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Ouorati dunare, 

Onorabilul Comitet al Atheneului nostru propunând un 
ciclu de conferinți istorice, cu scop de a cultiva în so- 
cietatea n6stră cât mai mult simțul adevarat patriotic, după 
tipul străbunilor noştri, a avut amabilitatea a mă învita 
Și pe- mine de a trata un subiect: Re/igiunea în luptele 
Românilor. M'aş simți măgulit în sufletul mei, dacă aş 
„putea r&spunde așteptărei sale și scopului ce urmăreşte. 

Voiu expune cestiunea— Re/igiunea în luptele Ro- 
mânilor—în tața D-v6stră, tratând'o din trei puncte de 
vedere: Intăiu voii . dovedi existenţa simțului religios 
în om, al doilea, voiii proba vechimea și felul reli- 
giei Creştine la coloniștii lui Traian, apoi în Da- 
cia Aureliană şi în fine al treilea, ce influință a 
avut acestă Religie Creştină Ortodoxă în nesfer. șitele și variatele nostre lupte pentru susținerea 
Naţionalităței nostre. 
„Tot ce voiu pronunța voiu căuta să și probez. 

Intru în expunerea cestiunei întăț. 

3 

„opere mai puternice de cât el, dar pe care caută a ŞI-O ahropia zi n se familiarisa cu ea. pentru că în ea este me- 
ni a ăi iuncunparat în lume jur înuprejur de elemente 
Miz) tai de cât el, ca piine de vaiurile înspălmân- 

Omul intrând în lume se trezește pus în faţa unei uriașe
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tătâre ale mărei, ce-l ameninţă continui cu înnecare sait 

naufragiare, omul luptă din r&sputeri pentru a-și asigura 

existența fiinţei sale. Scena, ce se represintă pretutindeni 

omului natural, când privește marea și uscatul în mer- 

sul lor, este îngrozitâre, amenințătâre. Mărcţă ochiului, 

râvnită inimei lui, dar care-l lasă în o stare de nedume- 

rire, de îngrijire, de frică. EI presimte micimea sa, slă- 

piciunea, sa de a resista contra pornirilor elementelor na- 

ture. Neputând să opue putere puterei, cedâză luptei ele- 

mentelor şi caută a-și afla un adăpost spre a-și asigura 

mal întâi viața sa. Gerul îl strînge, căldura-l frige, ura- 

ganele-l ombră, furtunele-l dobsră, fiarăle-l atacă, uimit 

nu știe ce să facă. Acesta-l starea omului primar la pri- 

veliștea surprindătâre ce i se desfășură mereu prin tablo- 

urile repeţite ale naturei. El rămâne învins, tăcut, cuge- 

tând a-și găsi scăparea şi asigurarea vieţei sale de o camda- 

tă! Dacă omul n'ar fi avut de la început constitutiv naturei 

sale puterea de a cugeta şi judeca, calitatea de a se 

asocia, de unde decurge putinţa de a se perfecționa, 

apol simțul de a se conserva, probabil că în pruncia lut o- 

mul ar fi dispărut curând, în acestă luptă, de pe acest pământ, 

ca unele din creaturi, ce astăqi sunt trecute între fosile. Gra- 

ţie facultăților sale intelectuale, și sentimentelor sale nobile, 

cu care a fost dăruit de Cel cel-a creat, a putut leși victo- 

rios din acâstă luptă curat materială spre a-și perpetua 

specia. Cu mintea, lui numai omul a putut surprinde, că 

elementele ce-l îngrozesc sunt succesive și că ele-sunt ne- 

cesare ființărei și viețel naturel, că amenințările lor și ale 

fiarălor mai puternice de cât el, pot fi evitate prin aso- 

ciație—prin gruparea Gmenilor în familie, că în fine pote 

spera la asigurarea vieţei. Observând mal apoi cât de re- 

gulat şi treptat se succed acele iablouri măreţe ale na- 

ture, cât de armonios își percurg calea lor, cu câtă re- 

gularitate şi ordine i se presintă vederei și minței sale, 

aceste consideraţiuni l-aii mânat, vrend nevrând la con- 

clusiunea firescă: Există Un Ce, o Minte Superidră, 

care a impus acâstă regularitate în natură, şi care a pre- 

scris ordinea şi armonia lor, după știute legi neschim- 

bate. Idea dar de un Dumnedei la ajutat chiar de la . 

început a susține lupta contra naturi, spre a'ȘI „asigura. 

traiul pe pământ. |    
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Un sentiment de dependinţă, nedeterminat pote la în- 
ceput, a dat o impulsiune sufletului omului, de a cerceta, 
cu îngrijire și cu dor mare pe acea Minte Superidră, 
pe Creatorul totului. După cum copilul ţipă, plânge 
cerând mâncare și îngrijire de la Maica sa, fără a o cu- 
n6ște încă bine, după cum nemernicul își întrebă calea, 
necunoscută de la ork-ce trecător, tot așa și omul la în- 
ceput, nevoit de dorul aprins ce-l purta în inima sa, ce- 
rea, reclama, pretindea de la mintea sa explicarea -nedo- 
mirirelor sale”). Aicea zace temelia tuturor Religiunelor. 
naturale. 

Acestă sete a inimei n6stre perpetuii existentă şi nică 
odată satisfăcută, de a-și explica: cine a. facut acest tot ce 
se presintă simţurilor și minţei nostre şi care vecinic ne 
îmboldește de a cunâște: De unde am venit noi pe 
acest păment și pentru ce? și ce se va întâmpla 
cu noi? acestă sete există în ființa ori cărui om. 

Aceste cestiuni ai frământat mintea, 6menilor de la în- 
ceput, şi ea le-au deslegat felurit, după -influinţa na- 
turei și gradul culturei omeneşti. T6te deslegările date ai 
dus omenirea la, credință. Credinţa este o putere în om, 
un presentiment intern, care a trebuit să se desvolte în 
el, ca oră și ce altă facultate, când a sosit timpul cre- 
Șterei lui. Copilul nu vorbește când să naşte, are în el 
implicit calitatea de a vorbi. Pruncul nu lubește până 
când natura lui fizică nu-i reclamă acâsta, are însă, în el 
putinţa de a Iubi. Așa e și cu credința. Credinţa a for- 
mat convingerile în om, de unde a resultat dorul ardă- 
tor de cercetare, iar de aicea s'a născut speranța în vi- 
itor. Crede mai întâl, apoi iubește, și în fine speră. Un 
erudit barbat al timpurilor nâstre, cercetător profund al 
simțului Religios în omenire, Max Miller, iată cum se 
exprimă în cestiunea credinței religi6se: După cum 
există, dacă mă pot exprima ast-fel, o facultate 
a graiului, independentă de tote formele istorice, 
ce-i daă limbele omenești, de asemenea există în 

1) Causele unei aseminea stări psihice de nedumerire a omului natural se 
explică variat în deosebitele Religiuni vechi. Creștinismul singur ca Religiune 
positivă revelată a dat deslegarea cea mal demnă pentru om în acestă, pri- 
vire. Trec însă peste aceste cestiuni ca nefăcând parte directă din subiectul 
nostru de astă dată, lăsând a le expune cu altă ocasiune,



6 CONFERINŢĂ 

om o facultate a credinţei, credința, independentă 

de tote Religiile istorice». Apoi adauge: »Dacă noi 

luăm aminte cât de puțin, înțelegem că din tote 

Religiunele reese o aspirațiune cătră lumea Spi- 

rituală, ca un suspin cătră înfinit, ca un strigăt 

de iubire cătră Dumnedeă....» »Ceea ce este SI- 

gur, care face esența omului, este acestă facul- 

tate. cu care singur omul este înzestrat, de a ri- 

dica privirile sale cătră ceriu, privilegii ce-i este 

acordat aparte, de a aspira la ceea ce nici sen- 

sii, nici mintea nu-i pot procura...» 

«Deci dacă este o scola filosofică care studiază 

condițiile percepțiunei sensibile, dacă este o alta, 

care examineză în special condițiunele percepți- 

unei minței, există evident loc şi pentru un al 

treilea studii, care ar putea avea de obiect exa- 

minarea condițiilor unde să exercită acestă a treia 

facultate a omului, independentă de sensi și minte, 

facultatea de a înțelege Infinitul, care se află la 

rădăcina tuturor Religiunelor». » Există dar în 

om o a treia facultate de a pătrunde Infinitul, nu 

numai în domeniul Religiunei, ci în tote lucrurile, 

o facultate independentă de sensi şi minte, o fa- 

cultate care se află câte odată în imponcișare, 

în luptă cu mintea și sensii, dar care cu tote a- 

cestea ni se arată plină de forță, când i se con- 

sideră vitalitatea sa, de când lumea e lume; când 

se observa că nici sensii, nici mintea mau putut 

triumfa contra ei, pe când ea a triumiat adesea 

asupra sensilor și minței»*). Un alt învățat, Mr. Abbe 

de Broglie declară, că atâstă luptă între minte şi sensi 

faţă, de credință nu-i de cât aparentă, şi că provine din 

causă că natura omenâscă nu este perfectă, ci mărginită 2), 

In fine tot Max Miiller ne spune hotărit: De ne vom 

sui cât este cu putință mai departe în istoria 

omenirei găsim elementele şi rădăcinele Religiu- 

nelor.. dacă Religiunea mar fi făcut parte din 

patzimoniul original al sufletului, Religiunea în- 

1) Max Miller. La Science des Religions pag. 14, 15, 16 şi 17.  - 

2) Le positivisme et la, Science experimentale. vol. II, pag. 374-—394. 
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săşi ar fi remas o imposibilitate» *). Apoi declară 
categoric, că: > Adevărata istorie a omului este isto- 
ria religiunei, a căilor sale miraculbse, prin care 
diferitele familii ale rasei omenești au înaintat 
cătră o cunoștință mai adevărată şi cătră o dra- 
goste mai adîncă de Dumnedei. Este baza pe care 
să sprijină tâtă istoria profană; Religia este lumina, 
este sufletul, este viața istoriei; fără ea, în adevăr. 
istoria ar fi cu totul profană?)». ME abţin de a vă 
mai cita în acâstă importantă cestiune autori vechi şi 
noy, asupra necesităței și însemnătăţei Religiunei în ome- 

nire, ca, pe Platon, Cicero, Seneca, Plutarh etc. spre a 
veni mal lute la cestiunea n6stră, Religiunea în lup- 
tele Românilor. 

Cum Religiunele ai trecut din stadiul lor natural, de 
la început, în cel supranatural, cum legislatoriă și con- 
ducătorii poporelor sau v&dut nevoiţi de aşi reclama sanc- 
țiunea. legilor lor, a ordinelor ȘI disposiţiunelol lor de la 
Religiuni, pentru constituirea ordinei şi liniştel în socie- 
tate—în familie; cum în fine Domnii, Regi! și Impărați 
își sprijineau și-și sprijină drepturile lor pe un drept di- 
vin ce li-l sanctifică Religiunele pentru stabilitatea po- 
p6relor? Aceste întrebări nu le resolvim acum, ci numai 
le anunţatu spre a se vedea, însemnătatea Religiei în so- 
cietatea omenâscă. 

Religia, a fost vatra ce a încăldit și unit de la început 
omenirea, şa dat apoi naştere ideei de Patrie-Naţie-po- 
por, grupându-se în jurul Beilor lor naţionali. 

După. ce am constatat că există în noi un sentiment 
religios, manifestat prin credință şi justificat prin minte 
şi care alimenteză. puternic tote sentimentele morale o- 
menești şi procură minţei problemele cele mai înalte și 
mal vaste spre a le cerceta, acum putem să ne între- 
băm: Care-i felul credinţei la noi la Români, de unde și 
când am primit-o? Deslegând aceste cestiuni, pregătim 
calea ce avem a percurge, și atunci vom pricepe cu ușu- 
rință cum de Religia n6stră str&moșiască a străbătut în 
tot organismul nostru social şi politic, şa, condus adesea. 

1) Esșais sur Jhistoire des religions pag. 8. 
2) Aceaşi operă pag. 27 şi 28.
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t6te gândirile sufletului Românesc în trecutul nostru. Re- 

ligia la Români, declar sus şi tare, a fost identificată chiar 

de la început cu Naţionalitatea, ş-a fost timpuri înde- 

lungate, când Religia n6stră Ortodoxă a ţinut locul nați- 

onalităței, când Românii constrinși de sila hordelor bar- 

bare—împrăștiați și resfirați—în Dacia Traiană şi Aure- 
liană, locuind d'odată Carpaţii, Balcani! şi Pindul, împră- 

știați până în Tesalia și Epir, nu-i mai lega și unea la o 
laltă de cât Biserica lor—Religia ortodoxă naţională. 

Vechimea credinţei Creştine la, noi la Români se ri- 

dică tocmai! la originea n6stră. Atunci, când marele Tra- 

tan ne-a transplantat din întinsul imperiii Roman în Dacia, 

formând cu noi colonişti! o provincie romană, se afla printre 

coloniști multe pers6ne militare şi civile, care erai ini- 

ţiate și catehisate în ideile Creștinismului de curând pre- 

dicat și răspândit în Asia, Europa şi Africa. lată probe 

despre răspândirea Creştinismului în Peninsula Balcanică 

înainte de colonisare: Sf. Apost. Pavel ne spune: »că eă 

de ia Ierusalim și jur împrejur până la Illyric am 

răspândit Evangelia lui Christos*)». Acest fapt sa 

petrecut între anii 44—67 după Christos. Creștinismul 

dar a fost predicat până în Iiyric, acesta înainte de co- 
lonisarea, n6stră. 

Despre sf. Andrei ne spune meritosul nostru Metropo- 

lit Dositeiu în Prolâgele sale, după aghiografil vechi, că 

a predicat la Marea Nâgră....în Tracia, Macedonia și 

sosind la Dunărea, ce-i dic Dobrogea șin alte 

cetăţi ce's pe lângă Dunărea....?). Andre! dar a tre- 

cut Balcanii ş'a, predicat în Dobrogea și prin cetăţile de 

pe malul drept al Dunărei, după jumătatea, Seculului întăi. 

Apostolul Andrei a lasat ucenici pe Andronic, Amplie 

şi Urban, caril ati continuat predicarea în Panonia (Tran- 

silvania de astădi) Bulgaria, Macedonia. Nicodim Aghio- 

ritul ne spune că Amplie a fost şi Episcop la Odisopul 

(Varna) şi Urban în Macedonia. Acâstași ne spune și Ma- 

xim Episcopul Chitirilor. Este dar probat că la începu- 

tul Seculului al II, când a avut loc colonisarea, crești- 

1) Cap. 15 v. 19 Epist. cătră Romani „ore pe ad “lepovazhiu xai 

xbrdp vExp “IAhopiod nenhmpoxtvat td "Ebayyâtov rod Xptor05. 
2) Prol. Luna Noem. 39. 

N    
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nismul era răspândit până la Dunăre. Tradițiunea ne 
mai spune că și Climent Episcopul Romei a fost exilat 
la Chersonez, unde a predicat Creștinismul. Tradiţia ac6- 
sta-l confirmată și de Rufin, ce a trâit in seculul al IV 
şi Papa Zosim în al V secul. Avem dar dovadă că şi 
peste Marea Nâgră s'a predicat Creștinismul încă din se- 
culul 1*). | | 

Acesta era starea, locurilor acestora, respectiv de ideile 
Creștine, înainte de colonisare. | 

Să trecem acum la a dota cestiune, de pe timpul coloni- 
sărel n6stre prin Traian. 

Legiunele Romane cu care s'a luptat Marele Traian con- 
tra Dacilor și acele pe care le-a stabilit pentru paza con- 
finiilor Imperiului, în care intra şi Dacia, erai compuse u- 
nele exclusiv numai dintre militari recrutați din Asia Mică, 
altele din Galia, Spania, Britania și alte localități din jurul 
Romei, pe unde străbătuse deja Creștinismul 2). Acesta-i 
dovada cea ma! tare că între armate, cohorte și coloniști 
au trebuit să fie mulți creștini, fiind-că la, începutul se- 
culului întăl, Creştinismul era răspândit în tot Imperiul 
Roman, mai ales în părţile de unde şa luat Traian Co- 
loniștii. Roma avea, deja, o Biserică, constituită ca şi Ori- 
entul, și creștinii suferise deja grele persecuții; de aceea 
pâte şau și disțărat cu atâta grabă locuitorii din jurul 
Romei şi de pe aiurea și ai venit în Dacia, spre a scăpa 
de persecuțiile Imperatorilor și a-și profesa în taină şi li-“ 
nişte în Dacia. Religia lor. Tertulian să exprimă. categoric: 
«Că sînt supuse lui Christos și popsrele Sarma- 
ților și ale Dacilor și a Germanilor și ale Sciţilor, și 
multe alte popore neştiute... In tote aceste po- 
„pore, numele lui Christos, care acum a venit, dom- 
nește» ?). Istoricul Filostorg 368—425, ne raportă ceea 
“ce s'a întâmplat pe timpurile lui Valerian și Galian, pe 
la 258, din partea Goţilor, înainte de a ocupa ei Dacia. 
“Că năvălind în Europa şi în Asia Mică sai întors cu 
mulți robi,... «carii împreună cu adunarea bine-cre- 
dincioșilor trăind cu barbarii, i-aă convertit nu pe 
Puțini dintre ei la Creştinism și le-ai pregătit 

1) Vedi Dositeiu, Prolâgele. Noemvrie 24. 
2) Vedi A. D. Xenopol. vol. |. pag. 177-—206. Idem, pag. 425—446. 
3) Tertulian contra ludeilor cap. VII între anii 160—240.
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mintea de a cugeta cele ale creştinilor în locul 

celor păgâne». 
Istoricul Socrat 380—448 ne spune, că Goţii în timpul 

de mal înainte încă au fost primit credința cea din Ni- 

ceea, urmând lui Teofil, care era Episcop al Goţilor, fiind 

present şi la Sinodul 1,.şi a subscris și hotăririle ”, 

In urma acestuia Ulfila, cunoscutul învăţat, a respân- 

dit şi mai mult Creștinismul între Goţi, ajutat întru a- 

cesta şi de vechii coloniști Romani rămaşi în Dacia Tra- 

Yană dupt 270, şi între caril erai mulţi creștini deja. 

Ulfila era de origină Capadocian, adus de mic ca sclav 

împreună cu părinții să de cătră Goţi, în aceste locuri, 

în marea lor invadie în Asia Mică, era lucal din satul 

Sadagolthina 2). ” 

Neuitatul nostru istorie Șincai, istorisind expediţia lui 

Marcu Aureliu asupra lagizilor, pe care-i învinge la Du- 

năre, apoi trecând şi asupra Quasilor și Waceștia nu de- 

parte de Pojon fu încunjurat cu tâtă armata sa şi expuși 

primejdie!, dice: Că dacă nar fi dobândit ostașii cei creș- 

tini prin rugăciunele lor pl6e și învingere, ar fi perit cu 

toţii 3), la care fapt adauge: «Nici te minuna că pe vre- 

mea acesta eraii mulți creștini, pentru că ostaşii în rez- 

bâele acestea, mai cu samă eraii din Dacia, şi din părțile 

cele din prejurul ei»... Apoi: nu fără temelu gândesc, că 

între strămoşii noştri cel de Traian purtați în Dacia, a- 

tuncă încă ai jost mulţi creştini, care a mea disă se va 

întări la anii viitori» *). 

Istoricul Nicifor Grigoras—1295—1360—dice: «In anul 

următor trimit o deputaţie unii din Messageţi, cei de: 

peste Dunărea, în cetatea Imp&rătâscă ce era a Împ€-: 

Tatului. Limba vulgară îi numește pe aceştia Alani, caril 

încă din vechime fiind creştini, după aceea fiind sub mâna 

arbitrară a Sciţilor, cu trupurile serveaii fără voe, ar cu 

mintea. se consumaii continuii de dorul autonomiei şi de 

eliberarea de păgâni. Deci trimit cerând pământ îndeajuns. 

spre locuință, mai mult de 10,000 din ei, voind să vină. 

1) Ist. Bis. cartea ÎI, cap. 4; _ 

2) Veqi "Enxh. iozogia dno K. Kovyroţăvov. pag. 410—418. 

3) Opera citată, cart. II, cap. âl. 

4) Baronius ad annuim, în Sinopsi Cronicum. Sincai pag. 13, vol. |, anul 174..  
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cu toții, dacă ar fi vola și a Impăratului» "). Le Quien,. 
in Oriens Christianus, corectează pe Nicilor Grigoras, că 
faptul s'a întâmplat sub Andronic cel bătrân, probând că 
Alanii să sînt Vlahii 2), 

Să, știe, că istorici! greci în scrierile lor adese confundă 
numele coloniștilor cu ale barbarilor ce predominaii aceste - 
locuri. Tot ast-fel susține și Petru Maior, în istoria sa 
bisericâscă (pag. 3). 

Prisc ritorul, ce a trăit pela 445, fiind trimis în misie 
de cătră Imperatul Teodosie la Atila, ne istorisește și mo-. 
dul vieței Romanilor între barbari: «Pe când era un. 
bâlciu între Scuţi (Huni) şi Romani, Scuţii ai atacat pe 
Romani, iar aceștia şa resbunat, căci Episcopul din 
Margu a trecut în ţinuturile lor și ai: prădat mormintele 
şi vistieriele cele ascunse ale Regilor lor... şi cer pe E-. 
piscop spre a-l pedepsi *). Erat dar în Dacia creștini 
neconira-dis, aceștia însă nu erai nici Goţi, nică Sciţi, . 
nici Alani, ci Coloniștii lui Traian. 

Marele Constantin făcând o expediţie asupra Goţilor și 
învingendu-i, efectul a fost, că ei s'a creștinat în masă 
mare, după cum afirmă Socrat *) Aceste sînt dovedi is- 
torice. 

Trecem acum la altă serie de probe, estrase din viața . 
socială a coloniștilor creștini a! lui Traian. 

Dovedi mai puternice' despre existența Creștinismului . 
la Coloniștii lui Traian, avem Martirii din Dacia Traăiană 
Și Aureliană. 

1). Eustatie și Teopista soția sa, împreună cu Agapiu și 
Teopist fiil lor. Eustatie a fost renumit General Roman pe. 
timpul lu! Traian. El se numea P/acida şi soția sa Tatiana 
înainte de creștinare. Pe la 117 reîntorcându-se din Roma. 

„ Plin de laure pentru victoriile lui, a fost învitat a jertfi, 
dar a refusat, declarând: Că victoriile le-a câştigat prin 
puterea lui lisus Christos şi nu a idolilor. Desbrăcat de. 
onoruri ati fost aruncaţi în circ spre a fi sfășiați de fiare, 
dar ieșind nevătămați, ai fost puși în o bae mare de. 
aramă, înfierbăntată în foc și aşa Sati dat sufietul etc. etc.. 

  

1) Ist. Bis. cart, VI, tom. ]. 
2) Tom. 1, pag. 1348. 
3) Priscus retor de legationibus. 
4) Vedi Petru Maior Ist. Bis. a Românilor pas. 10.
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„10. Pasicrat şi Valention martirii, erati de loc din Dorostor 

-sai Durostru (Silistra), ai suferit martirul pe timpul Im- 

p&ratului Septimius Sever, între anii 193— 211. 

II). Martirul Mercurie, mult stimat de Români, ce a trăit 

“pe timpul lui Decie și Valerian, era ca ofițer în una din 

Legiunele Romane, și a ajuns pănă la gradul de coman- 

dant "Aoyiorpărnyos. Din fapte relese că era dintre Colo- 

niștii lui Traian. De și militar vrednic, era însă creştin 

în secret. In timpul persecuției lui Decie, fiind presupus de 

creştin şi întrebat, a mărturisit că-l creştin. A suferit mar- 

tirul la 255, legat fiind de patru stâlpi şi săgetat cu cuțite, 

apoi întins asupra unul foc, pe care Pa stâns cu sângele lui. 

In fine, ne voind a sacrifica a fost transportat din Dacia 

“Traiană în Cesaria Capadociei, de teamă de a nu se res- 

cula armata, și acolo a fost decapitat. 

IV). Quintilian, Maxim și Dada, de localitate din Osovia, 

ai fost martirisați pe timpul lui Diocletian și Maximin la 296. 

V). Nichita Martirul—dis şi Românul de Metropolitul 

“Veniamin. A trăit pe timpul Marelui Constantin-330, dar 

dincâce de Dunărea, în Dacia Tralană. Nicodim Aghioritul 

dice: «Că acesta a Yeşit din strălucitul neam al Goţilor, 

ce se află dincolo de fluviul Dunărei». Goţii pe acel timp 

erati divisați în două regate, a lui Atanaric şi Fritigern. 

Fritigern ajutat de armatele Marelui Constantin, învinge 

pe Atanaric, acesta spre a-și reshuna. declară persecuție 

„asupra Creştinilor, în care Nichita este prins şi nevroind 

a renunţa la Creştinism a fost împreună cu alții aruncaţi 

în foc. Episcopul Paulin de Nola ne-a lăsat și o poemă 

specifică, căntând în latinește meritele acestui mare martir. 

VI). Martirul Sava Stratilat, supra-numit Gotul, a suferit 

la 370, îndată după persecuția decretată de Atanaric, Re- 

-gele Goţilor, la: 355 asupra Creștinilor din Dacia Traiană, 

când mulți coloniști și Goţi aii fost martirisați. Sava, Mar- 

tirul, pe timpul persecuției, a predicat Creştinilor din Dacia 

“Traiană, că acei ce vor mânca din cărnurile afierosite 

idolilor, numai pot fi consideraţi ca creştini. În a doia 

persecuție a fost constrâns să rehunțe i Creştinism prin 

jurământ; dar el sa înprotivit cu bărbăţie. Apropiindu-se 

diia Paschăi a voit să o serbeze la preotul Sansala, care 

trecuse de frică peste Dunăre, acesta însă se duse la el şi! 

„afla reîntors în Dacia Traiană. Atreia-di Atanaric a nă- 
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vălit asupra sa cu hordele sale, l'a prins și pe Sansala, 
lar pe Sava la aruncat în lanțuri, apoi Pau întins pe o. 
osie şi Pau schingiuit tâtă n6ptea, adoia-di Pati dus la 
malul rîului Muzeu (Buzei?) și lau înecat, legându-i mâ- 
nile și picidrele. De aicea resultă, că în seculul al IV-lea 
aflăm şi o biserică cu ierarhie organisată în Dacia Traiană").. 

Că noi am fost de la colonisare creștini se probeză și 
prin faptul, că în Sciţia mică, Dobrogea, în Tomis ori 
Constanța, există un episcopat și unde se desvoltă o co- 
munitate creştină, forte vigurâsă și care discula, tâte ces- 
tiunele teologice ale timpului. Certile, eresiile şi schismele 
li erai cunoscute. Apoi mal găsim Episcopatul Abri-. 
tului, în Mesia de jos, între Nicopol şi Marea Negră Şi 
Episcop la el un Ursu etc. Episcopia Novelor — Novae, în 
Mesia de jos, în Bulgaria de astă-di, un Episcop Secun- 
dinus și altul Petronius etc. Episcopia Nicopolis si-. 
tuată Ja răvărsarea latrului în Dunărea, Episcopii Mar- 
celinus, Amantius etc. Episcopia Odisului (Varna), 
la Marea Neagră, dincolo de Gurile Dunărei, cu Episcopul 
Ditzului. Episcopia Appiariei: în ltinerarul lu! Antomin. 
şi în tablele Peutengeriene se pune acest oraș la margi- 
nea Dunărei, Episcopi ca Marcial și Lupicin. 

Sf. loan Hrisostom ne spune în epistola, sa cătră Papa 
Inocentie că la sinodul din timpul săi ai fost trimiși trei 
Episcopi, între carii şi Lupicin. Episcopia Cumei, în Me-. 
sia, Episcop Marius Cumensis. Le Qnien spune că: Marii 
şi cu Marcial și cu Lupicin se arată Gmeni nai mult de 
neam latin, de cât grec. Episcopia Dorostorulul (Dristra— 
Silistra), Episcopul ei în epistola latinească adresată Impe-- 
ratului Leon subscrie aşa: Monofilus Episcopus civitatis 
Dorostori. Episcopia Marcianopolului (Preslava). Mai ştim 
că la Sinodul din Sardicia (Sofia de astă-di), practicalele 
și canGnele s'au scris în latinește și grecește, și că tote: 
corespondențele rămase ale acestor episcopate era în limba. 
latină. In fine Jnstiniana Prima înfiinţată de Iustinian 
la 535 în Peninsula Balcanică, şi căria i-sa dat în admi-. 
nistrare, după Nuvela XE, tâte Daciile. In această Nu-- 

î) Veqi Istoria Mitropoliei Moldovei. pag. 15—21; idem Prologele Metro- 
politului Molcovet Dositelu, idem LovaGapioris Tv băzza uTpâv 65. 
îwavro bad Ninoâijpob "A-popeizav 3 volume.
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“velă citim: că s'a dat și cetățile: Verninacium, Recidua, 

și Liderata, care erai peste Dunare — quae trans Danu- 

bium sunt, adică în Dacia lui Traian. Tâte datele şi faptele 

„citate pănă acum sînt până la jumătatea veacului al VI. 

535, înainte dar cu mult de a fi creștinați Slavii și Bul- 

“garii. Aceste le-am spus pentru ca să tacă gura protiv- 

nicilor de tot felul asupra neamului Românesc, că noi 

am fi de eri pe aceste locuri şi că chiar Creştinarea 

„n6stră de la Slavi o am fi primit. Falsități istorice, per- 

vertiri de fapte intenţionate şi tendinți precugetate de a 

ne înjosi neamul. , 

Acum ştiind ce-i credința ori legea strămoșescă, ce fel 

„este și de când o avem, putem intra în .cunoștința de 

causă, în cestiunea a treia. Religiunea în luptele Româă- 

nilor. | | 
Nu numai Coloniștii Daciei Tralane au suferit persecuții 

„pentru legea creștinscă, dar și Coloniștii Daciei Aureliane. 

După aşedarea lor în peninsula Balcanică au format acea 

“populaţie, cum am vedut, diferite Episcopate ș'ai prosperat 

mult atât politiceşte cât şi bisericeşte. Au participat aprope 

la tâte conciliile Generale și la cele particulare,câte sai ţinut în 

Jiiyric și în Peninsula Balcanică *). Dar înmulţirea lor ca 

- creştini jena pe Bulgarii din acea localitate, care devenise 

puternică din Seculul al VI. Ei fiind păgâni ai ridicat 

persecuții asupra populaţiei Creştine — asupra Coloniştilor 

“Daciei Aureliane. Așa una a avut loc sub sângerosul lor Rege 

_Martagan la 820 şi alta sub Boris, numit în urmă Mihail, 

la 865. Aceste persecuții ai nevoit populaţia Coloniștilor 

lui Traian, care era, creștină, de a se împrăștia și răspândi, 

“în tot Orientul: în Tesalia, Macedonia Albania şi Epir, ba 

şi în Asia. Un Pitac patriarchal adresat Imp&ratului Alexie 

Comnen, între anii 1081—1118 declară că Valahii din 

Peninsula Balcanică să înmulțiră aşa de tare, în cât in- 

vada prin Monastiri, ba chiar şi în Muntele Atos. 

Până aicea viața n6stră politică trebue căutată în via- 

“ţa, religi6să a Coloniştilor lui Traian 2). 

După. creștinarea -Bulgarilor. prin Metodie și Ciril, Colo- 

>niștii din Balcani au format, ca contra pond ambițiilor 

1). Vedi Petru Maior Ist. Bisericâscă. 
2). Vedi Revista Teologică, anul al IV No. 16 pag. 128.  
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cucerit6re greceşti, imperiul Romano Bulgar, spre a-și salva 
“naționalitatea lor. Incercările Papilor de a-l converti la Bi- 
serica Romano-Catolică mau izbutit, dar l-ai favorisat 
deșteptarea naţionalităţei lor. Multe persâne Române ai 
jucat un însemnat rol în acest Imperiu Româno-Bulgar, dela . 
1186—1394, când Bulgaria cade sub Turc).. Luptele Ro- 
mânilor și Bulgarilor pentru apărarea naţionalităţel lor aia 
mers chiar până a-și căuta aceștia un alt şef religios — și-l 
aflară în personă Papei. lar Românii din Tracia şi Mace- 
donia să răsc6lă asupra Grecilor sub conducerea, lut Criș 
sau Hrisa, de unde pare că şai luat șinumele de Cuţovlahi, 
pentru că Criși era scurt de statură — Kovwrlăe-Bh4yos—Cu- 
țovlah. 

Istoricul Bizantin Cedrin, vorbind despre creștinarea 
Ungurilor, pe care-l numește Turci, confundă pe Româ- 
nil din Transilvania cu Ungurii, dicând că atuncl sar fi 
creștinat și el. Sub acestă convertire ce ati avut loc sub Epis- 
copul Erotheiă, nu trebue să înțelegem de cât pe Unguri. 
Istoricul polon Matievski spune clar, că înainte de Meto- 
die și Ciril și de predica lui Erotheii Jocuitorir aces- 
tei părți mărturisiaă Religia creștină, afară de 
ore care r&mășiți ale Ungurilor şi Avarilor 1). Ro- 
mânil dar din Transiivania erati Creştini Ordodoxi de la 
început, ca şi Ungurii mai întăi. Ungurii însă curând 
trec la Biserica Romano-Catolică, prin influința  propa- 
gandelor papale şi a forţei armate Germane. De atunci Ro- 
mânii remași credincioși ritului lor Ortodox, ai suferit 
strimtorări şi persecuții din partea, acestora, tocmai ca, și 
păgânii. Acest fapt îl mărturiseşte Engel. Aceste persecu- 
ţii ai ţinut seculi întregi şi ele fură una din causele ce 
ai silit pe o parte din Români, cu şefii lor în cap, a trece 
Carpaţii și unindu-se cu frații lor de aicea, după cum vom ve= 
dea, şi formară Principatele Ungro-Valahiei, Și dioldovei, în 
seculul al XIII. Cause dar religi6se au fost, care ai pro- 
vocal retragerea unora dintre Românii de peste Carpaţi şi 
întemeierea, acestor Domniate, numai pentru a respira liber | 
și a'și profesa în liniște ritul lor Ortodox. Cantimir ne 
probeză că și în Principatele n6stre aii existat în tot-deauna, 

1). Vedi Matievski în istoria, despre începutul Creştinătăţei la slaveni, în pa- ragraful despre timpurile lui Methodie. 

—
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Români de rit Ortodox şi când! fraţii lor de peste Munţi 

at venit şi sau stabilit aicea, l-au primit frăţește şi sai 

unit cu ei curând, în scop de a se putea mal uşor apăra. 

contra vrăjmaşilor lor religioși și politici. 

Putem acum să ne întebăm: Afară de Românii ce 

existat pe aceste locuri şi caril erau creștini Ortodoxl, 

ore mai erai şi alte neamuri barbare? Da. Era Pecinegii 

Tătarii, şi Cumanii. 
Pe aceste neamuri, în desvoltarea n6stră politică, pe u-- 

  
nele ni le-am asimilat, ca pe Cumani şi Pecinegi, altele . | 

s'au retras la origina lor, ca Tătaril. Intărindu-se Domnia- 

tele Române, Împăratul Emanuel Comnen cere ajutoriul 

lor în contra Ungurilor, carii persecută pe Creștinii de ri- 

tul Oriental. Românii din Balcani, după căderea Imperiu-- 

lul Româno-Bulgar se retraseră în masă mare dincâce de 

Dunărea, in Carpaţi, la fraţii lor, tot pentru a-și apăra 

credinţa lor, amenințată de propagandele papale. Cu tote 

aceste Papil cu agenții lor lumești și bisericeşti nu ne-a 

lăsat şi după aceea în pace , 

Reconstituite acum Principatele Române pe o parte nu- 

mal a pământului Daciei Traiane, am avut a ne apăra 

de acum nu numai Legea, dar şi Ţările n6sire, atât con- 

tra Ungurilor şi Polonilor, carii eiaii unelte ale papismu- 

lui, cât şi mai ales contra Turcilor ce ni amenința. cu ro- 

pia. Să cităm fapte: Așa, sub Laşco Domnul Moldovei, 

Papa impune lui Ludovic, Regele Ungariei să întreprindă 

o &xpediţie contra Moldovei şi se o silâscă, a primi Cato- 

licismul. Lașco fie din interes, fie de frică, declară cătră 

Minoriţii Nicolai, Malsax și Pavel că primeşte Catolicis- 

mul şi se institue o episcopie în Oraşul Siret 2). Acest 

episcopat a ființat până la finele seculului al XV. Apoi 

la 1633 sub Papa Climent al VIII, reapare la Bacău. 

Numai spun de Despot Vodă, care a spurcat tote dati- 

nele şi obiceiurile Românilor, şi le-ai lovit Legea lor. 

Dacă am insistat mai mult asupra cestiuneă creștină- 

1). Să se vadă Bis. Ortodoxă, pag. 545—549. 

2). Engel în antiqui. Historia Moldaviae, la pag. 108, atribue apostasia, lut 

Laşco la două cause. 1) Resbelul între Polonia şi Ungaria. 2) Speranţa că le- 

pădând Ortodoxia, să se potă despărți de femee. Idem Ist. Bis. de Arhiereul 

Filaret Scriban, pag. 59.  
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re n6stre, am făcut-o pentru că şi aici avem protivnici, carii și prin scrieri și prin fapte; rîvnindu-ne vechimea, caută a falşifica datele și dovedile nostre, spre a ne 3 tăgădui prioritatea și a ne pune în rîndul lor și cu vechi- mea. ființărei nâstre pe acest pământ și cu credințele nostre. Acâsta cu scop ca la ocasil bine-venite să ne potă nega drepturile suveranităței nâstre naționale asupra Daciei Traiane ! Noi trebue să o Ştim acesta, şi -de aicea, sg răspândim adevărul. din timp orbi et urbi, ca să audă Și surdii și să priceapă și viclenil. 
Nu sîntem de eri pe acest pământ, e moşie strămoșiască, Dacia Traiană totă, și vom apăra-o pănă la ultima picătură de sănge. Acum după dovedile aduse, vom înţelege și mai bine și mai clar pentru ce Religia n6- Stră ortodoxă a jucat un TOl atât de însemnat în tote în- tâmplările din viața n6stră politică „şi socială, trecută. Re- ligia n6stră Ortodoxă Naţională a. fost, este și trebue să fie în veci proprietatea neamului nostru. Pentru că am trăit cu ea secoli întregi, de la colonisare pănă la a doua descălicare, conservîndu-ne şi Naţionalitatea ; pentru că ea a fost în acest. răstimp semnul deosebitor între noi și poporele barbare ce s'a succeda! neîntrerupt, peste dece secole, pe pământul strămoșesc; pentru că pentru ea am suferit persecuții, restriști și apăsări veacuri multe, căci era stâncă neînvinsă a Naţionalităței; pântru că în ea și cu ea sai glorificat și marlirisat străbunii -Noștri; pentru că în ea și cu ea au trăit şi s'a sfărșit părinţii noștri; mor- mintele lor este Ierusalimul Românesc, de unde pleacă și va pleca mândria, națională ; pentru că ea (Religia) a fost în tot-dea-uma scănteea dumnezească ce a aprins fo- cul sacru în inima nostră, şa fost „povaţa -puternică a apărărei moșiei strămoșești. S'o iubim, so respectăm, pentru că ea este indentilicată cu istoria neamului nostru. Fără ea faptele eroice ale figurilor mari din trecutul nostru nu-vor putea fi nici odată bine înțelese și drept expli- cale, Fără ea scriptele şi documentele nâstre vechi de- vin nepricepute. Fără ea nu ne vom putea, cunâște drept și pe deplin nici viața n6stră casnică, nici cea socială. Fără ea datele și obiceiurile strămoșeti, ce dovedesc orij- gina n6stră Tomân6scă, cu grei sar may putea pricepe. În scurt, Românul, ce nu e de legea sa Ortodoxă stră- 

7
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veche, este aseminea ca un rătăcitor, ce presimte că tre- 

pue să existe o cale netedă, dar pe care e condemnat 

ca nici odată să nu o pâlă afla. Tot ce am putut săvărşi 

în trecutul nostru, ca gândire şi ca fapte, ca lucrări pu- 

blice şi private, ca r&zbâe grele, săngerâse şi pline de 

eroism, le-am realisat cu credința Religiei: nostre Orto- 

doxe, chemând pe Dumnezeul părinților noștri într'ajutor, 

șam r&ușit ! Religia strămoșască este pecelea ce a în- 

semnat urmele trecutului nostru. Limba. dulce a neamu- 

Jul nostru ea ne-a cultivat?o şi păstrat'o din seculi depărtați 

prin manuscripte şi împrimate. Literatura n6stră este a- 

prâpe literatură religi6să. Insemnătatea neamului nostru ea 

ne-a ridicato şi în afară, devenind noi Românii Protec- 

torii şi Apărătorii Religiei Ortodoxă în tot Orientul, din se- 

culul al XVI pănă în al XVIII, prin braţul puternic a lui 

Ştefan şi Mihay, al lui Lupu, Matei şi Constantin Brâu- 

covenu. Țara nâstră tâtă este ca un orizont senin în 

care stelile lumin6se își rivalizază profusiunea de lumină, 

ce trebue să arunce pe pământ. Așa pretutindeni, prin 

munți, prin văi, pe dealuri, pe colnice se văd ridicate Bi- 

serici şi Monăstiri, clădite de strămoșii noştrii, în aminti- 

rea evenimentelor mari, a învingerilor purtate de ei, do- 

vadă neperitâre a simțului religios “Ortodox al lor, pe care 

Pai eternisat în aceste monumente Naţionale! Toleranți, 

față de alte rituri, fără samen între popsre, zeloși şi ge- 

loși de ritul nostru pănă la sînge, n'am căutat a face 

proselitism, dar ne-am împrotivit cu îndărătnicia, cu ar- 

ma în mână, ca prin silă să ni se schimbe Legea. Pe ea 

ne-am basat și în ea ne-am sprijinit la nevoi și în cum- 

peni grele, la necazuri, la răsbâe. Peste multe necazuri 

am dat, dar legea nam schimbat, moșia ne-am păstrat. 

Aceasta a fost deviza părinţilor noștri, ea trebue să fie 

şi a n6stră. Ca să probăm cea ce am dis, volu aduce 

fapte din scriitorii noştri vechi, că ele sint mal convin-: 

gătâre de cât ori care alte dovedi. Faptele întrec în tot- 

deauna, cuvintele. 

Acum după ce cunștem vechimea Religiei nostre stră- 

_moșești, putem intra în tratarea amănunţită a cestiunei a 

treia: Ce influință a avut acestă Keligie Creştină 

Ortodoxă în nesferșitele şi variatele nostre lupte 

pentru susținerea Naţionalităţei nostre.



CONFERINŢĂ 19 

Intre altele, cum am VEdut, aii fost şi cause religiose ce ai nevoit pe Principii Români Radu Negru și Bog- dan Dragoș de a-ȘI părăsi locurile, vetrele lor, Țara lor, și a se ridica în mase mari cu familii, barbați nume- roȘI, femel și copil și cu tot avutul lor şi a trece Car- pații spre a, se reaședa în Valahia, şi Moldova, vechiu păment șacesta al neamulul lor. Așa hadu Negru, Prin- cipele Făgărașului a fost silit la 1290 a trece munţii și a veni la fraţii lor din Tara Românescă, pentru că nu mal puteai suferi obagia, grelele apăsări şi persecuțiile Regilor Unguri, carii devenise în urmă catolici, schim- bându-și vechiul lor rit ortodox. Dionisie Fotino dice: »Deci aceste două amintite mari stepâniri Daco-Române, și a Fagaraşului și a Maramureșului, cu tote că eraii inde- pendente şi autonome, erai strimtorite însă în Transil- vania din multe cause, dintre care trei erai cele mal principale, prin care erati supăraţi în cel mai mare grad: liu din causa mulţimei poporului din părțile Valaho-Mol- davice de pe malurile Dunărei, unde din causa invaziu- nelor continue a Sciţilor se relugeaii ca să se apere, ca, la cei de aceași patrie, de aceași Religiune și de acelaș neam, și se aședaii acolo în" aceste două mici Domni- ate. II-lea din causa creşterei din di în di a putere Un- gurilor, care amenința, nu după puțin, perderea indepen- denței lor; și al III-lea. din causa maniel turbate de a- lunci a papismului, nelăsindu-le lor de loc resuflare Pa- pl, de la carii au suferit în tot modul, și prin bule scrise. şi prin predicațori papali trimiși, pentru ca să atragă nea- mul Daco-Românilor la papism, scriind și cătră st&pâni- tori! Ungariei ca să întrebuințeze asupra lor sila, după cum în urmă apoi ai învoit lui Ludovic, dar în nimic n'aă reușit, fiind-că acest neam a stat în toi-dâuna neclintit în vechea, dogmă a Bisericei de Resărit, având Episcopi și preoți, atât în Banatul Timişorei, în Giula şi partea Ardealului, unde slepâneau Ungurii, cât şi în ceia-laltă Parte a Ardealului, Și în lăuntrul munţilor Carpaţi, adecă în propria Valahie şi Moldovă, unde erau stăpâni autoe- 
toni , 

N 
- . 

1) Vegi “lotogia ris Ilha Amwlac, ză vy Tpavsufavtas, Bhaa la ua Mohafiac, mapa Atovvatav Dorin, Tâuos A” Îpag, 286 şi   E. -.
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Constantin Căpitanul în Cronicul săi ni spune: »C 

dar Radu Negru s'aii aşedat în câtă-va vreme în Câmpu- 

Lung, unde şi Mănăstire frumosă ai făcut, după acea 

s'a dus la Argeş şi au făcut scaun acolo, făcend Curți 

Doraneşti și Biserică, care până astădi este» 1), Cea întei 

grijă dar 3 celui întăiu Domn a fost de a așeza scaun, 

a se înfrăţi cu fraţii, şi apoi în semn de mulțămire că- 

tră Dumnedei, pentru eliberarea lor de vrăjmaşii ce-l 

persecutai, zidește Biserici Ortodoxe. 

»De aseminea a zidit şi Domna lui Biserică Catolică, 

pentru poporul Catolic ce ati venit, fiind şi ea de legea Ca- 

tolică, dar mai apoi, dupre cum se spune, sa botezat*).» 

Urmelor lui urmeză şi Ioan Radu Vodă, el îngriji 

de întemeerea și întocmirea Bisericei Ortodoxă, zidi Bise- 

zica din Câmpu-Lung, de aseminea mai clădi şi Bise- 

rica sf. Necolai domnesc din Curtea de Argeș. 

Vladislav, ridică mai multe Biserici, făcând și Mo- 

nastirea Vodiţă. 
Radu Vodă înființă mai” multe Schituri şi Monastiri 

ca Prislopul, Motrul, Tismana etc. | 

Mircea cel bătrân, după resboele sângerâse și vic- 

toriose purtate cu vitejie contra Turcilor, ce ni amenința 

şi legea și moşia, zidește spre mărirea lui Dumnedeii Mo- 

nastirea Cozia. | | 

Vlad Tepeş zideşte Monastirea Snagovu și umplu și 

sf. Munte de daruri Domnești. 

Radu cel mare ridică Monastirea Dealului. În fine 

Neagoe Basarab zideşte cu multe cheltueli și în timp 

îndelungat renumita Biserică, Curtea, de Argeș, care este 

până astădi mândria neamului nostru și rivala monumen- 

telor religise Occidentale de pe acele timpuri. Să nemn- 

trebăm acum: Ce însamnă acâsta la Români? A zidi ori- 

care Domn din cei vechi una sai mai multe Monastiri 

şi Biserici în munţi şi în localităţile cele mai pitoreșii, 

ca niște mici citadele întărite? Acâsta ni arată netăgă- 

duit marele lor simţ religios desvoltat, credința lor ne- 

strămutată în legea. părinţilor, prin care da laudă lui Dum- 

nedeii pentru învingerile purtate asupra, vrajmaşilor, re- 

  

-1) Magazin Istoric V. 1, pag. 83, - 

2) Vedi Fotino opera citată, Vol. JI, pag. 3. 
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cunoscând că nu singură puterea sabiei, ci scăparea și apă- 
rarea moşiel de vrăjmași o datoresc ma! întâi lut Dumnedei. 
Un stat nu se pote închega și nici ființa fără Religie, fără 
Biserică, fără” Dumnedeă. In cumpeni grele, la nevoi şi 
la necaz omul neavând. alt sprijin alârgă, ca cerbul în- 
sătat la ape, la ajutorul lui Dumnedei! !) 

Acum dacă nent6rcem privirile și asupra reaşezăret 
lu! Dragoş în Moldova, la Suceava, tot acest fapt îl în- 
timpinăm. Și Bogdan Dragoș, se retrage din Maramurăş 
la 355, tot constrins de asupriri, de persecuții religi6se 
din partea Ungurilor, lăsă acolo Biserica Ortodoxă a fa- 
miliei lui, o închină mai întătu Patriarhului de Constan- 
tinopol, unde singur se duce, ş'apoi intră în Moldova cu 
locuitori mulți și-și alege loc de scaun Suceava. Aicea 
găsește oraşe formate și Biserici pe care le milueşte 2). 

Juga Vodă reașază Ierarhia în Moldova. 
După liniştirea ţărei dice Cronicarul Ureche: | 
«Alexandru Vodă cel Bun, făcut-aii dou& Monastirt mari 

în Moldova, Bistriţa și Moldoviţa și le ai înzestrat cu multe 
sate şi vecini și cu heleştee și cu multe veșminte scumpe 
înlăuntru şi cu odâre.... și multe rivnind și nevoind pen- 
tru folosul sufletului săi, adus-aii cu mare chieltulală din 
țară păgână Sfintele moşti a Marelui mucenic loan Novie 
şi le au pus întru a sa, vestită cetate, ce este Orașul Su- 
cevei, cu mare cinste și pohvală, de ferirea Domniel Sale 
și de paza. scaunului săi ?)». Apoi adauge: 

«Întâia, dată au trimis la Patriarșia de la răsărit și ai 
luat biagoslovenie și ati făcut Metropolit și l-ai dat scaun 
în Sf. Mănăstire în Oraşul Sucevel! să fie Metropolie, lângă 
Curtea Domnescă..... Mai făcut-aii şi al doilea Episcop, 
după Metropolit, la Sfânta Mănăstire în Oraş Roman. Ne- 
culcea dice: Acest Domn Yar ai mai întărit de la Patriarşia O- 
hridului blagoslovenia de aii așezat Metropolit în Sucâva 4)». 

| »Mal făcut-aii şi al treilea Episcop la Mănăstirea Rădăuţi. 
„- Dacă au aşedat Vlădicil, le-ai făcut cinste mare, că le-ati 

  

1) Să se vadă Cronica anonimă, manuscript în biblioteca mea. Este publi- 
cată și în Magazinul Istoric Vol. IV şi V, dar în care este reprodusă necom- 
pleci. 

2) Vedi Acta Patriarehatus Constantinopolitani, Vol. II. 
8). Letopisiţile Ediţia 1, M, Cogălniceanu Vol, 1 pag. 463, 
4). dem, ,
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pus scaunele de ai ședut den drâpta Domnului, mai sus, 

adică mai aprope de Domn, de cat toți Sfetnici) 1)». 

După Sinodul din Florenţa, la care dice Ureche »că a 

ivimis Alexandru cel bun şi pe Grigorie Tamblac, care 

ducându-se la Constantinopol n'ar fi-aflat nick pe Patriarh 

nici pe Impărat, șai venit la Ohrida, unde găsind pe E- 

piscop şi dându-și solia, că era trimis peutru învățătura. 

legei, luat-aii de acolo şi preoți şi cărți Sirbești de t6tă 

rândulala Bisericet>?). 
Am vădut dar că faptele sunt aprâpe aceleși, atât în 

Ungro-Valahia cât şi în Moldova: rezboe ne'ntrerumpte 

pentru apărarea 'Țărei, apoi Biserici înalțate lui Dumnedei în 

semn de respect şi mulțămire pentru izbândele lor. 

A urmări treptat puterea. sentimentului religios la Ro- 

mâni în tot decursul istoriei nâstre, credinţa lor neclătită 

în lebea, strămoşască, înriurirea Religiei în luptele lor na- 

ționale, acâsta ar fi a istorisi. totă viața nostră din tre- 

cut, privită din punctul de vedere religios. 

Deci, pentru a fi mai scurt în espunere, cât ne per- 

mit margenile unei Conferinți, voi alege numai câte-va 

figuri din Istoria n6stră Naţională, dar în care se va o- 

glindi și vedea cu deplinătate, că Românii, vitejii noştri 

strămoşi, erati convinși creștini, erat plini de religiositate 

şi în familia lor, şi în viața lor socială şi în viaţa pu- 

plică. Totul la ei era bazat pe credința în Dumnedei și 

tăria în braţul lor! Pe acele vremuri pline de vitejie, dar 

şi de nestatornicie şi pribegie, singurul lor liman era Bi- 

serica. La Dumnedeii: tinde omul mânile la nevoi și la 

durere, la resboiu şi cumpeni grele. De la descălicare și 

până la finele seculului al XVII, tot Românul era soldat, 

ca şi astădi, şi boerul şi boerănașul, şi neguțitorul și ță- 

ranul, pentru că toți erai strins legaţi de Patria lor. Bo- 

erii de averile lor, ţăranii de pământurile lor, moşnenii 

ori răzăşii de propțietăţile lor dobândite pe câmpul de 

luptă, ca răsplătire a vitejiei lor. Apoi îi mai legau strîns 

de țară mormintele strămoșilor şi părinților lor! EI știau 

că alt loc mai bun sub sore n'aveai; de acea când au- 

dlaii buciumul c'aă intrat streinii ori păgânii în țară, cu 

1) Letopisiţile Ediţia 1. M. Cogălniceanu Vol.I pag. 10£. 
2) dem Leţopisiţile, Vol. citat, 

=   
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toții ca un singur om, se ridicati în mase şi pe morte se 
luptaă.  Omi-ce om legat de un pământ cu proprie- 
tate, familie, rude și amintiri trecute, nu fuge să-l pără- 
sască, ci m6re ma! bucuros luptând pentru apărarea/ță- 
rel lui, de cât a o lasa pe măna vrăjmașului. Acesta era 
judecata lor, și cu nădejdea în Dumnedei se'nprotiveaii 
dușmanilor. | 

Pentru a vă dovedi ne'ndolos aceste spuse, vă volu 
descrie numa! răsbâele lu! Stefan cel Mare şi ale lui Mi- 
hal Vitezul, din care vom vedea câtă credință în Dumne- 
deă şi Domnii și soldaţii în răzbâe aveai. 

Aşa războlul lui Stefan Vodă cu Unguri! de la Bata, 
când IHrolot ca un barbar năvălește în ţară spre a cu- 
ceri Moldova și strivi pe Stefan, ni-l descrie Cronicarul 
Ureche, apoi asupra pățaniei lor dice: 

„„«Că ei (unguri!) nefiind tocmiţi de războii, nimica de ar- 
me nu s'au apucat, ci de fugă. Nici urma săa, carii scăpa, că 
fiind n6ptea de nu știă încotro vor face, în tâte părţile 
rătăcea. Deci îl vina ţaranii în zăvoae, şi prin munți, 
unde vro 12,000 periți s'aă aflat. Apoi și singur Craiul 
rănit de săgetă forte răi, abea ai hălăduit pren potici de 
ai leșit la Ardeal. Așa norocește Dumnedeii pre cei mân- 
dri. şi falnici, pentru să arate lucrurile omeneşti cât Sînt 
de fragete și neadevărate; că D-dei nu înmulți, ci în pu- 
țin! arată puterea sa, ca nime să nu se năd&jdutască în 
puterea sa, ci întru Dumnedeii să-l fie nădejdea, nici fără cale 
r&zboe să facă, ca Dumnedeii celor mândri se pune în po- 
trivă')». Ungurii au fost surprinşti n6ptea în bencheturi de 
Stefan. | 

Constantin Negruzzi în scrierea sa în versuri »Apro- 
„dul Purice» pune aceste cuvinte în. gura lui Stefan cel 
"- Mare,rostite înaintea, soldaţilor, când erai să intre în 
: lupta de la Bata: 

«Ostaşi! “Vol ştiţi forte bine că spre a ne birui 
Alți mai însemnători dușmani înzadar s'a ispitit, 
Ci a săbiilor n6stre ei cercară ascuțit; | 
Apol suferi-vom astădi ca aceşti cutezători 
Vrednică de-a purta mai bine nume de hoți trădători, 

„Să vie cu sumeţie chiar într'al nostru pământ 
Rp 

4. 1). Letopisiţile Ediţia I. M. Cogălniceanu V. 1 pag. 120, 
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Să robescă, și să. prade? Nu, cât ei în viață sunt, 

Nu va, fi. Dumnedei sfântul ne va împuternici, 

Sumeţa lor cutezare să o putem pedepsi. 

Precum la Soci, la. Soroca, la Lipnița vaţi purtat 

La Baea, la Cursul apel, și la Râmnicul-Sărat, 

Astăd) și cu Ungurenii tot aşa să vă purtaţi; 

Şi la ori ce întâmptare tot deauna s'alergaţi, 

„Unde-ţi zări astă pană de la gugiumana mea, 

Pe care pe drumul slavei pururea o -veţi vedea»). 

Stefan declară curat -ca izbânda-i de la Dumnedei. 

Noi Românii n'am invadat în țări streine pentru cuce- 

rire, dar ne-am răzbunat de câte ori vrajmașii ne-ai cal- 

“cat, ceea ce-i şi drept şi corect. Aicea-l locul potrivit să 

citez numai aceste două strofe din Hora lui Horia şi Cloşca, 

spre a nu părea că fac polittică în acest sactuar al ştiinţei: 

«Pe cel câmp pustii. și 'ntins.. 
Arde-un foc de no! aprins. 

Las” se ardă şi să crească, 

„Că- în ţara Ungurâscă.! 

| Trageți hora, ca să joc | 

=. La lumina, celui foc! Ă - 

Ungurean; mustață lungă! | 

„Dis-am morții să te-ajungă, 

Dis-am parăi să te ardă, 
Dis-am crucii să se perză Si 

Trageţi hora, ca să joc 
La lumina celui foc 2). 

Când 'Tatarii năvălesc în ţară ca so prăde şi OmMGTă, 

după ce Ureche descrie izbânda lui Stefan; apoi face ur- 

mătorea reilexie: | | | 

«De care lucru cunoscând Stefan Vodă, că ajutorul nu 

de alurea l-ai fost, ci numai de la Dumnedei și de la 

prea-curata Maica. Sfinţiei Sale, şi cu mare laudă și iz- 

bândă s'au întors la scaunul s&i la Sucâva». Pentru a- 

„cesta izbândă mare Stefan at mulțămit lul Dumnedei, ŞI 

au sfințit Monastirea Putna, care era zidită, de dinsul, spre 
"= . 

1) Vedi serierea, sa, Aprodul Purice. - a 
2) Vedi Poesii populare culese de V. Alexandri, pag. 93, -   
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lauda Prea-curatei fecirei Mariei, Maice! Domnului nos- 
“tru Is. Christos 1)». 

Să venim la resbâele cu Turcit. 
Turci) trufași, tai? și mulți, năvălesc asupra Moldovei i 

ca s'o robâscă şi s'o prefacă în paşalic. Dar brațul puter- 
nic al lu! Stefan, într'armat cu credinţa neclătită în Dum- 
nedeă învinge cu desăvârşire holdele barbare la Podul 
înalt—la Vaslui ori Racova; Iată cum descrie. Necula! 
Coslin pe Stefan după acest războtu: | 

Oastea turcâscă era de 120,000, Yar Stefan avea 40 de 
mil, un ajutor de 2000 Leși și din Ungaria de la Mateiaş , 
5,000—total 47 mil, învingând desăvârşit pe Turcă Necu- 
la! Costin dice: <Arătatu-s'aii Stefan Vodă, după acel rz- 
boiă, plecat cu biruința; de la singur Dumnedeii ai nu- 
m&rat că-l este izbânda. Patru dile nici -o mâncare n'a | 
mâncat, fără numai pâne cu apă<2). 

Condetul mei nu pâte să descrie starea sufletescă re- 
ligi6să, ce atunci simțeau Românii Moldoveni cu Domnul 
lor în frunte! Uimiţi de izbândă neașteptată să proștern - 
înaintea Dumnedeului lor protector, postind și rugându-se. 

Dică ori-cine ce va vrea; în acest. războlu Stefan avea 
numai de 47 mii, cu ajutorurile trimise de la vecini, pe 
când turcii aveau 120 de mii. Cui trebuia să-i afierosască 
învingerea Stefan, dacă nu lui Dumnedei? , | | 

lar Ureche dice: «Intru acea laudă și bucurie de iz- 
bândă cu noroc ce aii biruit pe Turci, aii început a zidire 
Biserica Sf. Ioan Prediteci, în târg în Vaslui, dând laudă 
lui Dumnedei 3)». Ai 

După ce Stefan. Vodă bate pe Cazacii ce năvălise în 
țară, ca să prăde şi să robâscă, în amintirea acestei izbând 
ridică altă Biserică, sfântul Necula! din lași. 

«Când Stefan Vodă a învins năvălirea Cazacilor, în a- 
mintirea acestei izdândi şi în_lauda lui Dumnedeii ai în- 

| ceput a zidire Biserica Sf. Neculai. Și de la Iaşi a mers | 
| la scaunul sti, la Sucâva cu mare pofală și biruință de 

cu toţi preoții, aducând Sf. Evanghelie şi st. Cruce în mâ- 
4 

1) Letopisiţile Ediţia 1. M. Cogălniceanu V. 1 pag. 123. o - 2) Letopisiţile. Ediţia I. M. Cogălniceanu V. 1 pag. 126, 127, 128, 
3) Letopisiţile Ediţia, 1. M, Cogălniceanu pag. 128.
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nile sale, ca înaintea unui Impărat și biruitor de limbi 

păgâne, de l-ai blagoslovit >. 

La războiul de la Rezboeni—numilă Valea Albă—neno- 

rocită la început pentru Stefan, lată ce ni spune Croni- 

carul: 
, Fu scârbă mare în tâtă țara și tuturor Domnilor 

şi Crailor de prin prejur, dacă at audit că ati cădut Moldo- 

venil sub mâna păgânilor. In acest războiii ai cădut Stefan 

Vodă de pe cal jos, ci Dumnedei Pai făcut de nu sati 

vătămat«?). 
In Mănăstirea Zografu! din muntele Atos aflăm, cum Tradi- 

ţia. ei spune, că Stefan Vodă vedând mulţimea Turilor la, 

Valea-albă ce venea asupra. ţărei, s'au îndoit despre s6rta 

războlului, şi cu inima zdrobită a cădut la rugăciune, 

cllemând ajutorul lui D-dei Adormind după acea un somn 

ușor i s'a arătat în vis Si. Marele mucenic Gheorghie şi 

t-a dis: «Indrăzneşte cu credință în Dumnedei şi nu te 

teme de acestă mulțime, ci mâne adunând tote oștile tale 

îndrâptă-le pre ele contra vrăjmașului lui Christos... .. 

Invingând pe Turci, în urmă Stefan Vodă în semn de re- 

cunoștință, a trimis icâna sf. Martir Gheorghie în Muntele A- 

tos, la Mănăstirea Zugravu, unde a făcut mai! multe daruri şi 

unde a. depus şi un steag de ale sale, didind și o ospătărie şi 

alte clădiri, şi care se conservă până astădi acolo 2)». 

Tradiţia ni mal spune de Stefan cel Mare, că după războiul 

de la Valea-albă s'a dus la Veroneţi, unde trăia un sihas- 

tru Daniil, la care s'a spovedit şapoi Pa sfătuit dacă tre- 

bue să închine ţara la turci. Sihastrul l-ai dis: »să nu o 

închine că războiul este a lui, numai după ce va izbândi 

să facă o Mănăstire acolo, în numele Sf. Gheorghie, să 

fie hramul Bisericel. Deci Stefan urmărește pe Turci până 

peste Dunărea, şapoi a făcut Mănăstirea Veronetul cu hra- 

mul Sf. Gheorghie *)»... La Războeni didește o Biserică 

în amintirea ostâșilor stă căduți în acea luptă. | 

lar neuitatul nostru poet Dimitrie Bolintineanu, descrie 

cu pana sa d& român ne'ntrecut, starea psihică de atunci 

a acestui Mare Erou, aşa: 
Un orologiu sună n6ptea jumstate, 

1). Letopisiţile Ediţia 1. M. Cogălniceanu V. i pag. 129. i 

2). Letopisiţilor Ediţia L. M. Cogălniceanu V. | pag. 131, 
3). Revista Teologică Vol. III, pag. 135. Ma 

4). Neculai Costin Vol: Il pag. 199, 
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La Castel în pârtă dre cine bate? 
| Ei sunt bună maică, fiul tăi lubit, 
| Eu şi de la 6ste mă întorc rănit, 
| Sorta nâstră fusă crudă de astă dată, 
| Mica mea oștire fuge sfărimată, 
| Dar deschideţi porta, Turcii m&'npresor, 

Vântul sufiă rece, ranele m& dor... 

| 
La aceste cuvinte durerâsă, Muma sa 1 respunde: 

Ce dici tu, streine? Filul mei e departe, 
Brațul seu prin taberi, mii de morți împarte. 
Eă sunt a sa mumă, el e fiul mei, | 
Dacă tu eşii fiul mei, nu'ți sunt mumă et . 

Aicea ni se descrie și inima eroică a femeei Române 
din trecut. o | 

| In resbotul ce a purtat Stefan Vodă asupra, lui Țepeluși 
| Vodă, Domnul Munteniei, la Râmnic, în urma cărei învin- 
|. ger, unil Cronicari susțin ca Stefan ar fi Domnit şi'n 
„Muntenia 16 ani, iată ce ni spune Cronicarul asupra, 

acestul r&sboiă: 
«Dic unil să se fi arătat lui Stefan Vodă Sfântul mu- 

|.» cenie Procopie, umblând de-asupra războiului călare şi 
| 'ntrarmat, ca un viteaz, fiind întru ajutor lui Stefan Vodă 
| și dând vălhvă stei sale. Este de credut acest cuvânt, 

că daca s'aii întors Stefan Vodă cu totă 6stea sa, cu mare 
| laudă, -ca un biruitor la scaunul său la Suceva, au zidit 

biserică întru numele Sfântului mucenic Procopie, la sat 
la Badenţi, care trăește şi până astădi 2)». 

In r&zboiul lui Stefan Vodă cu Albert Craiul leșesc la co- 
drul Cosminului, Albert avea 80,000 ostaşi; iar Stefan ar- 
mata sa ostenită, dar oțelită în război, apoi mici ajutâre 
de la Unguri 12,000 și de la Munteni După multe peri- 

„+ Peţila acestei invasiuni leşești Ureche spune: «A patra di 
”- tau ajuns Stefan în pădure, Joi. 26 Octomvrie, şi luând 
“ajutor de la Dumnedei şi cu rugă Sfinţiei Sale Precistej 
* și a Sfântului Marelui mucenic Dimitrie, i-ai lovit din tâte 
* părţile şi năruind!. copacii cei înținaţi asupra lor, multă 
 Oste leşescă au perit 3)». - 

1). Vedi Poesiile lui D. Bolintineanu. o 
„ 2). Betopisiţilor Ediţia 1. M. Cogălniceanu V. ]. pag. 132; 

8). Letopisiţilor Bdiţia 1. M. Cogălniceanu V, 1 pag. 138. 
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După istorisirea, învingerel Leşilor Ureche face următ6-. 

rea reflexiune: | 

«Dumnedeii cel direct, cel ce, certă, neaireplatea, şi înalță 

direptatea, cu câtă certare “pedepseşte pe cel ce calcă ju- 

rământul! Ca acest Olbreht nu asupra. păgânilor, ci asupra. 

creştinilor aji ridicat r&zboiil. Nu da ajutor celui ce nu 

avea odihnă de Turci, ci vrea să slăbâscă pre cel ce se . 

lupta cu vrăjmaşul creștinilor, căruia trebuea să-l dea toți 

ajutor.: Ci Dumnedei la totă lipsa şi nevoia Lai adus pre 

cel ce mergea cu atâta fală să stropşască şi să calce 

țara 1)». 
„Iară Stefan Vodă, după izbânda cu noroc ce at făcut 

la acel războiik, sai întors înapoi la scaunul săi la Su- 

câva, cu mare laudă, ca un biruitor, at mulţămit lul Dum- 

nedâu şi Maicei Preciste. Și au sfințit şi ai înfrumusețat 

Biserica ce zidită de dănsul pe numele Sfântului Marelui 

mucenic Dimitrie, dând lauda Sfinţiei Sale, în târg în 

Sucâva, ce este înaintea curților Domnești, care trăeşte 

până astădi. 

»Unii dic ca. să fie arătat lui Stefan Vodă la acel ră&z- 

pol Sf. Mucenic Dimitrie călare şi întra?mat ca un vi- 

teaz, dând şi vâlfă lui Stefan Vodă şi oştel lui. Ce este 

de a şi credere, de vreme ce.l-aii zidit Biserică înfrumu- 

sețată. i | 

»După acea dat-aii Stefan Vodă cuvânt la tâtă ţara, oș- 

tenii să se strângă la Hârlău, la diuă Sfântului Necolai. 

Şi adunându-se întru acea di cu toţii la Hârlău. făcutu-- 

Je-aii ospăț tuturor boerilor şi tuturor vitejilor să, şi cu 

daruri scumpe k-aii dăruit pre dânșii. Și de acolo k-aii 

slobodit și ai mers cineși pre acasăși, învățându-i pre 

toți să, deă laudă lul Dumnedei, pentru că tote puterile 

sînt de la Dumnadeii de sus *)». 

-«Domnit-ati Stefan Vodă 47 de ani, două luni și trei 

_ săptămâni; şi ai zidit 44 de Mănăstiri și Biserici, și era 

însuşi ţiitor peste tâtă ţara *)». 

Acestea despre religiositate lui Stefan Vodă. 

“Pui de Lea a fost şi Petru Rareș, fiul natural al lui Ste- 

fan Vodă, care în lupta cu Secuii, din sus de Braşău, a- 

1). Letopisiţilor Ediţia |. M. Cogălniceanu V. 1 pag. 139. 

2). Letopisiţilor Ediţia 1. M. Cogăiniceanu V. [| pag. 140. 

3). Letopisiţilor Ediţia -I. M. Cogălniceanu Vol. k pag. 1%.   
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rată aceleași virtuți militare și aceaşi credință în Dum- 
nedeii ca și (atăl sei: lată ce ni spune Ureche despre el: 
„«Sculându-se mulți Domni din Aredeal şi alţii caril era 

gata să moră pentru moșiile sale, și multe puști și arme 
luând cu sine s'au apropiat den sus de Brașăi 6ste de 
oste; şi înferbântaţi ascuţind unul spre altul armele și se 
arăta vrăjmaşilor săi, bulucindu-se cineşi la ai săi, ȘI 
gătindu-se Secuii de război; lar Moldovenii știind ajutor 
numai de la Dumnedei, așa s'au lovit cu dânșii, și dând 
rEzbol vitejește multă morte s'au făcut de ambe părțile!)». 
Rezboiul a fost câștigat de Moldoveni. 

Petru Vodă aflându-se în mare primejdie din partea | 
vrâjmașilor, se retrage în cetatea Cicelul: lată cum descrie 
Ureche acestă stare psihologică așa. 

» Acolo plângere și tânguire era de Dâmna sa Elena Şi 
de fii săi de lliași și Stefăniţă și de Filca-sa Rucsanda 
Și de alți casnici pentru multă scârbă, ce li venisă asu- 
pră-li, ştiindu-se din câtă mărire a cădut la atâta pe- 
depsă. Deci Petru Vodă ai intrat în Biserică de s'au în- 
chinat, mulțămind lui Dumnedei că Vaii izbăvit de mâ- 
nile vrăjmaşilor săi 2)». 

Despre simţul religios a. lui Stefan cel Mare, un vechiu 
panagirist al seu, l-a descris în chipul cel mai frumos și 
mai coriștiincios, de acea las cuvântul acestui scritor pă- 
trân, pentru că pentru mine vorbele bătrânilor sunt Şi 
mai tari și mai valorose şi pot să ne edifice mai bine 
în simțul religios şi patriotic al str&moşilor noşiri, ca u- 
nii ce aii fost mai aprope de evenimente. lată ce ni spune: 

„„.«Dar ce minte aşa de bogată în gândiri? ce nmba așa 
de indestulată în vorâavă? de meșteșug așa de iscusit 
la împlinirea cuvântului să p6tă împodobi atâtea rîsipe . 
vrăjmaşilor, atâtea sfărimări de cetăţi, atâtea zidiri de 
lăcașuri sfinte și atâta înțelepciune a acestui bărbat, ca- 
rele cu vitejie ne-ati apărat, cu înţelepciune ne-ai chiver- 
nisit, și în cât ai trăit volnicia și fericirea nâstră ai în- 
florit, şi carele tâte, lucrurile lu cu credinţa lui Christos 

"le-ati pecetluit» La războe biruitor, smerit la pace, Domn 
drept și bun în viaţa sa, din parte credincios adeverat. 

Oare ce socotiți că după biruinţe acesta ai facut? at 

1). Letopisiţilor Ediţia 1. M. Cogălniceanu Vol. 1 pag. 158, 
2). Letopisiţilor Ediţia 1. M, Cogălniceanu Vol, | pag, 163,



30 CONFERINŢĂ. 

urmat acelor carii dic: E izbândilu, cu puterea mea am 

biruit, sabia mea pe vrăjmaşi iati răsturnat; să strige în 

bancheturi şi să chefulască ? . 

N'ai făcut aşa Stefan Vodă; ci îndată alergă cu mâ- 

nile întise la altarul lui Dumnedeii şi îngenunche și dice: 

Tu al biruit Domne, a ta este izbânda, ei sînt o nimică 

înaintea ta, căe! ştia că îndadar se ostenește cel ce pri- 

vighiază, dacă nu păzește Domnul cetatea. 
Veniţi acum o! Voi carii vă lăudaţi în puterea bra- 

țului vostru, şi vedeţi cum Viteazul acesta este mal groz- 

nic cu rugăciunea în gură, de cât voi cu sabia în mână— 

şi mai apoi vedeți, dic, trupurile celor aseminea vouE în 

mâncare câinilor, și sufletele lor la Iad trimise. 

„.. Întru: aceste cuvinte ce am dis nu aţi cunoscut chi- 

pul Viteazului ce plânge ? Cine ca densul t6tă isprava 

lucrurilor lui Dumnedeii o da? Cine mai mult de cât 

el asuda ca se nu lase nimic din acele ce omenâscă si- 

linţă ar putea face? Era trebuinţă de sfat bun, era gata 

al tuturor să l asculte. Folosea graba, somnul nu-l ţinea, 

odihna nu-l încălcea, zbura ca pasărea; Era indrăzn€lă de 

ajutor, viaţa nu cruța, cu sabia în mâni pre însuşi mOr- 

tea, înfrunta. Așa dar cu pici6re deapururea pre piatra 

ajutorului de sus măsălile vrăjmașilor săi zdrobia. Și ce 

irebuesc cuvinte, însuși întâmplările ai dovedit. Pre vol 

locuri crușite de sângele vrăjmașilur vă luăm marturi; 

Voi spuneţi mărirele sufletului s&ă; Vot ale lui biruințe; 

Voi a lui vrednicie arătaţi. Biruitor ați vădut, dar nici 

odată mândru. Atuncea însăşi când călca cerbicea vrăj- 

mașului şi cu sabia în mână junghia pe neprieteni, plin 

de smerenie, au de pcftă a vărsa sânge, ci pentru că 
îndărăptnicia neprietenilor să îl silea. 

" Despre Rizboiul de la Rocova glice: „lasă acela carele 

pentru toţi privighiază și in mâna lui frâu! împerăţiilor ţine, 

din mijlocul Înaltului Ceriu, pre scaunul sei cel de foc să- 

dând, acela care tâte lucrurile cumpănește şi pre cel 
mândri surpă, pre cei puternici al pământului sfarmă, pre 
cel răniți şi slabi din mijlocul peirel râdică şi-i duce ca se 
zdrobescă capetele celor buiaci, să cunâscă t6tă făptura 
că nu se împlinesc tâte câte-și făgădueşte luiși omul. 

Acest Inalt Dumnedeă dic, carele vântură ca pleava co- 
rOnele Imperaţilor, ia pe Stefan sluga sa de mână, îm- 
“Dărbătâză inimile norodului, celui până la morte înspăl- 

N    
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mântat și pune birninţa în mâna lui Stefan !-Purcede cu 
toți al săi, întimpină pe vrăjmaş; lovesc fiara, o sparie, 
O gonesc, 0 rănesc; ne mântui, | 

Cine ar putea crede, auditorilor, de nu așa s'ar fi în- 
tâmplat ? Că o ţara mică ca acâsta ar fi putut birui a- 
cea impărăţie, care peste multe scaune r&sturnate pute- 
rea sa aii intarit! Nu se pâte asemăna biruinţa acesta 
cu cele mai strașnice izbândiri a norodului lui D dei ? 
Nu se pâte dice că şi aicea ângerul nevădut pe cei stre- 
ini de felii l-au resipit ? Nu se pâte cunâște mâna celui 
Inalt în inima păvăţuitorului oştirei ? Nu se vede, ca lu- 
mina dilei, bunătatea aceluia ce s'au învrednicit ajuto.- 
rului de sus? Așa, auditorilor, şi mila aceluia ce-au a- 
Jutat mare, şi bunătatea celui aiutat, de socotim și sme- 
renia lui râdicată la cerii... 

aseesee Așa facu Stefan, viteaz biruitor, Voevod pă- 
meântean. Dincolo birueşte mândria ; Dincâce pe _vrăj- 
mași sfarmă ; stea pe dealtă parte cu mare sirguință 
povăţueşte, și preste tOte ca o pavază ţărel sale se face, 
de tote loviturile sprijinindu-o şi apărându-o ; şi în loc 
ca din izbânde să se înalțe, dintru acestea mai mult slă- 
biciunea ominâscă cunoște ; Nu sabiei, ci rugei, nu ta- 
berel, ci Bisericei nădă&jdueşte; Și cunoscând fântâna bi: 
ruinţelor cătră ea al€rgă. Ati nu v& aduceți aminte că în 
n6ptea cea dupre bătălie la acel om, care lepădându-se 
de lume şi de pottele lumesti, în pustii, numai spre a 
lui Dumnedeu lauda să închisă, la acel loc, dic, necălcat 
de,urme omenești, în mijlocul pădurilor, în culcuşul fia- 
relor sălbatece, cătră acel Sihastru Stefan ati năzuit, şi 
plecând armeie Patrabhilului, din codri caută să aducă bi- 
ruință în tabără? Vie acuma acia carii în puterea braţu- 
lui lor să nădăjduesc, vie acia caril numai armele cred, 
vie acia caril dic că vitejia n'are amestec cu legea, şi vadă 
pre cel mai mare biruitor cădut pre fața lui inaintea u- 
nul om prost, pre cel puternic înaintea celui slab înge- 
nunchiat, cu lacrimile pe obraz, dicând: Părinte! rgă să 
biruim | Să cunâscă că biruințele nu sint ale Gmenilor, 

„ci ale lui D-deui. Văd, auditorilor, că nu este cu putinţa 
biruințele Vitezului acestuia să le sfârşim ! Ca ce cur- - 

” gere de vorâvă pâte fi așa de indestulată ca pre tâte 
„să le cuprinde ? Pentru acâsta nici eii n'am gând ca pre 

tote de amăruntul să vi le zugrăvesc. Care Voevod mal
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multe răvbâe ai avut? Care din Domni mal mari bi- 

ruine ati făcut? Şi aceste în deosebite vremi şi locuri, 

cu deosebite neamuri, ca fulgerul de la răsărit la apus 

ai străluminat. Marturi sînt Leșii, căril cu sângele lor 

“pământul nostru aă crușit, marturi Ungurii carii pre sa- 

tele și cetăţile Jor de foc topite le-a vedut,-marturi sînt 

Tătariă, carii în Iuţimea fuget lor de fierul lui n'ait scă- 

pat, marturi sînt Turcii, carii în fuga lor nu putură afia 

mântuire..... marturi sînt tte neamurile de prin prejur, 

care ascuţitul sabiei lui ai cercat...... 

«Şi în atâta Domnia lui aii fost mai fericită, cu cât 

pre cel buni pre lângă sineși slugi, prieteni îl avea. De- 

parte de curtea lui tâtă minciuna ; zavistia legată, pizma 

ferecată, înșălăciunea izgonita, strâmbătatea de istov im- 

pitală. Dreptatea pre scaun împărăţa, şi nu-l a lui, ciel 

al ei supus şi slujitor era...... 

Dar cu atâta mărirea lut mal vecinică Yaste și mal 

luminată, cu cât nu dintru a lumei, ci din plinirea po- 

runcilor lux Christos, împăratul veacurilor, ai agonisit'o. 

Şi tâte acele care până acum le-am vă&dut fericite odrasle 

a acei rădăcini Sfinte ai fost. Caci Legea, nu ca alţii, 

pentru că de la părinţi ai apucat'o, ci încredințat fiind 

de al ei folos, aă ţinut'o».. 
„Apucă armele nu ca să-și lățescă Domnia, ci ca se 

apere legea. “ 
„us. „(Ci ati remas întărit pe piatra care este însuși Chri- 

stos, pe acăruia Cruce deapurutea îmbrăţişată la peptul 

„lui țiindu-o, viaţa sa Lui aă închinat'o....“ !) 

Ajung cred aceste spre a se vedea religiositatea lui Ște- 

fan Vodă, cel Mare. 
Să trecem acum la Mihai Vilâzul. 

Acest leii în putere, șoim în repejune și fier in; tărie 

a fost spaima și tema vrajmașilor sei în r&zbe, numai 

pentru apararea țărei şi a legei strămoșești. El ni se a- 

rată că n'a avut. vreme nici macar sâ pâtă clădi, ca Ste- 

fan, atâtea Biserici, câte r&zboe şi învingeri a purtat. 

Cu tote aceste, în puţina r&suflare ce avea, se îngrija, 

de Lege, pentru că cu ea credea că învingea. 

Cronicul anonim ni spune că încă în tinereță își arata 

în împrejurări grele religiositatea sa. Așa Mihai Vodă pe când 

1) Am extras aceste pericope, ce deseriit tăria, credinței Marelui Eroi Ro- 

mân, dintr'un manuscript din biblioteca mea,    
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era numai locoţiitor de ban la Craiova, au fost presupus a 
fi fecior de Domn și concurent la Domnie, Și >dintru acea, 
vreme aii tiimes și l-ai adus cu urgie la București, și 
trecând pe lângă Biserica Albă, pe vremea liturghiei, şi 
lăsându-l ai intrat în Biserică și rugându-se s'ait făgă- 
duit lui sfeti Neculai, fiind hramul, că de-l va mântui 
să-l facă Mănăstire pre numele lui, precum ai și făcut» 
Acesta-l Biserica numită Mihai Vodă în Bucureşti. Apoi 
facându-se Domn țărei şi găsind Valahia în starea cea 
mal umilită, plină de turci, plină de datorii, locuitorii 
striviți, femeile lor batjocorite, copiii lor sclăviți etc. s'a 
hotărit să lupte până la morte contra asupritorilor țăret. 
Cu acâstă ocazie Gheorghe Palamid, un scriitor contem- 
poran, pune în gura eroului nostru ne'ntrecut următ6- 
rele cuvinte, pe care le adresasă soldaților sei bravi, când 
ridică stegul independenţei ţărei, ucigând pe toți turcil 
aflați atunci în Valahia. . 

lată aceste cuvinte în poesie de ocasie: . 

«O viteji mel vestiți soldaţi! 
Și voi toți boerii cei adunaţi, 
Dumnezei ni-a dat prilejul să ne “scăpăm, 
De despreţul Turcilor să ne vindecăm. 
Să nu perdem vremea, căci bogății și alte 
Lucruri, d&opotrivă sînt mari şi mici tte. 
Scăpând'o p'acesta, alta nu va mal veni, 
Și puţina r&suflare Turcul nio va nimici, 
Pentru a n6stră libertate trebue să ne jertfim 
Si de'mpăratul Turcilor să nu ne sfiim. 
Cum pentru libertate vedeţi în istorie 
Câte r&zboe sau făcut să nu cază 'n robie. - 
Căci ce viaţă ducem noi, nimica stăpânind? 
Averi, femei nimica mai având? 
Vin'un turc aicea, că un ban nu plăteşte 
Ne înjură, tiranește și'n tote ni poruncește! 
Fiind umiliți mai bine să ne hotărim, 
Să 'ncepem crunt lupta, pe Turci să-i lovim. 
Dacă Dumnezeii isbândă ni-o va, da, 
Bătendu-ne eroic, țara ni-om scăpa, 
Şi socotiți între bărbaţi viteji, ce rezboe ai purtat, 
Și sângele pentru moșie cu drag şi Pau vărsat. 

8  
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lar de vom perde fie care ce iubește, 

Numeie, cum e lucrul, nu ni se veștejeşte ; 

Căci şi cel vechi când se luptaii, 

Apărânduși țara, întrun nu'nvingeau; 

Cu tâte acestea aii rămas neperitori 

_Făcânduși datoria, de și ne'nvingători. 

Şi farăși câți de teamă ca răi soldaţi 

“Nu şaii vărsat sângele, sat lăsat predați, 

Şaii trădat neamul curând în robie 

Șacum sint despreţuiți de ori ce'mpărăţie! 

- Care Dumnii de'nceput nesângerate 

Saii aşezat în ordine şi n libertate? 

Sai tarăşi, ce Impărăţie a ajuns a fi mare, 

Să ţină fără război şi sânge pe alte ori-care ? 

De aceea, fraţilor noi să nu urmăm 

P'acel nevrednici, d'ocară să nu ne lăsă, 

Ci pre cei viteji, ce sângele și lau vărsat 

Pentru ţară și pilde bune n-ai lăsat. 

Am nădejde în Dumnezei, care tote privighează, 

Și prin așa Pronie lumea regulează, 

Ca şi ţara și pe noi ne va scăpa 

Şi'nvingerea păgânilor nouă n-o va da.»!) 

  

| 
| 

lar înainte de resbotul unic în istoria n6stră şi înfricoșat 

de la Călugăreni, unde învinge pe turci, înainte de a în- : 

cepe lupta, tot Gheorghe Palamid ni spune că Mihai Vi- | 

tezul ar fi rostit ostașilor sei următârele: | 

«Fiind că-i hotărit de Dumnezeu ca mic și mare 

Cu totii să murim, aceasta-i o urmare, 

Sati mal târdii sah mai curând, cea ce-i tot una, | 

Mai bine să murim acum, cinstiți în. tot-deauna. | 

“Mai ales că nk-a sosit vremea dorită, 

Pentru libertatea. țărei, ce atât de iubită, 

Cu toţii dar pentru țară, pentru creştinătate 

Să ne vărsăm sângele, murind pentru dreptate. 

De ce să dorim viață soldaţii mel voinic ? | 

Să fim încătuşaţi, urgişiţi de Turci? 

Când sălbatica fiară alt om urmărește, 

  

1) Vanuseript în biblioteca mea.    
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Ci să subjuge pe Creștini, tată ce dorește! 
Să privim de tot zdrobirea șa Orlodoxiel 
Ş'a tuturor Creștinilor șa Religiei? 
Monastirile sticate, cele sfinte aruncate 
Mâştele insultate, sfintele de comunicate 
Aruncate jos la pământ d'aceste haite! 
Femeile, copil noștri în robie aruncați, 
Preoți, Monahii bătuți şin fiare legaţi?! 
Mosia de e! cuprinsă şi no! varvar striviți, 
Apoi Creștinii turcii și de ei stăpâniți! 
Deci să le dăm război ca niște soldaţi bravl, 
Să stie aceşti caini că nu vrem a fi sclavi. 
S'avem speranţă 'n Dumnezeă că vom birui, 
Ş'atunicl vom lăsa nume 'n lume, nu vom mal murl. 
Numai s'aveți credință 'n harul Lui ceresc, 
Să ne vărsăm brav sângele ?n chip soldățesc, 
Salungăm pe Turci, să purtăm cu ei războl, 
Sângele lor fără milă să curgă șuroi! 
Soldatul voință să aibă de a se lupta, 
La Dumnezeii rămâne izbânda a i-o da!»)) 

Aşa vorbea soldaţilor, așa credea şi așa făcea Miha! 
Vitezul Eroul Eroilor. ' 

Când a avut r&sbotu cu Cratul unguresc, șatunci nă- 
dejdea ș'a, pus'o tot în Dumnedei, spre a câștiga izbân- 
dă. Cronicarul dice: »lar Mihaiu Vodă în nădejdea lui Dum- 
nedeit stringând 6ste și făcend r&sboiu cu Cralul ungu-. 
resc l-au bătut și s'aii întors cu ruşinec. Dionisie Fotino 
spune: că bătând pe Hanul Gherei, s'a luptat cu multă 
bărbăție pentru Creștini (Vol. II, pag. 121). Tot el 

ni spune că luptând la Giurgiu: contra turcilor şi bătân- 
du-i a eliberat cinci mii de creştini sclăviți de ei 
(idem 137). Sub acest Apărător al Creștinătăţel și preoţii 
aii luat arma șaii luptat pentru apararea țărei. Așa Popa 
Stoica din satul Fărcași, din Romanați, renunță la misiu- 
nea lui sacerdotală, încinge sabia și să luptă voinicește 
în țară și peste Dunărea sub numele de Aga Farcaș, (idem 

: pag. 128). Exemplul lui l-ai urmat Și alții din clericii 
|. Români, cum ni spune Fotino. 

Acestea despre simțul religios al Mlui ihai Vitezu. 

  

1) Manuscript în Biblioteca mea, i
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După un secul aprope acest eroism militar românesc 

dispare din istoria nâstră Naţională, prin intrigile streine, 

românul uită a manua arma, de abea se mal pastreză 

prin munți ceata pandurilor! Sub Fanarioţi soldaţi! ţărei 

erai streini, năimiţi, pentru că aveau temă de a înarma 

pe Români. Țara atunci a fost lasată pradă Grecilor din 

fanar şi jaf Turcilor. lată cu ce coloruri triste, în câte-va 

cuvinte zugrăvește acâstă stare Cronicarul loan Neculcea: 

„Aşa socotesc ei, cu firea mea acestă prostă: Când 

va vrea D-deii să facă să nu hie rugină pe her, și Turci 

în țară să nu fie, și lupii să nu mănânce oile în lume, 

atuncea pâte nu vor fi nici Greci în Moldova și în ţara 

Muntenâscă ; aici or fi boerl, nici or putea mânca aceste 

două ţări, cum le mănâncă. Țar alt leac n'ai rămas cu 

condeiul mei să ma! pomenesc ca să pot găci. 

Focul îl stingi, apa O izeşii şi o abați pe altă parte, 

vântul când bate te dal înlături întru un adăpost şi te o- 

dihneşti, sârele intră în nouri, nâptea cu întunerecul 

trece și se face lar lumină , lar la grec mila, sau ome- 

pie, saă dreptate, saă nevicleşug, nici unele de acestea 

nu sînt, sau frică de D-dei; numai când nu pote să facă 

rău se arată cu blândeţă ; Yar inima și firea, tot cât ar pu- 

tea, este să facă r&utate“!). | 

Un scriitor grec, din jumătatea secolului trecut, Cesa- 

vie Daponte, care a fost secretar. Domnesc şi în Valahia 

şi Moldova, lată cum să exprimă despre Țările nostre: 

„.. Fala Universului este Valahia, frumuseţa Europei Va- 

Jahia, Dumnedeii a făcut totă lumea fără ca să se gân- 

d&scă de loc; pe tine însă, socot, cu mare gândire; Ce- 

riul şi pământul fără nici o ostenglă, cu tine însă, socot 

ca ostenit. Răsăritul şi Apusul fără nică un cusur, pe tine 

însă plină de haruri ')...» 

Din în aceste scurte cuvinte ne explicăm lungele şi ne- 

întreruptele învazii şi răzbe asupra ţărilor nâstre din tote 

părţile, este țara bogată, cu de tote 'nbelșugată, şi de acea 

de toți rivnită şi dorită. Nimeni nu să luptă peniru câș- 

tigarea, ori cucerirea deșerturilor, stepurilor şi locurilor ne- 

roditâre. Acesta-l pricina atâtor lupte asupra n6stră ne- 

'ntrerupte. 

1). Letopisiţilor Ediţia |. M. Cogălniceanu Vol. | pag. 253. 

2), Epistola lui Cesarie Daponte cătră Constantin Dudescu 1760, Veci Emile 

Legrand Aaxixal “Eprpeplăec, Tom. |, pag. 453.   
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Abea cu întroducerea Regulamentului ni s'a îngăduit 
a avea 0 mică armată naţională. Smotrul (exerciţiile mi- 
litare) era în rusește, aşa că betul soldat român nepri- 
cepend comanda, nu putea executa nici mișcările ordo- 
nate. Legenda ni spune că odinidră un fecior de boer 
fiind oficer (căci numa! e! aveati dreptul pe atunci la 
grade) și comandând în rusește pe malul Bahlulului ŞI, 
strigând marș, a uitat să strige la timp na prava, lar 
soldaţii fiind lângă “rîu ai intrat cu toţii în noroi, fiind 
că n'au fost opriţi din marș. Altă dată în Muntenia coman- 
dând ruseşte un oficer, soldaţii nu știeaii când să s&n- 
torcă cu piclorul spre drâpta și când spre stânga, acel in- 
genios comandant a legat cn pae un piclor a soldaţilor și 
pe cela-ialt cu fân şi striga să miște pickorul: pă ăl cu 
pae, ăl cu fân! ; | 

Așa ajunsese armatele viteze ale lui Stefan şi Miha), 
strivite, disprețuite și urgisite de streini. Dar un lucru e- 
ste ştiut, că ledica tot le! naște, şi cel din fire nu se perde. 
Împrejurările ne-ai deschis ochit şi ne-ai luminat curând 
mintea, şam ajuns Jarăși ce am fos. Ceea, ce suntem a- 
stădi datorim numai lui Dumnedei și înțelepciunei băr- 
baţilor noștri politici şi militari carii a stat în fruntea os- 
tașilor noștri. Deja am dovedit lumei întregi că în vinele 
coloniştilor lui Traian curge tot sângele Roman. La luptă 
sunt ca zmei şi ca lei, infruntând cu dispreţ mrtea! 

Am luat în totul pilda strămoşilor noștri şi în războ- 
dul pentru Independenţa h6stră, urmând urmelor lor. Așa 
Iubitul Nostru vitez Rege. Carol ], începe lupta cu Dum- 
nedeu și o sfârșește vitejeşte tot cu Dumnedei! 

Să vedem ș'acestă epocă: 
In discursul Tronului, la deschiderea Parlamentului, când 

trebuia să între armata nostre viteză în lupta cu Turcii - 
la 1877, iată cum se exprima Majestatea Sa Regele nos- 
tru glorios și iubit: 

„.. «Din diua în care am pus pictorul pe acest pământ, 
am devenit Român. Din diua în care m'am suit pe acest 
iron ilustrat de atâța mari şi glorioși Domni, cugetările 

- mele ai devenit niarea gândire a Domniei mele: Inălțarea 
României, împlinirea misiunei sale la gurile Dunărei, şi 
mai pre sus de tote, menţinerea drepturilor ei ab antiquo, 
apărarea. integrităței hotarelor ei. Ș în îndeplinirea aces-
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te sfinte datoril, fie bine-încredinţată țara mea ca în ca- 

pul junei şi bravel nostre armate voit şti a plăti cu per- 

sâna mea D-det să proteaga România ')». 

In srpe dia proclamărel Independenţei României, Majes- 

tatea între altele dice, în Ordinul sti de qi, adresat ar- 

matei: | 

aaeae În ora luptei aveți înaintea v6stră faptele bătrâni- 

lor oșteni Români; aduceţi-vă aminte că sînteţi urmaşii 

Eroilor de la Rahova şi de la Călugăreni..... .. Domnul 

vostru vă urmăreşte cu mândrie, el în curând va fi în 

mijlocul vostru, în fruntea vâstră. Causa ce vă este în- 

credințată este o sfântă causă. Cu noi dar va fi Dumne- 

deii, cu noi va fi victoria 2)». 

Cu ocasia trecerei armatei peste Dumnărea, mat întăi 

în câmp şi în fața trupelor se oficiă serviciul divin și s& 

_ chemă bine-cuvântarea a tot puternicului D-qei al părin- 

ților noştri asupra armatelor române. Majestatea Sa pro- 

nunţă aceste cuvinte oștenilor, în ordinul său de di: 

„ «Faceţi dar să fălfăe: din noă cu glorie drapelul ro- 

mânesc pe câmpul de bătae, unde străinoșii voştri au fost, 

secoli întregi, apărătorii legei și al libertăţel......» 

Suveranul nostru adresând o proclamaţiei Românilor, 

prin care explica marele pas savirsit de dânsa, dice la 

urmă... «Cu deplină, dar, încredere în concursul unanim 

şi necurmat al tuturor claselor Naţiunei şi în convingerea 

că veți îndeplini, toți cu sfeţenie, de la mic până la mare, 

și în ork ce împrejurare, datoriile vâstre cătră Patrie, Nol 

întrăm fățiș, în luptă, înălțând vechiul strigăt cu care mal 

ades aii învins părinţii noştri: 

Inăinte cu Dumnedeu pentru Ţara nostră, pentru Legea 

nostră 3)». De atunci Regele nostru s'a numit: Mare Căpitan! 

Acesta-i calea strămoşească——a lupta. pentru Lege Şi 

Moşie! Acestă cale a urmat'o de curând şi Majestatea Sa, 

Carol IL Regele Românilor, pe acesta trebue să umblăm 

şi în viitor, fubindu-ne Religia şi Patria nostră. 

Acum înainte de a termina permiteţi'mi a vE pronunţa 

aceste câte-va. strofe, ca gând al strămoșilor noştri: 

Români de pretutindeni, dacă. sânge mal avem, 

1). Luptele Românilor de T. C. Văcărescu pag. 24. 

2). Idem aceaşi scriere pag. 66. 

3). Luptele Românilor în r&zbelul din 1877—78 de 7. C. Văcărescu pag. 297. 

Li 
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Dacă 'nsuflet ne dore, răzbunare Ţărei vrem, 
D'atâtea nelegiuiri, ce streinii ni-at făcut, 
In strein să nu mai credem, să fugim ca de făcut. 
Să 1ubim şi să păstrăm Legea nOstră strămoșâscă, 
Ea e pavăza cerescă peste Ţara Românâscă. 
Să strângem între noi credința, una cu toţii să fim, 
Şatunci ori ce vrăjmaș cade. lar noi creşte, ne mărit, 
Cine a sămăvat în lume pizma, ura, mișelia, | 
Să-i sece limba din gură, viața să-l fie robia ! 

Romani! urmaşi al lui Stefan și Mihai, planul lor să nu-l ăităm, 
Românimea, (6tă n una să cătăm ca s'o grupăm! 

- Fie, fie! 

   


