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Sire, 
Doamnă, 
Al'ețe Regale sau, dapă an vechia 

cavint, scump inimilor noastre : Dom- 
nife, 

Tinere Prinţ, 
Doamnelor şi Domnilor, 

„Care e sensul politic şi valoarea 
“politică a operei pe care a îndepli- 
nit-o, în aşa de scurt timp şi pentru 
o aşa de trecătoare trecere de vreme, 
Domnul înaintea singurei rămăşiţe 
trupeşti a căruia se adunau astăzi 

„dimineaţă Regele, Regina, Familia 
Regală, represintanţii tuturor stratelor 
populaţiei romăneşti şi aceia ai națiu- 
nilor care au luptat alături de noi, 
sprijinind dreptul nostru care, acum, 
ajunge la birninţă ? A spune aceasta 
e singurul scop al conierinţei de as- - 
tăzi, din care sperăm a face să reiasă 
existența încă din acele depărtate tim-



   
   

   
   

- puri a unei tradiţii politice rumăneşti, 

care n'a iost uitată uiciodată, spre cate 
“ne au întors împrejurările şi care nu 

va putea îi părăsită de acum înnainte. 

L A 

“latăiu, ce a îndemnat pe Mihai Vi- 
teazul să înceapă răscoala lui împo- '...:: 
tiiva Turcilor la 1594, de acord cu * 

" vecinul. său moldovean. şi alipindu-se.... - 
amîndoi la o nouă mişcare de cru- 
ciată ? N Atat 
“De sigur că şi greutăţile mari ale : 

situaţiei sale. Primit de Turci, instalat . 
de dînşii, încunjurat de:o gardă tur- -.. 
-cească, fățişă sau ascunsă, păzit şide 

- mulțimea unor creditori turci, „dege- » 
neraţi leniceri speculanţi, cari-şi per- :- 
miteau orice îaţă deo ţară fără apă- . 
rare, dator pe mulţi ani faţă de Poartă 

„cu toate veniturile ţezii sale, - fiindcă» 
datonile Domnilor. izgomți,  fogari, . 

„morţi, treceau toate -asupra Domnului 
viu şi în Scaun, el era “silit fără îu- .. 
doială, să îiacă din. actul. desperării . 

  

sale un act de eliberare... : 
«Dar nu era numai aceasta; Atitea 
* Popoare suiăr şi robii mai apăsătoare, 

- În Imperiul otoman însuşi, erau. alţii 
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cari, lipsiţi şi de autouomia noastră, 
iargă une ori cit şi cea mai deplină 
independență, o duceau mai rău decit 
Rominii, şi totuşi au stat liniştiţi 
Sau aproape liniştiţi în generalitatea . 
lor. Un popor judecă ce este intole- 
rabil după conştiinţa ce o are de sine, 
de irecutul ca şi de. misiunea sa. 

Şi Mihai Viteazul avea conştiinţa 
ză situația pe care Turcii o impuse- 
seră, de un veac mal ales şi nu mat 
mel!, ferii sale, este pe atit de ilegală 
pe cind de umilitoare şi desastroasă. 

Se înfăţişează principatul său — de 
o potrivă cu principatul moldovean 
— ca 0 provincie de vasalitate a Im- 
păratului otoman, potrivit cu vechi 
invoieli din vremea lui Mircea-cel- 
Bătrin, Care s'au şi citat şi publicat, 
învoieli a căror legitimitate ar şi fi 
fost recunoscută de ai noştri. 
Cercetînd mai bine împrejurările tre- 

buie să ajungă cineva la alt resultat. 
Cunoaştem atitea aspecte, ale vasa- 
lităţii față de Tnrci şi citeva legă- 
tusi cu diînşii în afară de vasalitate. 
Ni se arată de izvoare Impărați şi 

- prinți bizantini mergînd în fruntea 
contingentelor pe care erau datori 
î le da Sultanilor în orice expediţie 

*
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a lor, din orice loc. Aceiaşi e soarta 

prinților sîrbi din veacurile al XIV-lea 
“si al XV-lea, şi, cîtva timp, şeiii 
Bulgariei în decadență erau supuşi 
la aceisşi îndatorire. lar locuitorii 

jerilor cucerite cu sabia, ocupate şi 

administrate direct, plătiau haraciul 
de răscumpărare. Pe de altă parte 
însă, Veneţia dădea Sultanului un tri- 

but, destul de însemnat, pentru a- 

cele teritorii albanese asupra cărora 
Turcii ei îusişi ridicau pretenții, şi, 
pentru părțile din Ungaiia cucerită 

întreegă de Soliman-cel-Măreţ plă- 
tisu un tribut analog, mai tărziu, 
şefii din Viena ai Casei de Austria. 

Acelaşi era situația inițială a noas- 
tră față de Tarcl. Mircea cel-Bătrin 
ma comandat niciodată contingente 
de vasalitate în armata otomană; 
pici el, nici urmaşii lui pănă după 
1500 n'au mess să sărute poala „Im- 
păratului“ păgîn, şi, dacă mai pe urmă 
Sa introdus acest obiceiu, dacă, abia 
de pe la 1560, s'a ajuns la destitui- 
rea Domnilor, întrebuinţindu-se forma 
chemării la Constantinopole pentru 
omaglu şi reținerea din causa plinge- 
rilor făcute de supuşi, acesta era “i- 
nul din abusurile contra cărora se
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încorda instinctul ţerii. Dar Mircea, 
care avea Clilia-Veche, insulară, . 
deci toată raza ei dobrogeană, şi al 
cărui bunic adusese din Vicina, pe 
malul drepi, de ia dinsul deci, în- 
tălul -Mitropolit al Ţerii- Romăneşii, 
obținuse, amestecindu-se în moşteni- 
rea Sultanului Baiezid cu candidaţii 
săi proprii, cetăţile turceşti de pe 
malul balcanic, Silistra ca şi Nicopol 
(unchiul său avuse şi Vidinul). Pen- 
I7u acele cetăți el a plăti! an tribat, 
analog ca acel venețian, ori cu ace! 
austriac. Mai apoi numai i s'a schira- 
Dat, acelui tribut, în chip înjositor, 
Caracterul. 

Il, 

Liberă se simţia astiel o ţară Care . 
ia începuturiie sale chiar, în loc să. 
armărească - fantasme imperiale, ro- 
mane, bizantine, ca ale Bulgarilor şi 
Siîrbilor, se întemeiase ca Țară: Romd- 
nească, după tradiţiile romane ale 
poporului, cu Domnul (dominas)- 
Impărat în frunte, pe o basă absolut 
modernă, teritorială şi națională, nu 
ideologică, de present şi viitor, na 
de trecut,
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Liberă iaţă de Turci—şi această 
conştiinţă a dus la lupta biruitoare 
de la Căiugăreni, avind toată tăria 
dreptalui,— fara era, de țapi, tot aşa 
de liberă şi fafă de vecinul creştin 
de ia Nord, Ungurul întâia, apoi 
drdeleanul de tradiție regală unga- 
rească. 

Abia pe la 1100-regii unguri pă- 
trund în Ardeal, pe cursul Murăşului, 
prioziud rădicini la Albr-lalia,. Pănă 
atunci, precum iusese în Panonia Voe-- 
vodat slav — şi întîii şeli. unguri se 
zic şi ei: Voevozi —, în Ardeal, 
Care n'avea încă acest nume, de o- 
birşie maghiară, era unul din Voevo- 

- datele Ţerii-Romăneşti, întinsă cât şi 
hotarele neamului. Această „ţară" sa 
inguatat necontenit după progresele 
maghiare, da paitea rămasă liberă era 
totaeauna, şi la începutul veacului îl 
XIll-lea, toi 7arâ- Românească, „tera 
Blacorum", în sensul politic, ca şi 
în cei etnograjic. Ciad unul din Voe- 
vozii de dincoace: de munţi, pe la 
1300, a fundat un Stat, ei s'a numit 
„Domn a toa/4 Ţars-Romănească“ — 
şi a celei de peste munţi, ocupată şi 
colonisată de stsăini numai în ultimul 
timp : Haţegul, satele sibiiene, Făzi-
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'zaşul. Pentru Că însă aceste Ţinuturi 
“căzuseră svpt Coroana ungară, sa îă- 
cut în numele ior singur o legătură 
pe cae dreptul politic unguresc a 
„privit-o ca vasalitate. Dar, de vreme 
ce nu era nici omagiul personal în ţara 
suzeranului, mici acordarea de conti- 
gent 'militar — cum, pentru ca să aibă 
Pocuția, au lost siliţi a îace Domnil 
Moldovei vecine —, nici vre-un altul 
din caractesele deosebitoare ale segi- 
mului feuda), trebuie să se recunoască 
Şi aici, nu numai libentatea /nifială a 
Domoiei romăneşti dintre Carpaţi şi 
Dunăre, dar şi menţinerea principale- 
107 ei elemente şi îa vremurile cind 
primejdia turcească impunea mai mult 
sprijinirea pe Unguri, | 

La 1526 regatul Ungatiei cade in 
lupta Cu Turcii, la Mohârs; cade cu 
oale drepturile sale, medievale, pe 
Care Creaţiunea ansiriscă din vremea 
ini Eugeniu de Savoia nu la poate 
seclamă nici întrun chip. Şi istozio- 
gratia maghiară presintă imediat o 
“Transilvanie naţională, a dăpostind tsa- 
dițille şi speranţele Statului destiințat. 

E o profundă eroare, Transilvania, 
“vasală Turcilor, pe csre o crejază, ne- 
uliad avea Uogaria toată, „Msghia-
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ul“ de sînge slav, de la hotarele po- 
lone, loan Zâpolya, piia anii 1530, 0w | 
e 0 Creaţinne cu Uaguri şi pentru 
Ungari. Pe lotul vechiului Voevodat 
somăne:c, de-asupra privilegiilor is- 
tonice ale Bisesicii catolice, ale deo- 

„zebitelor familii nobiliare, ale Saşilor 
de ia Rin colonisaţi aici, de pe ls 1100, 
de vechii regi, se aşterne 0 putere 
princiară care nu face decit să pre- 
sidezc repnblica acestor privilegii, care 
mau în ele nimic naţional, şi, departe 
de a panica sprijini o desvollare na- 
țlonală, sînt mai în curînd în stare. 
so împiedece. „Voevodul loan“ însuşi 
nu doreşte nimic mai mult decit s4 
iasă din acest Ardesi îngust pentru 
a xeiace vechea Uogarie. Fiul său ur-. 
măreşte, după puterea lui siă bănoagă, 
acelaşi vis. Nici supt unul, nici sapt 
ceilait Transilvania nu poate căpăta: 
o indivldualitate politică modarnă, ct: 
ea râmine cu necontenitul şi iragicut 
conflict dintre corpuri privilegiate. 
care nu pot da o națiune şi dintre o: 
națiune, cea românească, pe care 6 
împiedecă în desvoltarea ei corpurile 
priviiegiate. 

Cind Bithoreştii moştenesc dinastia 
Zâpolya, ei, cari nu po! avea Un--
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garia, tind spre Polonia, Ardealal a- 

vind pentru dinşit, nu caracterul sacru 

al unei vetre naționale, ci numai a- 

cela, provisoria, al anui punct de 

sprijin. Ştefan Bithory sjuuge vegale 

Poloniei, singusul ei rege modern. 

Nepotul său Sigismund are, Ca şi vă- 

sul său Andrei, cardinal polon, nu 

ardelean, toate legătunile ui acolo. 

Mai tirziu, pe la 1610, Gabriel BA- 

thosy, ultimvl dia familie, nu visează 

derit de această Coroană polonă. 

Dar Sigismund Bâthory, botezat aşa 

după Împăratul Sigismund de la îq- 

ceputul veaculni al XV-les, şi crescut 

în tradiții de glorie iesuite, visează 

ao moment să refacă Ungaria cea 

moartă la Mohâcs, cu toată depen- 
denţele ei feudale dincoace de munţi. 
ŞI, prins întăin într'o Gancistă Cteş- 

tină, pe care n'o poate servi singur 
şi penti sine, el sevine la turcolilia 
inadițională a dinastiei sale, şi pria 
legătuzile cn Polonia, care, de teama 
impietărilor Casei de Ansiria, cultiva 

prietenie cu Sultanul. După o expe- 
ziență cu Impevialii, el lasă Ardealul 

creaturii polone care era cardinalul 
Andrei, Jignii de pretenţii pe care au 
le putea suporta, şi pentru că ele na



Lis
tă 

„] 

corespandeau adevăratei sitaaţii de 
drepi a ferii saie, sensnlal politie 
inițial al acestela, şi amenințat de o 
tecădete prin Ardelean îa vechea şi- 
iuaţie a exploatășii de către Taci, 
Mihai cucereşte Ardeaiul la 1593, 
dintro singură lovitusa. 

Iu, 

II cucereşte ca Domn liber ai ane! 
feri libere. Adevăsai că avuse iaţe'e- 
eri cu Impezialii Casei de Austiia, 
că în actele transilvane noul stăpin 
se întitulează locotenent al Im păsatalui 
Rudoli sl II-lea. Das cugetarea ni 
adevărată şi intimă se vede în actela 
şi acvisele slave şi romăneşti în cate, 
făză a se marcă vre-o deosebire de 
situaţie, el iea titlul de „Doma ai 
Ţerii: Romăneşti, ai Moldovei şi al Ar- 
dealului“. Nu că îi am p:esupune teorii 
naţionaliste ca acelea moderne, dar 
acelaşi instinct popalat care adusese 
la 1300, făra teorie, creațianea prin- 
cipatului a toată  ara- Românească 
sila pe Mihai Viteazul să considere 
toi. aşa, unitar românesc, earacteyai 

- întregii stâpiniri, de moștenire şi ca- 
Cerire, pe care i-o dăduse o soartă în
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care vedea namai o consacraze de 
drept. 

Acest Impâzst, de slifel, nu represinta 
pentsu el un popor. Nu-i plăcea lui MI- 
hai de Nemţi, îa cari vedea „Saşi îiră 

_ omenie“, ca acela pe cari, întrebuin- 
fiuda-i atunci cînd stăteau culcați la 
picioarele măsirii lui, îi găsise în As- 

deal. Şi, prin „înckinarea“ lui din 1598, 
pe care ma Jăcut-o el la Viena saz 
la Praga, cl trimeşi imperiali au luat-o, 
ca un simpla jarămint de alianță 
subordonată, în acelaşi biserică de 
lingă Tîrgovişte unde era să se adncă 
peste trei ani capul lui tăiat de ace- 
iaşi Nemţi—, el na înțelegea să ss 
supule vre-anui Stai german. 

Impesial lui Rudoif era însă, pre- 
cum a si rămas, măcar pănă în zilele 
Masiei-Teresei şi lui losif al Illes, 
creatorii unei Monashii austriece, toi 
vechiul „Siint Imperiu roman de na- 
ție germanică“ al lui Carol-cel-Mare, 
care înțelegea a iace dia el an în- 
strament de crucială, şi nimic mai 
mult, cum, iarăşi, nimic mai puţin, 
Impăratui stătea între Cehi la Praga. 
Custea lui avea sletnici de toate ara- 
miile din ţezile austriece, das şi 
mulţi străini de Austria ca şi de Ger-
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mania, dia Apus, ln fruntea arma- 

-telor exau generali de oiigine o0c- 

gidentală, cari iiceau să se prevadk 

vremea cind Austria era să îie dusă 

ja lupta contra Turcului de un de 

Sonchaz, un Montecuccoli, na Euge- 

aiu de Savoia, un Vetessni şi un Mar- 
sigii. . 

“. Dar mai presus de toate acel Îm- 

pesin care bătes, pe vremea lui Mihai, 

la porţile Orientului creştin, căutînd 

alianțe şi urmăsind planuri de COali- 

"sie durabilă şi de supremație, era au- 
mai, potrivit . cu caractesul stiăve- 

chiu pe care Casol-cel. Mare îl dăduse 
inndaţiunii sales, în funcfiune de acea 
cruciată, la care Domnul romin se 
ralia în momental cînd încheia legă- 
tura sa cu Impăratul, ca Impărat creş- 
tin, nu ca şel al nafiei germane. Papa 
Clement poznise din nou războiul siiat, 
şi în fmntea lui, potrivit cu tradiţia, 
era dator să puie pe Împărat, căruia-i 
dădea bani şi trupe în acelaşi timp cînd 
îi împrumuta, cu puterea sa de urmaş 
ai lui Grigorie sl VII lea şi al lui Ur . 
ban al [i lea, o autositate pe care alt- - 
iel n'ar îi avato. 

Astiel Mihai prin actul săn dia 1598, 
pria situaţia internaţională pe Care
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înnaintea Europei o aclep'a îa 1599- 
1601 nu făcea altceva decit, pe deo 
pante, să puie la disposiţia cruciatei. 
occidentale, poinită pe distrugerea 
Impeiului otoman, pe. refacerea liber. - 
tăţii preştine în Oszient, puterile sale 
şi ale întregii sale rase, anile sapt 
comanda sa, cum odinioară, to! pentru 
opere de cruciate eliberatoare, forțele: 
romăneşti faseseră anite, din Ardeal 
de loan Corvinul de FHunyady şi, din 
Moldova, de Ştejan-cel- Mare, şi să 
relea în acelaşi timp, în singura jormă 
posibilă cînd Franţa, Anglia na pă- 
trundeau mai de loc în aceste părți 
ca mari factori de injlaență şi Italia, 
imbacătățită, nitase tradiţiile glori- 
oase ale republicelor Veneţiei şi Ge- 
nevei, ale Neapolei angevine, legătura 
cu Occidental de unde venia, na RU- 
mai originea neamului său, dar şt 
tradiţia lai politică, oşa cum se păs- 
ia de o mie de ani în stratele popu- 
are, 
Că, în calea lui, el, care se credea 

iegat de Europa creştină, de cruclata 
libesatoare, de generositatea unei 
mişcări idealiste, de slinţenia unni vis. 
mase, a întilnit egoismul aasiriac, 
zgiicit de bani, incapabil de luptă,
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“sesesvat în concesii, capabil de crime 
pentru a-şi apăra interesul şi că a că- 
zut înnaintea Coaliţiei acestuia cu ne- 
astimpărul, setos de veşnice schim- 
bări, al azistocraţiei maghiare din Ar- 
deal, rămasă medievală în snilet şi 
incapabilă de a înţelege viaţa de Stat, 
naţională sau. nenaţională, au e ds 
Sigur vina lui, 

IV, 

In acest Ardeal el a găsit şi mulţi 
Străini, dar mai ales multe privilegii 
străine, din acele vechi timpuri ale 
evului mediu, din Care el îusuşi, în 
prouunţatul lui simţ de realităţi, în 
fusunosul lui avint către faptă, în 
neputința lui de a înțelepe şi de a 
admite ceia ce nu se putea dovedi 
prin puterea dreptului activ, nu îăcea 
de sigur parte, | 
„Atita î Sa cerut îa Ardeal de na- 

jiile care nu erau a lui: să respecte 
privilegiile, şi aceste privilegii, deo- - Camdată, le-a respectat, Se poate zice 

- Chiar că niciodată privilegiile ardelene 
n'sn fost mai deplin, mai strict zas- 
peciate decit în zilele ini Mihai Vala- 
ani, ale Voevodului Care, aşa de mait
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adalat în vremea scurtă a puterii saie,. 
ma lost iosultat în trupul siu însuşi, 
ca şi în memoria sa, decit după clipă 
iragică a căderii şi a morţii. 

ŞI, odată ce n'avoit să se atingă de 
privilegii—ridicind, ceia ce nu putuseră - 
iace ua Sigismund şi un Andrei Bitho:y;. 
mai presus de ele numai o autositate 
pamonală pe care niciun pergament 
pecetluit n'a îi fost în stare s'o îm- 
piedece ori so impuţineze, — el a 
aug! de japt pe toată lamea la în- 
demînă, telicitindu-se chian iiecare Că 
npi noul segim este, în aceiaşi timp: 
cu o putermică armată apărătoase 
şi cn un cumplit şei al ei, o disciplină 
de îler, necruţătoară, cum nu se mai 
cunoscuse prin aceste părţi. 
-Astiel nobili unguri, cu episcopul 

catolic Naprigy în îunte, an iăcut 
parte-—şi au iost mindri de aceasta— 
din Siatul lui. Căpitani unguri su con- 
dus cete ungurești supt steagwile ini, 
Administratori de seminţie ungurească 
su stins, alătusi de dregătorii săi so- 
mini, venituri pentru acest mărinimos- 
stăpin. ŞI, chiar cînd majonitatea pri- 
vilegiaţilos, cu sprijinul, singur hotă- 
sitos, al Impesialilor lui Bastz, i-aa: 
adus căderea, s'au găsit oameni, din-- 
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tse Maghiszi, cari s'au îochinat înna- 
intea măreției dispămte şi au seca- 
nOscut, Cu adincă pietate, toată deo- 
sebirea ce exista între acest tesibil om 
şi homurculii cu Cati eran deprinşi 
pănă la dînsul. 

Să mai vorbim de Saşi? Ei rămă- 
seseră i:gaţi de Cusa de Austria, şi 
Mihai vorbia în name!e Impăraiului. 
Şi Jără aceasta însă aceşti îsicoşi 
gospodiri, gindiuda-se numai la a- 
gonizita los, sar îi împăcat definitiv, 
ei cari de veacuri se îmbogătiseră 
bătind drumurile de neg-ţ aie Ţerii- 
Româneşti şi ale Moldovei, cu ua Voe- 
vad al cărui cuvînt avea o netăgă- 
duită valoare șia căra pulere, în deo- 
sebire de a principilor ardeleni, na 

"se răzima numai pe izvoarele de ve- 
nitari ale Ardealului şi ale cârai pla- 
nuri victorioase erau în siare a 
“smulge și din ferite cucerite izvoare 
de putere pentru sine şi Pundațianea 
-sa politică, | 

Râmin Secuii, Uuguri şi totuşi al/ fel. 
de Usguni, Veche strajă în Csspaţi, 
desiicută pe la 1200 din Massa ma- 
ghiară, ci şi-au asimilat pe Rominii 
«din muntele lor, nu numai ca imatesial 
etnic, ci şi în cultura lor economică
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şi suiletească, ofezind azi aşa de mari 
asămănări cu ai noştri, încit ele aa 
se pot explica aitiei decit piin coma 
nitatea de singe, E 

Țerani liberi, ostaşi privilegiați, ei 
aa văzut în domnii unguri şi în prinții 

aleşi şi susținuți de dînşii, duş- 
manii lor ereditari şi în Domniile ţe- 
răneşti de la noi sprijinul unei liber- 

Mil de care numai murind sar fi 
putul despărți. De aceia s'su luptat 
la Vanuiu în oastea iui Şteian-cel Mare, 
lăsă să-i Îi trimis regele Uagariei, de 
aceia au susținut pe Petra Rareş, Îini 
Ini Ştetan. Mihai li-a promis înnoirea 
privilegiilor şi ei | au chemat în fară; 
el s'a ţinut de cuvint şi ei zu luptat 
pentru dinsul, ia dapă mosrie l-a 

plias ca pe căpitanul lor iubit. 
Acestea sînt fapte. 

Sa csezut mult timp că între Mihai 

şi între majoritatea, zdrobitoare, a Ro- . 

micilor din Ardeal şi părţile anexe 

pănă la Tisa: n'a existat aliă selsție 

decit avîntul furtunos cu case aceşti 

iobsgi, aceşii şesbi au salutat ivirea. 
liberatoare a lui Vodă; căci, de fapt, 
„săi şi mii diatre aceşti oameni ne- 

porociţi s'au aruncat, într'o nonă Jac- 

qaerie, după tradiţii încă proaspete,



7 asupra oroşelor săseşti, ci asupra 
singnselor castele ale nobilimii. 

S'a vizut însă pe urmă marea operă 
de consolidare pe care Mihai a înde- 
plinit-o acolo în îavoarea neamului 
său, Acest neam, aşa de apăsat tccmai 
pentru că era mai vechiu decit privi- - 
legiaţii colonisării, pentru că sepresinta 
1asa indigeră cu dreptul ei primar, 
indestructibil, îşi croise o singură jormă 
jegală de existenţă, a Bisericii. Inca 
de pe cind era numai aliatul lui Si- 
gismund Bâtho':y, M hai căţătaze de 
ia acesta dreptai de a face pentru ai 
iui la Bilgrad, Alba-jalia, Capitala 
provinciei, o biserică de piatră, care 
& durat pănă la creaţiunea, la începutul 
gecoluini al XVIil-lea, a Karisbargalut 
suntiiac. Un biet Viădică 1omănesc 
vegeta în suburbii; el la luat de la 
aşezat în cetate, Două alte epiacopii 
irăiav, cu întreruperi, îa Nord Estul 
jerii, la Vad, pe vechin! pimînt cedat 
ca feudă Demoului Moldovei şi în Ţi- 
uuinl muntos de deasupra Ardealului, 
în Mavramnrăş, la Muncaciu. Ela făcut 
din ei sutregaoii Vlădicăi din Bilgrad, | 
zare devenia astiel ua Mitropolit. ŞI 
acest Mitropolit însuşi trebaia să île 
de acum înnainte, csnoniceşte, nu nu- 

2



   
'":mai usual, legat de Scanunl muntean 
“al Tirgoviştii, Veacuri întregi unita- 
“tea caltuzală a neamului era să de- 
cugă din această faptă. 
Domnia a toată Ţara- Românească, 

“Marele Voevodat cu caracter regal, . 
| imperial, de la 1300 învla astfel prin 
„ acfiinea lgl Mihai dapă alte trei secole, 

a VW 

. Gindul Imi mergea înză şi mai de- 
-“purte, fără ca totuşi stâpinilorul -de 
-- Stat modern să Ji plerdut vre odată . 

din vedere importanța hotăritoare a 
_anității romăneşii care-i servia şi de. 
-basă şi de legitimare, a 
La 1600 el înțelegea să refacă, în 
calitatea ini de perpetaa căpitan de 

“crucială, care ar. [i lăsat această moş- 

lenire şi urmaşilor săi, opera Corvi- 
_nalul, care, pe la 1440—56, liberase 

Serbia, străbâtuse Bulgaria şi căulase 

"pe:1a Varna, unde l-a oprit marea 

catastrofă din partea Turcilor, drumul 

“spre Constantivopolui unde încă nu 

+ pătranseseră Turcii otomani. O iadiţie 

-somăgească din Ardeal, pe Care, el, . 
       

    

are O adutea şi din Ţara-Romănească 

- ânsăşi, înţelegea so sesvească din toate 

„ pateiile sale, iăcînd din ea, nu numai
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marele său titlu de glorie, dar şi o 
legitimare pentru existența politică a 
Beasmbiui său. 

Iorudit cn Grecii din cele mai mari 
lamilii, avind probabil sînge împesial 
în vinele sale, trăit uu timp la Coos-! 
tantinopo), cunoscător al speranţelo» 
de libestate ce se iviau din non în 
mijlocul grecismului cucerit, Mihai s'a 
pivit pe sine, — şi a tost privit de 
represintanţii acestuia — ca şejal re- 
vanşei şi refacerii bizantine. A legat 
mai strîns, canonic, toate Bisericile ţe- 
silor supuse lui de Patriarhatul cons- 
tantisopolitav, fiindcă vedea în aces- 
le an instrument de stâpînire pentra 
dinsal, Greci au luptat supt steagu- 
vile lui, şi Grecul Stavrinos ca şi Gre- 
cul Gheorghe Palamed su cîntat iz- 
prăvile Voevodului, nu ca pe ale unui 
străin, ci ca pe ale întățişătorului che- 
mat al dreptului creştinătăţii în Orieat, 

De muit scuiitorii de anale slave 
în Balcani, pornind de la Impărați 
romani şi bizantini şi trecînd pe la 
Ţarii bulgari şi sirbi, ajungeau la Dom- 
uii romini, ca la continuatorii autori- 
tăţii lor. Sapuşi unor prelați greci, 
Ca Dionisie Rali al Tirnovei, din care 
Mihai făcu capelanul său în Ardea!



  

şi în Moldova, reorganisatorul cano- 
Bic al Bisevicii locale, Bulgasii cerură 
prin aceştia, prin fot soboral acestor 
seii religioşi ai lor, libeztatatea de la 
Mihai. lar Sirbii, casi, o clipă, crezuseră 
în Sigismund, proclamîndu-l ca sege 
al lor, pentm a-l vedea părăsind, ru- 
şinos, asediul, îndelungat şi zădar- 
nic, al Timişoarei turceşti, puseră bun- 
dele lor, supt Baba Novac, ars apoi 

de Unguri peutru causa, învinsă, a lui 
Mihai, şi supt atiţia alţii, în serviciul 
eroului, care era şi al lor, alături cu 

țeranii şi boienii: munteni şi moldo- 
veni cari încunjurau pe şeiul îiresc al 
rasei lor, 

| * 
+ + 

Valoarea politică a lui Mihai Vi- 
tezzul, după tot ce s'a găsit în tim: 

pul dia urmă cu privire la spusele şi 
faptele Iui, nu mai poate fi tăgădaită, 
Ea tace dint:'însul, biet bastard dom. 

nesc, lăsat fără instrucţie, crescut prin 

străini, deaţevrat ani de zile, ajuns în- 
timplător Domau at unei ţeri fără Te- 

saur, îăză avmată, îără alianţe Ca şi 

iără mijloace de acţiune, una din ma- 

zile personalităţi ale veacului al XVI-lea 
Acela pe care, pentru vitejia şi mar- 

Ai
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“-tisul său, ai ski îl consideră — cură 

sa văzat şi azi, cînd “malţimile po- 

 pulare săsnteu . crucea de lingâ osul 

său ca pe aceia pusă de-asasia uzei 

_selicvii de sfint canonisst — drepi 

ua stint şi mucenic, se zidică astiel 

şi în stima cercetătomlui sizăin al po- 

țiticei universale. | 

_ Maiestăţii Voastre, Sire, care, şi cu 

„ajutorul alinţilor să', calcă pe urmele 

“ai, şi pain împertoasa voință a îm pre- 

jurărilor, el, vechiul viteaz romiîn,i a lă- 

sat o fradiție politică, un îndreptariu 

de politică națională, pe Care tot vea- 

cul al XVI lea La ştiut şi numai eporă 

fanariotă a putut să-l site pentru ca 

“el să apară din nou odată cu Renaş- 

„_“terea noastră, — Franţa luîad acuma 
“locul pe care, în îndreptasea spre Oc- 

cident, îl avuse pe vremea lai Mihai, 

ca lo:msţiuae internaţională de cru- 

Ciate, Imperiul. 
| Aceaștă tradiţie, pa care Şteian-cel- 

(i Mare, prin politica lui munteană şi ar- 

i deleană, prin legătura cu Papa şi cu 
sepublicile italiene, prin misiunea lui 

"de cruciată contra Tulrcilor, .a repre: 

sintat. 0, împărăteşte, ' cupsiade în ea 

| trei elemente: necesitatea unității ez-   
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Alice ca popor modern, legăturile ca 

Apasul originii şi ctollisației noastre 

popalere şi presidarea jrăfească, ne- 

părtenitoare, a libertâții creştine . în 

„ Orlent. | 

Războiul sa încheiat. 

Pacea ce va îi iscălită va crea e 

nouă bază de drept. Cei cari au Con. 

inboit aşa de sincer, Ca diplomaţi şi 

ostaşi, n victoria deptului nostru ne 

vor părăsi. li asigurăm Că vor lăsa în 

u'mă, nu numai neştearza amintire a 

"tot ce au făcut pentm noi, ci şi ua 

popor unit, care prin conştiinţa de mi- 

siunea sa şi prin puterile pe cate şi le 

simte, va îi şi mai departe unul din 

elementele cele mai siguse ale ordinii 

morale în umanitate. 

 


