

a e Români ao 
d) Autorii Români. 4 > 
e) Publicistii 4» 

- Juristii 4» 
8) Teologii ho 
a) Medicii - kw 

Artistii Români bo 

CAPIPULU 1V, : 

Constituirea, societăel. 

„Art. 18. Societatea se constitua, in adunarei in fă -care. 
a a i-a Duminică. de la fiă-ce lună, la: a41 ore de dimi- 
n6ță, in localul săi. . 

Art. 19. Seoţiunele se adună i in ori-ce di, după tre- 
buinţă. 

- CAPITULU V.. 
- Preşedinţi, redactori, secretari, casieri &.. 

Art, 20. Adunarea generală cât şi secţiunele işi aleg 
câte un preşedinte anwalii şi unul, “doi, s6ii mai “mozilţi 

„secretari, după trebuinţă. 
„Art. 21. Casierul .se alege anual de către membri! 

Viuroului ales, esceptând persânele lor, 
“Art. 22, Insercinaţit pentru ţinerea de cursuri se aleg | 

de secţiuni căte pe un semestru. Sa a
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Art. 23. Redactoarii pentru foile ce se vor publica de 
 asociaţiune, se vor alege de asociaţiune, cu două treimi 

a membrilor aflători presenţi în capitală. 
Art, 24. Statutele aceste nu se vor putea modifică in- 

tru nimica, decât prin votul majorităței a “două treimi 
„din membrii aflători in capitală, după trei incunosciin- 

țări făcute de către Preşedintele asociaţiunei, in care se 
fă indicatii scopul chiămărei. cu arătarea modificaţiunei 
propuse. | 

Art. 25. 'Tote celelalte decisiuni ale asociaţiunei rela. -: 
tive la sfera lucrărilor sele,. pentru a îi legale, vortrebui 
se fiă luate prin majoritatea voturilor a două-treimi din 
membrii aflători în capitală, pentru obiecte de interes 

„ general, asemenea în li cae secţiune pentru obiecte 
care o privesc. . | a 
Art, 20. Asociaţiunea pote depărta din sinul ei, prin 
majoritate de-vot a două-treimi din nurnărul metri 
lor locuitori in capitală, pe ori-care asociat;saii membru 
al ei care s'ar depărta de la tendințele societăţei. 

Art.. 27. Aceste statute se vor supune aprobărei Gu- 
vernului. - îi | | | 

Vedi pag. 2. 

I. Femeea română — Lectura acesta avu un auditor 
este. tâtă aşteptarea numeroșii și alesi. Succesulii fa 
orte mare. M. Sea Dâmna Elena onoră cu încurageatâre 
cuvinte pre Conferenţiar. Domnişâre din cea mai naltă 
societate traduseră indată Conferinţa în limba francesă 

Şi o publicară in jurnalul francesiă alti neuitatului profe- 
sore Ulysse de Marsillac.' Jurnalele din ţâră şi câte-va din 
streinătate găsiră cuvinte de incuragiare pentru încer- 
carea acesta. Se aducem câte-va apreciară din jurnalele 
străine, căcă Plinii a dis că-i plăce se fiă lăudat: 

«Ego verd et gaudeo et gaudere. me dico. Neque 
enim vereor ne jactantior videar quum de me alio: 
rum judicium, non meum profero.>



— 384 — 

. Jurnalulu. /Europe', No. 88 din martie 1875 scrie 
cele următore:;. . ...... Na _ 3 

«En verite, on atrop medit de limitation. Imitatorum 
servum pecus ! dit Horace, qui imite Pindare. « N'at- 
tendez rien de bon: du. peule imitateur,» dit Lafon- 
taine, qui imite Horace et tant d'autres. Or ca, mes 
chers grands.hommes, qui est-ce qui n'imite pas quel- 
qu'un . ou quelgue chose? Le. crâtateur, s'imite et se 
copie lui-m&me dans l'&chelle de ses ereations, depuis 
la grenouille. qui est la caricature de certaines faces hu- 
maines, jusqu'ă lâne qui est le type-de certains hommes. 
I”horâme imite le createur, le singe et le perroquat i- 
mitent l'homme. Les peuples s'imitent successivement 
les uns les autres. “I'koypte imite 'Inde ,. la Grece i- 
mite l'Egypte, Rome imite la Grece, les modernes imi- 
tent la Grece et Rome ;..Paris imite Londres, le monde 
entier imite Paris. Imitation des imitations, tout n'est 
u'imitation!. «C'est imiter quelqu'un que de planter - 

des choux:> -. - Sa | 
„ Voilă pourquoi il y a ă Bucarest des. Lectures du 

soir, ă Linstar de celles de Paris Plus gânereux que M.. 
Duruy, qui accorde d'une main dun peu avare ei retire 
assez lestement l'autorisation de pareilleslectures, le mi- 
nistre de Pinstruction publique roumain n'a encore refust 
Pautorisation ă personne, et donne les salons mâmes 
de son.ministâre pour ce nouvel exereică de la parole, 

„+ Aussi les aspirants aux palmes oratoires abondent- 
is ;.c'estă peine si chacun d'eux pourra se faire enten- 
dre deux . fois: par mois.. Si le public ne fait pas dt- 
faut ă un zăle si louable, cette excellente importation 
ne peut avoir que d'excellents râsultats, surtout pour 
le beau sexe ,. auquel la maladresse du sexe oppos& 
ne laisse lă pour fuer le temps, que les plus deplo-. 
rables ressources. Un assez grand nombre de lecteurs 
ont deji plus ou moins Drillamment debut. Les 
uns, improvisant, 6nt fait preuve d'une grande facilite 
de parole, d'autres,. d'une imperturbable ms&moire;
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mais la lecture qui a mâtită et recuieilli le plus: d'ap- plaudissements, a &tâ celle du jeune professeur Alexan- drescu, sur la. feramne roumaine: M. Alexandrescu a traite ce sujet delicat. avea beaucoup de tact, de verve et de-sentiment; histoire ă la main, îl a Gvoqu& pour son auditoire charme, des heroines, valaques ou niol- daves, dignes descendantes de leurs aieules, les grandes matrones, des guerricres aussi intrepides que la belle Clelie, et des figures postiques qui ne le c&dent ni en Charme ni en celat aux hâroines de la Jerusalem dâ- livree ; mais, soit oubli, 'soit ă dessein,; lingenieux lec- teur na pas mâme effleure le cât; palpitant de' son sujet : la situation actuelle 'de la femme: dans la socittă roumaine, situation aussi triste pour celle que la nature a doude de penchants vertueux qa'encourageante pour celle qui a les penchants contraires....» 

Pagina 33, 

II.. De clasicism, romantism Şi realism —Acâstă conferință fu în cât-va indicată autorelui de către biuroul Ateneului» spre a luptă în contra cărților rele, care in societatea români gâsiaii âncă lectori, după direoţiu- nea dată la 1849 şi carea nu incepu a se curmă decât pe la 1850—1860. Naturalmente ea este maj puţin origi- nale decât cele mai multe următâre şi era aprope inevi- tabil se cadă in Gre-care esagerări de spiritualism, combătând realismul esagerat al romanelor francese. 

: Pagina 48,. 

+ II. Cronicile nâstre.—A le face cunoscut publicu- lui, care nu a simţit utilitatea de a frundări singur cele trei-patru volume în 4 ale cronicilor nostre. naţionali , era 0 datoriă a membrilor cAteneului», cari inţelese- seră că este a face servicii Românismului dea indrept atențiunca tuturora. spre trecutul ţărei, plin de:lacrimi
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dâr şi de invăţăminte frumâse. Negreşit. conferinţă a- 
câsta nu avea pretenţiunea se fiă dis ultimul cuvânt a- 
supra cronicarilor noştri, der oră şi cât a găsit neimpă- 
caţi critică, ca-va fi avut cel puţin acel merit de a-i fi 
silit şi pre ei se citescă, se frundărâscă; măcar la bătrâ- 
„nele, tesaurele aceste ale istorici patriei şi ale limbei 
române |.. Acum că poteca e făcută, mai lesne va [i noi- 
lor semănatori a se dirige şi a face mai bine şi mai cu 
merit decât conferienţarul de acum 12 ani. Ma 
-Bată ce seric despre acâsta conferință juanalul spaniol 
«Ensenanza din 1867, No. 38... 

” Nuestras Cronicas.—Gonferencias publicas celebradas en el Ateneo rumano, por B. Ale. Urechiă, Presidente de la seccion literaria Y artistica del Ate- neo.— Bucharest : Libreria Danielopulo, 12 de Abril de 1867, ÎI 
«Con gran satislaccion hemos leido el trabajo literario 

a que se reliere la anterior nota bibliografica. Es un es- 
tudio critico sobre los cronistas rumanos en compara= 
cion con los espanoles y los de otros pueblos, hecho 
por mano maestra y con suma, erudicion , como todo lo - 
que sale de la ilustrada pluma de nuestro. apreciable a- 
migo el Sr. d. Basilio Alexandrescu Urechia. — Cate- 
dratico do la Univeisidad 'de Bucharest, individuo de 
varias sociedades litorarias y artisticas, el Sr. Alexan- 
drescu desplego y despliega por do quiera un profundo 
conocimiento de. las letras antiguas y modernas , un a- 
mor constante a la ensenanza popular y. una asiduidad 
incansable para el realee y brillo de las letras de su 

„patria, a lo cual se dedica con una solicitud -constante 
y laboriosa. | : 

No es esta la vez primera: que hablamos de este ilu- 
stre varon de la republica literaria rumana ; nuestros | 
lectores recordaran .sin duda los merecidos elogios que 
le ha tributado la Revista en otras ocasiones, por las 
saludablos y-liberâles reformas que Ilev6 & cabo en la 
Instruccion. publica de su pais, como Director del ramo. 
No ha mucho tiempo, ciertas tendencias del ministerio 

„Jhon Ghica le obligaron a retirarse del puesto que tan -
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dignamente ocupaba, por no renegar de sus rincipios, lo que causo un profundo sentimiento en todos los que sabian apreciar su singular aptilud y sus nobles inten- los, que eran seguras prendas para los que abrigaban la. esperanza de mejores dias -en favor del-Profesorado ; Y sobre todo, de la instruecion popular. EI ex-Director, cual otro Cincinato , apenas abandonado su alto puesto, Yolvi6 como antes a sus predilectos trabajos 3. Y.la escu- ela de adultos en que, explica, es frecuentada por cente- nares de alumnos; sus cursos en la Universidad son,'como siempre, seguidos por una juventud avida de saber y de luz ; la escena rumana acaba de ser enriquecida con u= na magnifica, composicion dramatica ori ginal suya que, por lo correcta.y la armonia de su versilicacion, por los profundos conceptos: y elevados. senhmientos ue res= ira, y por sus interesantes combinaciones dramaticas, | ba Sido ;considerada por todos. los. criticos como „una nueva joya del teatro nacional ; y por ultimo, la tribuna del Ateneo,. cuya fundacion se dhe a el en gran parte, viene a, ser de nuevo ilustrada, por la rica „erudieion y facundia del elegante orador, -. a DE - „EL estudio comparative de los cronisțas rumanos, fu objeto de cuatro conferencias celebradas en el Ateneop de Bucharest, . todas ellas. concurridisimas por un pu- blico escogido de ambos sexoș , .y aplaudidas con gran entusiasmo. i i Si EL asunto. fu tratado con. sumo ingenio y acierto; y mirado bajo.-el punto de.vista literario, podriamos decir. que el orador tuvo presente siompre el precepte de san- ela sanele, suni tractanda. La fluidez de la diceion , los bellos, cuadros Yy. los rasgos. de erudicion siempre oporiunos con ue sabe salpicar sus discursos, la per- fecte armonia que guarda entre cl lenguaje y la grave- dad del asunto, el uso de los târminos adecuados al pensamiento que deben expresar evitando , en cuanto alli es posible, les, extranjerisrnos; Y sobre todo, los gi- ros pedantescos ,. todas estas cualidades hacen! que. sus 

, wi, 

*
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discursos instruyan y deleiten a'la vez, pudieido decitle 
„con Iloracio que sabe prodesse 'atque delectare. Ana- 
dase a esto una clara exposicion de ideas y una fuerza 
Ysolidez'varonil en la argumentacion , y tendreinos al 
orador'que pinta el inmoriăl -Quintiliano, al vir pro- 

- bus peritus dicendi , y en efecto,: tan peritus que no 
uede menos de persuadir hasta la evidencia y captarse 

Î,s simpatias de lus que le escuchen 5lean sus'escritos. 
Esto en cuanto a la forma: por lo que toca al fondo, el 
Sr. Alexandrescu, antes de entrar de llen en la mate- 
ria, discurre sobre varios puntos: importatisimos en to- 
das las literaturas , “entre ellos en de que el verso 6s y 
tiene que ser la primera forma en que los pueblos 'ex- 
resan y manitestan su. 'modo de pensar.: Y despus “de 

haberlo probado a priori 3 estâticamente, aduce luego 
pruebas « posteriori como , por ejemplo', los cantores 
primitivos de la Grecia, los 0zompânei y losăzsty &otăci 
(el -Paean, Lino, Thamyris, etc.), el romancero del Cid en 
Espana, los cantos de Sigfried en: Alemania, 'eto., -ete. 
— Lo mismo passa en la, vida del pueblo rumano. Desde 
los tiempos mâs remotos -aparecen unos cantores â la 
manera, de los" exey dai y de:los Pawpâci de la an- 
tigua Grecia, que cantan las glorias pasadas en las mesas 
y los banquetes de los opulentos. Estos cantores se lla- 
man Lautari, y la constumbre venian heredândola de 
sus antepasadoș los romanos: «soliti quidem suni pri- 
mis temporibus în epulis'canere conviva ad tibicinem . 
de clarorum “hominum, virtutibus:» ——'Un instra- 
mento musical acompanaba 'los :cantos : de los Lauta- 
res que,'al decir del cronista M. Costin, no elogiaban 
tan solo las virtudes y las hazanas de los grandes prin- 
cipes y capitanes, “sino que ademâs 'impugnaban 'las 
malas acciones de los principes corrompidos y - malva- 
dos; E i „i - 

„Despues de estas indicaciones sobre los antiguos bar- 
dos de la &poca primitiva, que podria considerarse como 

“la'infancia del pueblo'rumano, 5 coino el primer :pe=
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riodo en cue domina tan. solo la imaginacion“ pasa ă tratar, de aquel momento grave de la vida en que los pueblos han .aleanzado ya. cierto adelanto,. cultura y pradencia; esto es, „del periodo, de la reflexion y: de, a virilidad, .cuya: manitestacion Îteraria -eş -el sermo solutus, la prosa, y queriendo el orador poner de ma- niliesto lo importante que es el estudio de los escritores en prosa, se-expresa en los singuientes trminos :. 
„« Guando un pueblo no solo canta, sino que empieza d escribir suhistoria, tintonces, por la manera en. que se ha escrito se. puede juzgar dela naturaleza y del grado ae civilizacion y prosperidad â.. que ha legado. Despues de la poesia, en nimguna parte mejor que en 

“y'la verdad de la definicion que se ha dado de la socie- dad. Desde Herddoto hasta Tâcito se ve. la diferencia de cultura que hay entre los dos pueblos & que.pertenecen. Los Lautares y nuestro cronista Sincai, marean la di- ferencia entre la infancia y la virilidad -del..pueblo ra- mano. op | i | Pasa despues el orador â la division de los crobistas por provincias y con esta ocasion recorre en: breves, pero muy expresives palabras, la historia entera de los Humanos desde los tiempos mas 'antiguos, es decir, desde la 'colonizacion de la Dăcia por cl emperacor Tra- jano hasta nuestros dias. [l6 aqui sus propias palabras : „„ « Las cronicas rumanas se pueden clasificar en tres grandes grupos: a) crânicas anteriores d los .fanario- tas (1); 0 er6nicas.del tiempo -de estos, Y 6/ crânicas posteriores 6 contemporâneas:; Las dos primeras series 6 colecciones se escribieron 'en Moldâvi 
ultimas lo fueron en Ardeal (2). Se han escrito, senores, en Ardeal, y no en Moldavia ni en Valaquia, por- 

(î) Una funesta dinastia estranjera «ne, procerlia de un barrio griego do Constantinopla llamado Fanar y era de origen griego : "-(2) EL priacipado da “Transilvuma de hoy qne los îiberales de Pesth (Hun- gria) quisieran apropriarse, : . 

las obras histâricas se puede encontrar la Justilicacion - 

la y Valaquia, las
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que asi plugoâ! Dios (ue tiene en su poderosa mano! 
la suerte de riuestra nacionalidad : quando alguna'de las 
provincia de'a antigua Dâcia Ilegaba â ser el ludibrio; 
de las invasiories promovidas por la ambicion conquis-. 
tadora, entonces los santos altares de:la nacion rumana: 
se trasladaban â la provineia 'exenta de la terrible tem- 
pestad. En 'vano las hordas' bârbaras destruyen: los alta- 
res qu6 brillan entre: el Niester, los Kărpatos y el Da-' 
nubio ; pues mirad alli...alli : vedlos como se levantan 
de nuevo... insignes sacerdotes celebran' los misterios 
del'culto, vosotros los conoceiă.,. se llaman Gellu, “Mo-: 
nomorut, Gladiu, etectera... Y cuando los Hungaros 
vengan â su vez â' insultar estos nuevos altares; oh! 
enitonces, â medida que van destruyândolos pieza, por 
pieza, se levantan otros allă, en el Danubio y aun mâs 
erguidos que los anteriores, como que son los de- los 
Jaanicios y los Asanes (1). e 
«Nu, Rumanisniul nu pere I» exclama despues el 
orador prorumpiendo 'en frases llenas de entusiasmo,: 
elocuencia, y calor que bruta el corazon inspirado por 
el santo amor & la patria. a Sa 
SiNo! El Rumanismo no perece! 
»! Pueblos extranos vendrân â dar golpes mortales al 

imperio Rumano-Valgaro, y despues de gigantescas lu- 
chas, sucumbirân los Asanes. De | 

»e Sucumbiră et Rumanismo? 
>] Que de las cenizas de aquellos apareceră un Radu- 

Negru, un Bogdan Dragos... (3 CC 
»/ Salutare vous altare ale miisterelor nâstre na-- 

tionale , v0u€ Bata, Suceva, Cute de Argesu, Ter- 
goviste | Aa | 

»i Salve, altares de la patria !.; Salve Baia, Sucova, 
Corte de Argesu, Tergoviste ! (3) 

(1) Juanicio y Asan fueron dos de los măs grandes Iimperadores del reino. Rumano-Viilgaro, en los siglos XI YU, 
(3) Fundadores de los principados de Moldavia YValaquia en el siglo XIII. 3) Sucesivas capitales de los dos principados, y residencia de los, primos heroes que detuvieron la invasion de los Turcos en los siglos XIV—XVIII,
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Sentimos mucho no haber podido verter este pasaje 
al castellano con toda la fuerza, calor y encanto que: 
tiene el original; mas los lectores de la Revista dispen- 
săran esta alta, teniendo presente que las mâs de las: 
veces, con las traducciones passa 15 que dice el italiano :: 

-. Yraduitore-traditore... a 
„ Concluiremos, por hoy, reproduciendo otro pasaje del 
orador, en el cual se pone de manifiesto el fundado mo- 
tivo' que le ha imipulsado ă hacer este estudio. Dice ast: 

„.î «He prometido, Senoras y Senores, hacer el estudio 
critico de nuestras cr6nicas en comparacion con las es- 
panolas. & Y por qus con las espanolas? Porque circun- 
stancias enteramente idânticas lan influido: igualmente 
en el desarrollo de los dos pueblos hermanos. En efecto,: 
puede decirse que la historia de.los espanoles no es mâs 
que un fiel trasunto de la nuestra, solo que lo es con 

„cierta amplificacion. Hay las mismas condiciones de 
vecindad, de topografia, de rasa, y hasta de cata- 
clismos, 

»Las invasiones extranas, especialmente la de los pro- 
s6litos de Mahoma, vinieron â erear. una misma suerte. 
para ambos pueblos. Los espanoles, lo mismo que los 
rumanos, se retiran hicia lrs montanas y allt es donde 
preparan la gran cruzada de la Reconquista y los g6r- 
menes de los nuevos estados que tarde 5 temprano so 
habian de lundar. 

» Asi, pues, en medio de circunstancias idânticas, el 
desarrollo literario tambien - hubo de ser identico. A lo. 
m6nos, en cuanto al punto especial de que nos estamos 
ocupando. existe 6 no esta identidad de desenvolvi- 
miento literarios? aa 
„> HE aqui lo que nos proponemos averiguar.» 
Etectivamente, todos los que como el senor Alecsan- 

drescu estin versados en las letras castellanas Yy cono- 
cen ăi fondo las vicisitudes qae hubo de atravesar el pue- 
blo espanol, comprenden desde luego la suma trascen-: 
dencia que tiene este estudio para La literatura ramana.
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Iispecialmente el estudio de los. eronistas espanoles es de une gran importancia para la historia de los rumanos. La lectura de la expedicion de: los Catalanes .y Arago- neses al Oriente, deserita por Moncada, .hubo de des- pertar, hace tiempo, al insigne literato rumano e! deseo de una escursion por Espana. En efecto, la llev6 d cabo, - Y pară gran satisfaccion de todos, fus riquisima en hal- azgos importantes para la historia patria. EI Sr. Ale- xandrescu Urechiă volvid i su: pais con una buena colec- cion de documentos y lragmentos encontrados en las biblioteeas espanolas, sobre todo en la de Barcelona, de los cuales algunos vieron ya'la luz en la Revista de instruccion piiblica de Bucharest. Nadie, pues, podia. desempenar con mejor 6xito el trabajo que se propuso el orador rumano, y por el qual le enviamos nuestro măs cordial parabien». a 

Pag. S3. 

- IV. Despre fabule in genere. — Conferinţa acesta este o prelucrare din un articol, ce despre acestă, materiă a publicat D; Urechiă in cAteneul român» din Iași, nu- merul pe luna Maiii 1861. a Reposatul Pumnul a scrisu -autorelui O scumpă e-. pistolă, în anul 1661, epistolă carea.la răsplătit inde- cit pentru ostenela ce i-a causat lucrarea. 

„- Pag. 193. 

V. Elocinţa romină. — A vorbi in Decembriu 1866 (după 11 Februare), in Bucuresct, inaintea acelui-aşi au- ditoriu, despre Dărbaţi ca Brătianu și “Kogălniceanu , ca Panu şi Darhu Catargi, ca Gr. M. Sturza şi N. Ionescu etc, era un act de mare respundere. Confcren iarulă cu- leză a 0 lua asupra şi avu un succes pre care nu-l va uită noci odată, neci chiar in urma injurăturilor ce acesta-şi conlerinţă i adusă, caţi-va ani mai apoi, din pena. unui
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„june, care-avâ grăbire a proba. lumnei că simţul recuno: scinţoi este necunoscut animnei ur, Vergolaci. rodii ,. dice poporulii, sârele şi luna; dece nu ar Îi câte un Ver. golaci şi pentru D. Urechiă, bietu obscura muritor? „ Dibrăria Socek a publicat prima ediţiunea a acestei conferinţe. Mae : 
Pag. 159. 

VI. Poesia in facia politice, — Acâstă conferinţă, a fost publicata in Românul din 1867 şi in «Buletinul - înstrucțiunei, publice». A fost ecalmente editată şi in broşure in acela-şi an, la, tipografia «Românului». Ma- terialul din acestă conferință este in parte cules din cur- sul de literatură ce autorele a publicat in Stâoa Dună- roi, Zimbrul şi Vulturul şi in Ateneul Român din laşi. 

o Pag. 195, a 

VII. Dâca, faptele naţiunei înainte de 1630 fură numai instinetive.— Este o conferință, aşia dicend de polemică ; c ficuta ca intimpinare la o conlerinţă ţinută, 
cu câte-va dile inainte de;onor. şi clocintele profesor D.. N. Ionescu. D-sea proba că faptele românilor inainte de! 1630 fuseră inconscii şi numai. instinetive. A -fi vorbit după un dialectician şi-un orator'ca D.N. Ionescu este, de bună s6mă singurulu merit al autorelut acestei con. “ferinţe. Publiculii imens ce Pait ascultat ati resplătit de curagiul seii, prin aplause sgomotese ŞI repeţite. 

Actstă conlerinţă a fost publicată, forte greşită , in Jurnalul '« Adunarea naţională » in absența autorelui, care era dus să iee parte la un congresii archeologicii: in "Dania. - a e . 
Pag. 215. 

VII. Semânătorii de idei. — Este o conferință scosă din broşura publicată de autore sub titlu : « Pă- tria,» carea fusese. destinată se devină prefagiă la ca- -
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tălogulu esposiţiunei din Paris , după onoratârea cerere a D-lui Odobescu.'Conferinţa fn publicată in «Buletinul instrucţiunei publice». - Sia a 
aa Pag. 299... | | 

1X. In ondrea aniversalei de 300 ani a lui Sha; lkespeare. — Consiliul Academie din Iaşi, la propu- nerea inv&țatului săii rector din 1864, D.T.L, Maiorescu a invitat pre autore se ţina conferință despre Shakespeare . A asistat la ea, pelinaă D. Consul Englezu, un forte nu-' meros public. ' Rectoratul a dat informaţiuni telegrafice despre serbare la Londra, de unde. autorele âi primit mulțamiri căldurâse.  - e Materialul acestei conferințe e datorit, în cea mai mare parte criticilor francesi (intre carii Hugo!şi Gonversaţiunei ui Goethe, de Eclerman. 
Acâstă, conferință, a fost publicată, pentru prima 6ră in «Buletinul» instruchunei publice pe 1863. | 

a Pag, 361. | 

_X. Cum iubiait Românii ? Conferinţa acâsta fu pu-. Dlicată de mai multe diare din Bucuresci, Şi in dare şi . in acest volum acâstă, conferinţă a fost publicată mai po. scurt, după notele unui tachigraf,' căci a fost IMprovi- „Zată și notele originale s'au perdut.. e 
N | A Pag, 971: 

„XI. Escursiune în Mauro-Vlachia, —, Conferinţa acesta este editată pentru prima Oră. lia abia inseileză material pentru o viitâre lucrare mai seriâsă asupra " Mauro-Vlachilor. 

Pag. 295, 

Şerban Vodă. — Acesta conferință Îu destinată pen- tru spitalul de răriţi din Galaţi. Ideile din ea ati servit
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o . . 

siunea cestiunei Basarabief. N 
“Conferinţa este editată pentru primă 6ră. 

autorelui şi la lucrările s6lă politice in Cameră, 'cu oca- 

a Page 35 Si 
„ XUL. Conversaţiuni diverse. — Precum. o spune 
insăşi nota de la:pag. 317, convorbirile aceste sunt mici 
improvisațiuni la ocasiunea lipsiret vre unui conferentiar 

„m ultimul morhent, impedicat d'a veni, şi când deja pu- - plicul adunat in sala Ateneului era in aşteptare. Mai cu 
deosebire aă făcut de asemene conversaţiuni D. Esarcu 
şi autorele acestui voium ,. căci ambii Înnd  vice-preşe- 
dină ai Ateneului, se simţiaii Gre-cum obligaţi a nu 
lăsa publicul. se &să nesatisfăcui din sala 'societăței şi 

„Fără se fiă ascultat o conferinţă la dioa și ora. defiptă 
prin :programele publicate. Gonvorbirea I-a şi: I-a ai 

lost reprodusă. sub forrnă .de. foileton în: «Adunarea 'na-. 
țională» - Cea de a treia şi a-patra «Poesia a murit, și 
Cavaler Stamati le reproducem după «Ateneul roman» 
publicat in Bucuresci. n 

Mai multe asemene convorbiri reproduse de tacnigratt 
aă societăţei s'aii perdut , neapucând. a fi publicate din 
causa incetărei publicaţiunei foci societăţei. . D 
a Pag, 
„XIV. Pacea de la Carlovitz. — Conferinţa acâsta 

onorată de un frte ales şi numeros public era indicată 
autorelui de situaţiunea ţărei sâle in ultimile timpuri. —.. 
Ea este editată pentru prima 6ră..... .. 

, Pag 309, 
XV. Aloenţiune. — La deschiderea Ateneului în 

1867. Găsindu-se acestă lucrare. numai când volumul 
era aprâpe terminat, nu s'a reprodus mai. nainte ; lec- 
torele va scula. Si 

Acestă lucrare e publicată “în «Ateneul român» din 
1867... Ra a 

  

— 00
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„ Reproducem, terminând aceste notiţe o mică apreciare asupra Conferinţelor şi lucrărilor Ateneului, datorita penei ilustrelui și acum amăritului scriitor 'D. Cesar Bolhac. EI dice in <Trompetta Carpaţilor» 21 Maiii 1867 : «De cât-va timp, pre când politica de partide a cotro- pit tote cugetările şi simţimentele, o mână, de Omeni, . avend amorea artelor frumese, luptă contra curintelui, ca să scape musele din uitare, sacrificii de muncă cât şi: de bani, nu aii: cruțat aceşti Omeni, spră a face să tri. - umfe o idee frumâsă şi bine-făcătore. Intre discursurile ținute, la Atenei, intemeiat de d. N. Creţulescu, multe mediocre a fost insă şi multe bune. D. V: Alexan- drescu Urechii, d. Esarcu și alţii S'aii distins. Acest Atenei. nu s'a mărginit numai cu diseurst de sera in- naintea publicului, -a fost ceva mai mult, scrie şi pu- blică o seriă de cugetări utile ŞI plăcute, printre care se află piesse' ce ating de o inaltă liiteratură.  Recomandăm mai cu sâmă o revistă lunară «Ateneul» menită a rivalisă într'o di cu: Almanacul Muselor din timpii cei frumoși ai literaturit germane. Fără animosi- tăță, fără parcialitate,: acest Atenei a sciuţiă se remăie in criticile sele, elegant, cuviincios, bine-voitoră. El nu critică multii, face ceva may bine: cată se creedă, se taie in marmură curată pentru arte. Pre lângă piesele lit- terare, dă publicului mulţime de cunoscinţi despre sta- rea instrucţiunii. publice la Români, despre dorinţele Şi trebuinţele ej, tratedă “mai multe cestiuni instructive sp interesante, e | Credem că nu avem trebuinţă a incurăgiă pre bărbaţii Ateneului de a lucră, acestă virtute este a lor propriă; tot ce am voi a dice este către Români, de a incuragiă acestă intreprisă citind producţiunile Ateneului de la care aii să tragă unii prolită atâtii pentru minte câtiă ŞI pentru inimă.. Hrana intelectuală s'a impucinat nefiind căutată, şi de aici purced cele mai mari nenorociri care cad pre n&mul nostru. Nu nasce nimeni invăţatii, lumi- nat, educat; omul nasce ca ferul, din care poţi face u-
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n6ltă utilă societăţii sâii cuţit de a ucide. Totul depăndă 
de educaţiune; individ sâii popol, fără instrucţiune nu 
va fi nici-o-dată, de cât o vită brută ;“6meni şi femes, 
nu sciii să vorbescă frumos, nu devin. plăcuți, tascultaţi- 

„de cât atunci când spiritul și inima lorii ai primit lu- 
“minele educaţinei, prin studii şi apoi prin citirea cărţi- 
lor interesante; misiunea Ateneului este a da podâbe 
plăcute. e 

Noi urim acestui Ateneii se fiă semânţa din care se 
nască intr'o di o academiă de litere.» 
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