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RETORICA 

INTRODUCERE 
———— , 

GENURILE DE COMPUNERI. 

  

I. Compuneri prosaice, poetice şi retorice 
"“prescurtate. 

  

1 

FRUMUSETEA PRIMĂVERII 
| (compunere prosaică) 

Primăvara este cel mai frumos timp al anului. 

2. 

ACELAŞ SUBIECT 
(compunere poetică) 

“Tu eşti frumosă, Primăvară, 
Ca tine nici-un timp nu este! 

3. 

ACELAŞ SUBIECT 
a 

(compunere retorică) 

E Gre vre-un timp al anului mai frumos decât primăvara ?. 
$ 1. Teorie.—Vorbirea scrisă des pre un lucru sati 

fapt din lume se numesce composiție, compunere sau 
- scriere; iar cel ce o scrie, scriitor, sai autor. | 

„Retorica. 
EA | a 1



Când acestă vorbire. cuprinde prea puţine pro- 
posițiuni, compunerea se numesce prescurtată. 

Explicare.—Mai sus avem trei! composițiuni sati compuncri, 
pentru că avem trei vorbiri scrise despre'un lucru: <frumuscţea - 
primăverii». Câte trele sînt prescurtate, pentru-că mai tote nu 
cuprind decât una sai doit proposițiuni. 

$.2. Teorie. — Compunerile ati de scop să ne 
facă: 1) ori să. înțelegem un fapt. sait un lucru ;— 
2) ori să simţim frumuseţea unui fapt sai unui 
lucru; —; 3) ori, în fine, să credem ce se spune 
despre un fapt sai un .lucru.. | E 
"A înţelege însemnâză a reuni un. subiect cu un 
predicat. a a 

A. simţi însemneză a ave-o plăcere saii o durere când reunim un subiect cu un predicat, 
A crede însemneză a primi să reunim un subiect: cuun predicat. . cc 

„ Compunerile. are ne fac să ințelegem ce-va despre ”Ce-va, se numesc compuneri prosaice 'sau prosă. Compunerile care .ne fac să simțim că ce-va e frumos se numesc compuneri poetice sati pocsii. Compunerile care ne fac să credem ce-va despre dis e pumese compuneri retorice, discursuri sau 

Paplicare, —.Mai sus avem trei composiţiuini asupra <fru- muscţii primăverii». Cea -dînt 
e Și tâl este prosaică. În adever, dicând 7 

. * 
. 5 i 
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rim vara este cel. mai frumos timp al anului», scriitorul reunesce 'subiectul « | primăvara» "cu. predicatul <cel mai frumos ajutorul verbului. 
timp al i>' cu: 

i 
p anului» cu Copulativ sat legător 
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_<este>. Iar cititorul, dându-și sema de accstă reunire între două 
lucruri deosebite, dicem că o înțelege. 

Cea de-a doia c o compunere poetică sati poesie. În adevăr, 
de și spunem acelaș lucru ca şi în cele-l-alte doii& compuneri-— 
că primăvara este maj frumâsă decât tâte -timpurile anului — 
totuși vorbirea este măsarată, fic-care parte având nouă silabe : 

Tu ești fru-in6-să, Pri-mă-va-ră, _: 

1 2 3 4 5 67 s 9 
Ca ti- ne nică un timp nu es-tel 

1 2 3 4 5 6 789 
Pe lângă acesta, tonurile. vorbelor se succed în mod regulat 

- din doiă în doit silabe: 

Tu ești îru - mo -să Pri- mă- va- ră: 

In sfârșit, scriitorul -vorbesce dea-dreptul către “<primă- 
vară», par'că ar fi o ființă însuflețită, care ar pute să pricepă și 
să răspundă. Aceste trei însușiri: măsurarea vorbirii, succesiunea 
regulată a tonurilor și însuficţirea primăverii fac pc cititor nu 
numai să. reunescă ” predicatul «mai frumosă decât ori-care 
timp al anului> cu subiectul «primăvară», ci. mai cu semă 
să szfă o plăcere cu prilejul acestei reuniri. 

Cea de-a treia este o composiţie zeforică sati discurs, În 
adevăr, făcând întrebarea: <E 6re vre un timp al anului mat 
frumos decât primăvara ?> scriitorul afirmă cu siguranță că alt 
timp mai frumos ca primăvara nu este, și printracâsta face 
pe cititor să crâdă că lucrurile nici nu pot fi alt-fel. Scrii- 
torul, adică, îl face -nu numai să reunescă. un subiect cu un 
predicat, dar îl îmboldesce, îl.silesce să primescă acestă reu- 

„nire și să crâdă în ea. 

Nota 1. — Unele- compurieri “sînt “făcute spre a î vorbite în faţa 
mai multor Gmeni. Aceştia, având “chemarea să asculte, 'se numese- 
ascullălori sai audilori ; iar cel ce le. rostesce se numesce vorbitor sati
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orator. Ast-fel sînt compunerile retorice. De multe ori aceste compu- 
neri nici nu mai sînt scrise, ci sînt rostite dea-dreptul, după ce oratorul 
le-a compus în mintea sa, 

Nota 2. — Proposiţiunea afirmativă e proprie prosci; cca exclamativă „ poesiei; cea inlerogativă discursului, Acâsta nu însemneză că în prosă „să fie numai proposițiuni afirmative, in poesie; numai exelamative şi în discurs, numai interogative ; ci numai că în prosă vom găsi mai multe propositiuni afirmative, în poesie mai multe proposiţiuni exclamative decât în prosă şi discurs, în discurs, mai multe proposițiuni interogative decât în prosă şi poesie, - ă . 

Nota. 3. — Sub numele de compuneri în prosă, se înțelege fârte de multe ori ori-ce compunere în vorbire liberă (ce nu e. «măsurată»); o. compositie însă pâte fi compusă într'o ast-fel de vorbire fără ca să fie prosă în înțelesul de mai sus. In adevăr,: în vorbire liberă (adică eîn 
urile şi fârte multe compuneri poetice, care scim că sînt deosebite de compunerile. prosaice. 

OO e 

II. Compuneri prosaice, retorice şi poetice a desvoltate. | 

  

pi 

4, E 
FRUMUSEȚEA PRIMĂVERII 
(compunere prosaică sati prosă) I. Primăvara est 

anului. | 
II. In acest timp sârele par ridică din ce în ce m 

lui cad din ce'în ce 
Căldura atunci se mă 
şi o rupe în Sloiuri, 
dobindese vicță nouă 

Semințele încolesc, plantele amorţite de fri 

e unul dintre cele patru timpuri ale 

e că se. apropie de N0i, se al mult pe bolta cerâscă şi radele mai puţin pieziş asupra pămîntului, resce, topesce zăpada, înm6e gheța desgheţă pămîntul. Tâte fiinţele ŞI se deşteptă. 
” N . ț 8 reinver- 

p vu 

o 

” 

dese Şi incep Sa crescă cu putere. Animalele de tot soiul 
Se bucură că traiul e mai uşor şi: mai plăcut: vitele 
sburdă și Mugesc, oile behăesc la Păşune, pastrile umplu
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văzduhul, câmpia şi pădurile de cântece. Omul, gata de 
muncă, e însufleţit de-un mare dor de vicţă şi îşi simte su- 
fletul plin de nădejde. Niciodată nu e mai înălţat, mai în- 
cântat şi mai fermecat de priveliştele naturii, ca primăvara. 

In timpul primăverii pare că din totă lumea se înalţă 
un imn de multumire către Dumnedeii, care ne-a trimis 
iarăşi sârele dătător de viţă. - 

Primăvara plantele şi mai tote animalele se înmulțesc. 
Erburile, copacii, holdele înfloresc: în curând, florile vor 
lega rod, şi seminţile vor căde pe pămînt, ca să dea 
nascere la noi plante. Pastrile îşi fac cuiburi şi scot pui, 
care în curând vor ciripi prin ramuri şi pe sub streșini. 
Oile, unele .vite şi ficrele fată. Gingăşia micilor ființe” 
face să ni se pară şi mai frumosă primăvara. 

Frumuseţea, bogăţia şi miresma florilor, cântecul viii 
- şi neîntrerupt al pasărilor, belşugul verdeţii pe câmp, în 

grădini şi în păduri, vioiciunea omului şi cu deosebire 

veselia. copiilor sint frumuseți ce nu se găsesc în nici-un 
alt timp al anului, şi nu pot fi răscumpărate cu altele. 

III. Primăvara e cel mai frumos timp al anului. 

$. 3. Teorie. — Ori-ce composițiune în prosă ne 
vine mai întâi în minte sub forma prescurtată: 
sub acestă formă se cuprinde ideea principală, 
tema sai subiectul composiţiunii desvoltate. Tema 
constă de obiceii dintro proposițiune.. O parte 
din temă se pune în fruntea composiţiunii și 'se 
numesce titlu. El constă de cele mai multe-ori 
dintr'un substantiv sai dintr'un substantiv. unit: 
cu. un adjectiv și se începe cu literă mare. 

Explicare, — În composiţia de mai sus ideca Principală, su- 
diectul sa tema este «Primăvara este cel mai frumos timp 
al anului> ; ar Z2//ul este „« Frumuseţea primăverii».
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"$ 4. Teorie, — Spre a face o composițiune în 
prosă, trebue să găsim ideile secundare care slai în legătură cu ideea principală. Acestă operațiune se numesce invențiune. Resultatul invenţiunii este catalogarea ideilor Sati materialul composiliunii. După ce am găsit ideile Secundare prin inven- iune, trebue să le orânduim unele după altele, după însemnătatea lor, adică după cum stai mai în apropiată sau în mai depărtată legătură cu ideea principală, şi după asemănările Şi deosebi- rile. dintre ele. Acestă. operaţie se numesce dis- posițiune. Resultatul acestei operaţiuni este planul composițiunii, 
După ce am făcut planul composiţiunii, trebue să găsim frasele, proposiţiunile, vorbele prin aju- torul cărora să putem exprima, cât se pâte mai clar, ideile Și rânduirea lor din plan. Acestă opera- țiune se numesce elocuțiune sati siilisare. Cu acestă Operaţiune se. sfârşesce o composiţie în prosă dobindind" forma ei definitivă. 

am: găsit maj multe idei se ideea Pricipală, a cărei 
Aceste idei secundare, 

cundare care stai în legătură cu aflare face și ca Parte din invenţiune, care de obiceii se formuleză pe scurt, al anului. 2) Natura reînvie, 3) Plantele _5) Omul, may însufiețit ca niciodată, 6) Primăv scţi care nu se găsesc în nici-un. alt timp al anului, 7) Fru- - 
museţile celor-l-alte timpuri, may. "Prejos decât frumuseţile 
primăverii, 8) Natura glorifică Pe Dumnedeă, 9) Animalele 
voi6sc. 10) Natura își înmulțesce fiinţele. . Si 

> 

 



"După ce am găsit aceste idei prin invențiunc,. am căutat. 

prin dzsposițiune să le orânduim, după legăturile lor: firesci 

de asemănare. și deoscbire, şi după însemnătatea lor. Resul- 

" tatul orânduirit a fost următorul bla: E i 

„7 it : FRUMUSEȚEA PRIMĂVERII -. Bă 

“ Comnposițiunea : a e E 

Î. Introducerea : Primăvară timp aL an ului) 

II. Desvollarea : . 1. S6rele cu tade mai puţin. 
piezişe gonesce frigul (4). - i, 

a. Natura reîuoie : (2) - N | 

> 1) Plantele rcînverdesc o a 
2) Animalele, voi6se (9) 

3) Omul, mai însufleţit ca nicfodată 5). 

b. Natura glorifică pe: Dumnedeit (8) 
c. Natura îşi îmmulțesce fi înțele (10). : 

Primăvara, cu frumuseți, ce nu sc găsesc 

în nici un alt timp al anului (6).. | 
3. Frumuseţile: celor-l-alte: timpuri, mai pre. 

j 95 de frumuseţile primăverii (7). -- 

III. Conclusiunea : Primăvara, cel-mai frumos 

timp al anului (ideea principală). . 

Precum se vede: planul acestei composiţit are 'sciutele trei 

"+ părțiz- IL. /utroducerea, cu care începem; ÎI. Desooltarea, care | 

: „conţine miedul subiectului; şi III. Conclusiunăa, care de obiceiii 

“cuprinde ideca principală | sau „tema, și cu care.se. sfârşesce 

«omposiţiunea.. | 

“Mai observăm la plan, că nu tote ideile : aii aceeași însem- 

nitate. Unele sînt coordonate, precum/l, 2 şi. 3 din desdoltare. | 

„-Alele' sînt subordonate; Ast-fel ideii 1, i se „subordoneză, fiind, 
“cocdonate între elc, tre! idei: a,b şi c; far ideii a, i se subor- 

donză la rândul lor: alte trei idei coordonate între ele: - 1) 

2) și 3). - i Pai
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"In finc, după ce am orânduit ideile în plan prin disposiţiunc, am căutat să-le dăm forma definitivă, care este accea din composițiunea ce analisăm. 

Exerciţiul 1,:—.Să se spună de ce acestă bucată e în prosă. . a a II Exerciţiul 2. -: Să se compare ideile din plan cu ideile desvoltate in composiţie şi să se arate ce idei secundare - Sai may adăogat prin clocuțiune, pentru .ca composiţia să fie clară. Da | A Exerciţiul 3: — Să se facă mai multe composiţiuni, ară- tându-se .cele trei forme prin . care trebue, să trecă ori-ce compunere prosaică, și anume: a) catalogarea ideilor, b) pla- nul și c) composiția definitivă. Fată: titlul și tema câtor-va: 1; Casa părintescă : casa: părintescă. este locuința cea mai scumpă inimei n6stre; ,2. Focul :. focul a scos pe om din starea „de sălbăticie în care cra la început ; 3. Calul : caracterele, obi- ceiurile și folâsele calului. : o 

( unoscute, şi când U 1 
atunci putem alcătui o composiţie 

prosaică făcând în acelaș timp câte teri trebue să 1e facem pe râna. “Incepătorii însă trebue să se deprindă 
a face aceste operaţiuni. una după alta. 

“ ACELAŞ SUBIECT | i 2 (Poesie) 

“Tu ești frumâsă, Primăvară, Ca tine nimenea nu este! Tu "mbraci cu rade mândra țară PI Cu vestminte din poveste; 
Tu ne aduci un vesel! s6re Şi “măturt: de zăpedi câmpia, Intindi a holdelor covâre, Și Svârli spre ceruri Ciocârlia; 

şi trele operaţiunile, pe care altmin- | 
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" Tu duci și turme la pășune, 
Aprindi și macii pe răzore, 
Faci codrii verdi ca să. r&sune 
De glasuri de privighetâre. 

„Ce vesel curge-acum pârâul! Aa 
„Tu l-ai scăpat de aspra gheță: 
De flori i se. 'nfloresce brâul 
Și-alergă plin de-o noii vicță. 

O! vicța noă& care sburdă, | 
- În codri, în văzduh, pe câmpuri, 
O puli și ?n firea cea mai surdă, 

“Tu, cel mai mândru dintre timpuri! . 

Și, fermecaţi de-a ta mândreţe, 
De flori, de. cer senin, de sre, 

- Slăvim- în tine, Tinerețe, 
Eterna Forţă Creatâre | . 

$ 5. Teorie.—Ori-ce composiţie poetică sau poesie 
ne vine mai întâi în iminte ca o simțire a frumu- 
seții unui lucru. Ac6stă simţire constitue fondul 
saii subiectul poesiei. Precum la composiţiunile 
prosaice împrumutăn titlul de la ideea princi- 
pală, tot aşa la poesii îl împrumutăm de la fondul 
lor. Când poesia e scurtă putem întrebuința drept 
titlu vorba saii vorbele cu care începe. 

| Explicare.. — In composiţiă de mai sus, fondul poesici. este 

simţirea că primăvară e mai frumâsă decât cele-l-alte timpuri 

„- ale anului. Titlul poesici -pâte fi deci <Frumuseţea primăverii» 

sati mai scurt «Primăvara», sai <Tu ești frumâsă, Primăvară». 

$' 6. Teorie. — Spre a face o composiție poe- 
tică trebue, după găsirea fondului, să alegem de
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la lucrul, a cărui frumuseţe o simțim, mai multe 
însușiri sati “fapte care sînt în stare să arate, mai 
mult decât ori-care altele, frumuseţea acelui lucru. 
Aceste însușiri se numesc note caracteristice. 

Cel ce pote să alâgă notele caracteristice ale 
lucrurilor, și scie cu ajutorul lor să facă compu- 
neri poetice, se numesce poet. 

Explicare. — Spre a face composiţia de mai sus, după ce 
am simțit limpede cât de frumâsă e primăvara, am căutat să 
alegem. dintre însușirile și faptele ci anume 7z0e caracteristice, pe care le-am credut că arată mat mult frumusețea primăverii. Eată câte-va: 1. Primăvara îmbracă țara cu rade. și vest- minte din poveste, 2. Ea aduce sâre vesel, 3. Ea svârle cto- cârlia în ceruri, 4. Ea aprinde macii pe răzore. .., ctc. 

$ 7. Teorie. — Ca! să: simță frumuseţea unui lucru sati. fapt, poetul trebue să și-l aducă aminte, uitând părţile lui neplăcute; trebue adică să.] prefacă în mintea sa -alt-fel de cur este el în realitate. Acestă transformare ce ne pune în stare să simțim mai bine frumuseţea lucrurilor, poetul o face printr'o pulere 'sufletâscă numită . închi- puire sai imaginațiune. Na - De aci resultă, că, pe lângă deosebirea sciută ($ 2), între composiţia prosaică și cea poetică, maj avem una: în poesie notele caracteristice nu sînt lu 
In composiţia. ică după însemnătate, după asemănări si decoct ci sint rânduite de imaginaţiune ast-fel încât să ne facă să simţim din ce în ce mai.mult frumuseţea ]u.-. crului sati faptului dat. 

isti i 
] . Notele caracteristice dintr'o |
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poesie sînt deci rânduite de imaginaţiune în gra-: 

dație ascendentă. . a a 

Explicare. — In poesia “de mai sus, nu vorbim pe rând, la 

un loc de plante, apoi de animale și în finc de om, precum 

am făcut întro parte a composiției prosaice (4), ci le ames- 

tecăm. Ast-fel întrun loc vorbim de <holde> (plante), apoi 

„de «ciocârlie> (animale), apoi de «turme». (tot animale), pe 

urmă de «maci» (iar -plante), apoi de «codri» și de «privighe- 

tori> (unele plante, altele animale). Dar cu tâtă lipsa de orân- 

_duire după asemănări şi deosebiri, observăm, când citim poesia, 

că sufictul nostru se simte din ce în ce mai aventat; iar avântul , 

cel mai! mare îl simţim la urmă, când, fermecaţi de frumuseţile 

primăverii, - -slăvim, în tinerețea ci, vecinica putere” a lui Dum- 

- nedeii. Acestă rânduire a fost făcută de îmaginațiune. . 

$ 8. "Peorie. — De obiceiii composiţiile poetice 

se fac în versuri, adică într'o vorbire în care în- 

_tâlnim elemente simetrice : număr egal de silabe 

_[mesurd] ; posiţiune regulată a accentelor tonice 

[ritm] ; potrivire la sfârşitul cuvintelor (rimă) ; po- 

sițiune regulată a pauselor. Însă nu tâte compu- 

nerile poetice sînt în -versuri : sînt multe care se. 

compun în vorbirea „liberă (numită de obiceiii şi 

prosă). In versuri apoi se scrii şi alt-fel de com- 

puneri decât cele poetice, «de şi acâstă formă n'ar 

„trebui s'o aibă decât poesia. 

Eplicare: — Pocsia de mai sus este compusă în versuri. 

Tâte versurile ai not silabe și fie-care vers are patru accente 

„tonice care cad în tâte versurile pe silaba a 2-a, a 4-a, a 6- -a 
„şi a 8-a. După fie-care noiiă silabe facem câte o pausă mai 

mare sati mai mică, şi găsim un cuvînt al cărui sfârşit se. 

potrivesce cu sfârşitul altui cuvint, pe care îl întâlnim regulat
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ilab ă se arată î rmătorea 
peste opt-spre-dece. silabe, după cum se arată în u 
Schemă : " 

1 II UI IV 
7: ? ? ? | Tu duci şi tur-me la Pă-șa-aze ; |] 1 2 3 4 56 78 9 

CI my 
. 

A-prinqi şi ma-cit pe r&-zo-ze, || 1.2345 6 7 8-9 
1 TI “III IV 

Faci co-dri verdi ca să ră-su-ne |] 1 :23 4'5 678 9 
E Ia av 

De glasuri de Pi iehe-to 1 [| 

$ 9. Teorie. — Fondul poesiei, rislice, versurile se studiaz _Poetică învăţăm în ce const lică, invenţiunea, disposiţi care face parte şi Studiul versuri cația), precum şi declamațiunea tică a poesiilor). Sa | 

notele caracte- 
ă în Poetică. Tot în 

ă, lao composiţie poe- 

_Exerciţiul 4. — Să se arate fondul și n dintr'o poesie cunoscută. - , Exerciţiul 5, — Să se arate cum ar put€ să fie orânduite 
într'o composiţiune prosaică notele caracteristice din acceaşi 

otele caracteristice 

pocsie, 
: Exerciţiul 6. — Să se arate numărul silabelor, posițiunea 

accentelor ȘI pauselor, Precum și „potrivitile de cuvinte din 
aceeași pocsie, 

Exerciţiul 7. -_ Să Sia aceea, dar fără su iardă acterul de composiţie 
poctică,. Ă 

! 
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6. 
| __ ACELAŞ SUBIECT 

- (discurs.sati disertaţie în genere), 

Onorată adunare; 

I. Cestiunea despre care voiii ave ondrea să vorbesc 
înaintea Domnielor-vâstre nu e noiiă. Dar ce nu e 
noii, nu e interesant, şi n'aş fi îndrăsnit să v& răpesc 
timpul cu cuvîntarea: mea, dacă n'aş fi sciut cât de în- 

găduitori sînteţi cu începătorii. Numai încurajat de in- 
“dulgența Domniilor-vâstre, îmi propun să demonstrez 

tesa cuvintării de astădi : primăvarea este :cel mai fru- 
mos timp al anului. 

II. Cine nu scie acesta ? Şi totuşi sînt încă unii care 

se îndoesc. Sînt unii, iubitori de lucruri triste, cărora nu 

le place primăvara şi care, neîndrăsnind s'o pună 'mai 
pre .jos decât €rna sait vara, susțin din tâte puterile că 
e mai puţin frumosă decât tâmna. După dinşii, nu pri- 
măvara ar fi cel mai frumos timp al anului, ci veşteda 
tâmnă. Dacă vom isbuti să înlăturăm argumentele ce 
ci aduc în favârea tesci lor, prin chiar acâsta vom proba 
tesa nâstră. . 

Ce dic aceşti jalnici admiratori ai tmnei ? Tâmna, dic 
ei, cerul e mai albastru ca niciodată, lumina şi căldura 
sârelui mai dulce, zările mai limpedi. Nici vântul nu 
bate aspru, nici umedâla nu te pătrunde, ca primăvara. 

Şi-apoi unde pui bogăţia tomnei? Grâul în hambare, 
strugurii la tesc, pastrile şi vitele grase; pe când primă- 
vara grâul e pe isprăvite, struguri nu mai sînt, iar pasă- 
rile şi vitele, abia eşite din €rnă, sînt slabe şi fără putere. 
Omul lipsit de grijă tmna, la venirea primăverii este 
îngrijat de diiia de mâne. Atunci cum — exclamă ei—. 
mai pâte fi primăvară mai frumâsă decât tmna ? 

1
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Şi totuşi, onorată adunare, aşa e : primăvara e mai fru- 
mâsă şi mai plăcută decât tmna. Toţi o simţim, cu tote 
că se aduc atâtea argumente în potrivă: E cerul mai albastru şi sârele mai dulce tomna ? Dar cerul e tot atât de 
albastru şi erna, şi cine a putut dice că ârna e mai frumosă 
decât primăvara-? Dar să-ne amintim una: din splendidele 
dile de Maiii, când după o plâe bine-făcătâre, sărele răsare 
strălucitor şi şi-aruncă privirea peste lumea înveselită ; ici, holdele înverdite şi str&juite de macul TOş şi de cicârea albastră ; dincolo, bolțile r&corâse ale pădurii şi cântecul privighetorei ; ici, murmurul apei şi salcia plecată; dincolo, meluşeii sburdând pe pâjiştea cea verae, unde sună clar clopotul turmelor ; ici, fânul' înflorit şi. cântecul pitpa- lacului ; dincolo, satul. vesel şi :salcâmit înfloriţi. O aripă de vânt se simte uşor; mirâsma florilor ne ameţesce : un dor nesecat de vitţă ni se deştâptă în: suflet. Să privim atunci printre bolțile de frunziş ale copacilor,. şi să vedem, dacă ccrul pote: fi vr'odată mai. albastru şi mai frumos ca atuncil- Să „stăm: „în loc: şi să ne uităm la sorele ce licăresce. în rade pline de hucurie, şi să vedem. dacă lumina şi căldura 'lui pote fi altă-dată mai dulce şi mai pătrundătâre ca atunci. Nu, niciodată cerul nu e mai dulce decât primăvara.-lar dacă! tmna zările sînt mai limpedi, ce folos, când -ele se deschid peste câmpul mohorit şi lipsit de ViEţă ? a ! Dar se mai dice că primăvar 

e forte supărător; pe când, din [i liniştit și deci numai atunci am simţi întradevăr dulcâţa ralelor sorelui.—Da; aşa e: la începutul primăverii, vântul e aspru; dar totatât de adevărat e.că, de pe la sfârşi- tul lui Octomvrie şi tot Noemvrie bate de cele mai multe 
ori nemilostivul Cr 

imincta el adesea 

milos ivEţ, şi de seră până q înn6că zările, cele 
uilarea viscolului, 

] atât de limpedi, ci s şi le astupă cu nameţi de zăpadă, Ceea-ce câştigă tâmna 
E Aa 

- d ia : cu inceputul primăverii, 

a bate un vânt aspru, care contră, tmna văzduhul ar. 

dacă comparăim Începutul ci.  
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pierde— şi încă mai mult—comparând sfârşitul primăverii 

cu sfârşitul ei. Şi acelaş lucru, cu umedela care e aşa de 

pericul6să sănătăţii. Se pote ore asemăna umedela de 

primăvară cu ceţurile nesfârşite de tomnă, ce te pătrund. 

până în măduva 6selor, şi cu ploile mărunte ce vestesc: 

" apropierea ernei şi care par'că nu se mai isprăvesc ? Cred, 

că nu mai e nevoe să insist. | - 

Dar, onorată adunâre, nici bogăţia tmnei nu ne pote 

convinge că ea e mai frumosă decât primăvara. E adevărat 

că tâmna e mai mult belşug decât primăvara. Dar bel- 

şugul e belşug, şi n'are a face cu frumuseţea. Belşugul ne 

pote satisface poftele, dar nu ne încântă, nu ne înalță 

sufletul, nu ne farmecă. precum ne încântă, ne înalţă - 

sufletul şi ne farmecă frumuseţea. Cine-a socotit pe un 

om frumos pentru căe bogat, şi cum am crede că tomna 

e mai frumosă decât primăvara pentru cuvintul că e mai - 

îmbelşugată ? . i | a 

In fine, ultimul. argument ce se aduce în favârea 

t&mnei, este faptul'că omul în timpul ei e mai lipsit de 

griji decât primăvara. Dar şi acest argument cade îndată 

ce reflectăm puţin. In adevăr, omul e lipsit de griji 

tmna ; dar când ?. Când a putut să stringă tot ce-i tre- 

bue, spre a pute înfrunta greutăţile ernei. Când însă 

anul e r&i, sufletul omului e plin de grijă, căci erna nu 

'e îndurătere. Cu totul din potrivă, primăvara. Dacă tomna 

„a fost îmbelşugată, atunci omul e fără grijă şi primăvara ; 

- iar dacă-cum-va are vre-o grijă primăvara, el trebue s'o 

fi avut de cu tâmna; deosebirea-e numai că, pe când 

tâmna grija e grijă şi nimic nu o pote îndulci, primăvara - 

din contră, grija e în totdeuna însoţită de o simţire care .. 

“ne încântă sufletul mai- mult ca ori-ce : speranţa în anul 

ce vine. Niciodată. dar omul nu va fi atât de.turburat, 

încât să: nu guste splendidele frumuseți ale primăverii | 

Aşa dar tote argumentele, pe care unii le aduc în fa-. 

vârea tâmnei, nu aii valâre; şi ast-fel rămâne stabilit că 

7
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primăvara, fiind mai frumâsă decât tâmna, trebue să 
fie mai frumâsă decât tote cele-l-alte timpuri. 

In. adevăr, nici-unul din cele-l-alte timpuri nu pote sta alături cu vre-una din aceste dotiă, Erna e prea frig, vara e prea cald; erna natura e mârtă, vara e pe sfâr- şite. Natura: mârtă saii trecută nu e aşa de frumâsă ca natura în crescere; chiar de ar fi tot aşa de frumosă, toţi scim că frigul şi căldura prea mare ne-ar împiedica să-i admirăm frumuseţile. 
III. Primăvara este întinerirea naturii, ŞI precum tine- rețea este cea mai frumâsă vârstă a omului, aşa primă- vara e cel mai frumos timp al anului. Natura se deşteptă, cresce, se desfășcră, şi fiinţa noâstră se deşteptă şi cresce împreună cu ea. Strălucirea naturii, în tote formele ci, ne înconjoră, ne prinde şi ne stăpânesce prin tâte sim- țurile, ne face să simţim că trăim mai mult decât ori-când, Sorele e mai vesel,. păsările mai vide, florile mai mirosi- târe, copacii mai verdi, holdele mai d erburile mai pline de vicţă, anim omul mai fericit. Iar, când omul e şi mai uşor farmecul frumuseţii. Cu acesta credem că am dovedit, pe:cât ne-a îngăduit slabele nâstre mijloce, că întradevăr nici-un: timp al anului nu e mai frumos decât primăv mea crede că trebue să dorâscă ast Domniile-vâstre, care mi-ai făcut cuvintarea mea cu atâta bună-voinţă, decât ca să vă fie traiul 

ătătore de speranțe, 
alele mai sprintene şi 

ă-gi fie-căruia dintre 
ori6rea să ascultați 
nu pote fi alt-ce-va 9 necurmată primăvară l 

_$10. Teorie.—Ori-ce composiţie retorică [discurs sati disertaţie) ne vine mai întâi în minte sub formă de mijloc în vederea unuj scop. Scopul e să con- vingem adică să facem să credă pe cti ce.citesc sau ne ascultă că o idee pri | 

fericit, simte maj mult 

ara. Şi ceea-ce inima. 

ncipală, care se numesce - 

K
a
.
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lesă este adevărată; mijlocul pentru atingerea 
acestui scop este însă-și composiţia retorică. 

LEaplicare. — In composiţia retorică de mai sus tesa, care 
'constitue-scopul composițiunii, este ideea principală <primă- 

vara este cel mai frumos timp al anului>; iar mijlocul prin 
care vrem să ajungem acest scop este discursul ce se presu- 
pune că am ţinut înaintea unei adunări. 

$ 11. Teorie.—Pe lângă deosebirea sciută dintre 
composiţia prosaică şi cea retorică mai adăogăm 
încă una: prin composiţia prosaică noi explicăm 
uh lucru, fără să căulăm cu ori-ce preț să faceni 
pe alţii să crâdă ceea-ce spunem; pe când prin 
compoşiţia retorică voim cu ori-ce preț acâsta, 
De aceea, când facem o composiţie prosaică, noi 

“căutăm s'o facem înțel6să, dar ne este indiferent, 

| 3
0
5
 

Ie
i 

— 

dacă cititorul este în stare sai nu s'o înțelâgă; pe 

când, dacă facem o composiţie retorică tot gândul 
nostru e să fim și ințeleși şi aprobați de toţi audi- 
torii către care.ne adresăm. 

- Eeplicare. — Acestă composiţiune nu este prosaică, ci re- 
torică pentru că vorbitorul voesce cz ork-ce pref să convingă 

pe auditori că tesa sa e adevărată. 

In adevăr, de la început, prin cuvintele: <onorată adunare», 

<voiii av6 ondrea să vorbesc», <dacă n'aș fi sciut cât sînteți 

de îngăduitori», <numai încurajat de indulgența Domniilor- 

vâstre>, cl caută să măgulescă pe auditori, pentru ca ' să-i facă 

„să credă mai uşor tesa sa, chiar dacă n'ar pute el să probeze 
îndestul că este adevărată. Ast-fel fel de măguliri, care nu.lămu- 
resc întru: nimic subie 

sițiile prosaice şi tre 

    

   

  

    

Să odă 
CENTRALĂ 7 

„„URIIE „sir, Ri 

       

     Retorica. 
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permitem când vrem să convingem cu ori-ce preț, şi de aceea 
se întrebuințeză numai în composiţiunile retofice. 

Tot așa, când pe cei ce susțin că-t6mna e.mai frumosă 
decât primăvara, oratorul îi numesce ciubitori de lucruri triste» 

„sau «jalnică admiratori ai t6mnek>; sai când tâmnei îi dă 
epitetul de «<veştedă», el nu 'lămuresce printracesta tesa sa, 
dar caută să facă pe auditori să nu vrea să fie şi ci dintre 
cei ce preferă tâmna primăverii, și prin urmare să se dea de 
partea lui, care este vesel, iar nu <jalnic» — iubitor de lucruri 
vesele, iar nu «triste». - i Si 

Intrebuințarea de epitete, prin care înjosim lucrurile pe care nu voim să le credă auditorii, este un mijloc pe care nu-l putem întrebuința în compoșițiunile prosaice, dar pe care îl între- buințăm în composiţiunile retorice, pentru-că prin ele noi avem de scop să facem <cu ori-ce Preţ> pe 'auditori să credă ceea-ce credem noi, - 

$ 12. Teorie.—Mijl6cele pe care le întrebuințăm în composiţiile retorice, ca să convingem pe audi- tori, se numesc probe. sati argumente ; iar întrega 
din argumentare, adică 

composiție retorică constă. 
din întrebuinţarea acelor mijlce ast-fel încât să-şi ajungă scopul... e | „In Retorică învețăm cum. se găsesc. argumen- tele prin invenţiune, cum se. or disposițiune, cum le d | 

A ânduesc prin. âm forma. definitivă prin elocuţiune sati stilisare, și cum în fine, trebuesc să fie rostite. Ac&sta este o a patra operaţiune care se numesce acțiune Şi pe. care n?o găsim la composiţiile prosaice, dar care corespunde cu decla- maţiunea de la composiţiile poetice, - | Baplicare.— Fată câte-va. a entc,. argumente din composiția pia i 
y Ă g posiţia retori de mai sus, în afară de „cele | = ea 

indicate în explicarea Precedentă: 
1
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1. «Cine nu scie acesta»? (că primăvara ec mai frumosă de 
cât tâmna). Prin acestă întrebare. oratorul face pe auditori să 
„redă că _tesa lui trebue să fie adevărată din momentul ce 
co lumea o crede. . 

2. «Toţi o simțim, cu tâte că se aduc atâtea argumente în 
potrivă>. Prin acestă afirmare oratorul încurajază pe auditorii 

care nu pot aduce argumente. pentr tesa sa, să se încredă în 
simţirea lor și să aibă curajul de a crede că întradevăr pri- 
miar e mai frumâsă decât tomna. i | | 

3. <E cerul mai albastru şi sârele mai dulce t6mna? Dar cerul 
€ tot atât de albastru și €rna; și cine-a putut dice că erna e 
mai frumâsă - decâţ primăvara»? Prin acestă dublă întrebare 
întretăctă: de 'adversativa <dar cerul e tot atât...» noi arătăm 
că cerul mai albastru de tâmnă nu e destul, ca să ne facă să 
credem că tâmina ce mai frumosă decât primăvara, dedrece 
acelaș cer. ce se găsesce. erna nu ne pote face să: dicem că 
erna c mai frumesă decât. primăvara. Aci oratorul dărâmă un 
argument printr'alt argument. a 

<Cine-a socotit .pe .un om frumos, , pentru că e bogat 
și cum' am crede că tâmna e mat frumâsă decât primăvara 
pentru cuvintul că e mai îmbelșugată» 2 Prin aceste întrebări 
oratorul dărâmă. argumentul că tâmna e mai frumosă decât 

- primăvara fiind-că ce mal bogată, arătând că bogăția este 
dcosebită de frumuseţe. a sa 

5. <Primăvara e întinerirea naturii». Prin acestă de efinițiune 

| “oratorul face pe auditori să lege <primăvara» cu un lucru care 
este în fârte de aprope legătură cu frumuseţea: întincrirea. 
Ast-fel cl tinde să-i convingă că primăvara este întradevăr 
cel mai frumos „dintre timpuri .din momentul ce numai în : 
timpul ci. natura întineresce şi deci se înfrumusețeză. 

<Sorele. c mai vesel, pasările mai vide, florile mai mi- 
rosia copacii mai verdi, holdele mai dătătâre de speranţe, 
erburile mai pline de viță, animalele, mai sprintene și omul 
mai fericit». Prin acestă erzzmerare de lucruri unele plăcute, 

altele frumsse,. oratorul grămădesce în mintea auditorilor o
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mulțime de lucruri frumâse în legătură cu primăvara, și-Y face „să nu se mai gândescă la frumuseţile celor-l-alte timpuri. Ast-fel îi silesce să . credă întradevăr că crna este cel mai frumos dintre timpurile anului, 
7. <Şi ceea-ce inima mea cred că trebue să dorescă astă-di fie-căruia dintre Domniile-vostre, care mi-aţi făcut onsrea să ascultați cuvîntarea mea cu atâta bună-voință, nu pote fi alt- " ce-va decât ca să vă fie traiul o necurmată primăvară!» Prin acestă urare oratorul măgulesce şi mai mult pe auditori și-i face să crâdă că nică un timp nue mai frumos decât pri- măvara. Căci, dacă n'ar fi așa, cum ar putc€ el îndrăsni să facă acestă urare cu atâta convingere şi sinceritate? 
$ 13. Teorie.—Planul unei composiţiuni retorice are tot trei părţi principale ca şi o composiţie în prosă: I. Exordiul; II. Tractarea şi III. Perora- iunea. 

| „In exorditi 1) atragem buna-voința auditorului ȘI 2) anunţăm tesa. In tractare 1) combatem pe cel ce sint contra tesei nostre şi 2) susţinem lesa. In perorațiune 1) facem - pe auditor să sim(ă că avem dreptate ȘI 2) tragem conclusiunea. 
Exercițiul 8, __  Exoroițiatindu-se care Sînt Părțile ei și Ssubîmpărțirile lor. 

impeire ţ ni „— Să se resume în scris aceste Părți și sub- 
impărțiri, alcătuindu-se planul întregei composițiuni, * $ 14. Recapitulare. — Cele trei puneri ce am deosebit până ac de alta prin faptul că, ] cu deosebire în lucrare suflelesci. ' Ast-fel, câna facem o conip 

um se disting una a compunerea lor punem anume puteri sati agenţi 

osiţie prosaică punem * 

e
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cu deosebire în lucrare inteligenţa, adică acea pu- 
tere sufletescă în virtutea căreia noi putem reuni 
un subiect cu unul saii mai multe predicate spre 
a face proposiţiuni, frase sati grupări de frase, 
cu ajutorul cărora explicăm lucrurile de sine stă- 
tătâre saii faptele lor. 

Când facem o composiţie poetică punem în 
lucrare cu deosebire: sensibilitatea, adică acea pu- . 
tere sufletescă în virtutea căreia noi putem simţi 
plăcere sai durere. In composiţia poetică, însă, 
imaginațiunea, care e o altă putere sufletâscă, 
rânduesce proposiţiuni, -frase saii grupe de frase 
care exprimă din ce în ce mai vii, numai părțile 
frumâse (şi deci plăcute) ale lucrurilor de sine 
stătătore sai ale faptelor lor. 

Când facem, în fine, o composiţie retorică punem 
în lucrare voința, adică acea putere sufletâscă în 
virtutea căreia noi ne hotăriim să lucrăm în ve- 
derea unui scop. Composiţia retorică nu este decât 
un mijloc pentru -ajungerea acelui scop; propo- 
sițiunile, frasele, grupările de frase deșteptă în 
noi porniri care ne îndemnă să credem ce-va ho- 
tărit despre lucrurile de sine stătătore sati despre 
faptele lor, și să lucrăm potrivit cu acâstă credinţă. 
$ 15. Aplicaţie. — Combinând în proporţii egale 

„t6te puterile n6stre sufletesci, putem isbuti. să 
facem un noii gen de composiţiuni, care este 
cel. mai greii dintre tote, composițiunile istorice, 
pentru care ne va servi următorul exemplu:
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7, 

DIN ISTORIA IMPERIULUI ROMAN 
“(După jumătatea I-lui secol d. Chr.) 

Incep să povestesc vremi pline de nenorociri, selba- 
tice prin r&sbse, sfâşiate de ră&scâle şi, chiar în timp 
de pace, grozave. Patru împerați morţi de sabie. Trei 
rEsb6e civile, mai multe externe, și adesea de amân- 
două. Isbândi în Răsărit; pierderi în Apus. ]liricul se 
rescâlă; Galia șovăesce; cucerim Britania și 'ndată o 
părăsim;  nemurile Suevilor și Sarmaţilor se ridică; Dacul își face faimă și din isbândile și din pierderile _nâstre; Parţii înșelați de un. fals Neron, vor să ia: armele. . 

lar Italia. necăjită de grozăvii noi sai de secolii în-. delungaţi uitate: cetăți înghițite sau dărâmate în bo- gatul pămînt al Campaniei; Roma nimicită de foc; vechile temple spulberate din temelie;- Capitoliul 'ars „de mâna chiar a cetăţenilor. Legea profanată; mările acoperite de surghiuniţi; stânci mânjite de omoruri. lar în Roma crudimi şi mai selbatice : noblețea, - averea, . onorurile, lipsa chiar de onoruri -sînt crime; virtutea, morte sigură; r&splătire pentru cei ce pârăsc, mârșavă . ca și crima: lor, căci unii iau pradă consulatul Și 'sluj- bele sacre, alții, guvernarea provinciilor și puterea în lăuntru ; tot e pe mânile lor. “Sclavii, de ură sau de frică, se înnarmeză în contra stăpânilor, liberții în: contra patronilor, iar cei ce mai - vrășmași Sint “jetfâti de propriii lor prieteni. | a: 
| Tacit, 

Analisă. — Acâstă composiţie, scrisă de“mârele; istorie roman, 'Tacit, care a trăit la Roma pe vremea împă- ratului Traian, face parte dintro scriere mai întinsă întitulată «Iistoriae» şi constitue capitolul II din Car. 
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tea I. Intr'însa el arată ce fel de evenimente din istoria 
Romei avea să povestâscă după mârtea lui Neron (68 

d. Chr). Pentru ca să pâtă face acâstă composiţiune el 
a trebuit să pună în activitate mai întâi o mare putere 

de inteligență pentru ca să cunâscă faptele din. acea 
epocă, legăturile dintre ele şi înţelesul lor; apoi, o 
mare putere de imaginaţiune, pentru ca din rămășițele 
acelei epoce, din spusele şi serisele unora şi altora, să 

"al&gă notele caracteristice, şi să pâtă reconstitui (recon- . . 
strui) în mintea lui înfăţişarea şi desfăşurarea eveni- . 

mentelor şi pers6nelor ce aii luat parte la ele; o mare 
putere de sensibilitate; pentru ca, nu numai să le re- 

- constru6scă, dar şi să le simtă şi să ne facă şi pe noi 
să simţim. grozăvia sau frumuseţea lor, ca şi cum s'ar 

întâmpla în momentul de faţă ; şi, în fine, o mare putere 
de voinţă, pentru ca, arătându-ne cu nepărtinire ade- 
vărul asupra faptelor şi persânelor, să ne facă totuă 

să avem şi noi aceleași judecăţi despre bunătatea sai. 
răutatea lor, .pe care dînsul le are. 
Marea lui putere de inteligenţă se vede în claritatea 

cu care pricepe şi ne face şi -pe noi să pricepem neno- 
rocirile interne şi externe ale Imperiului Roman. 

Marea lui putere de imaginaţiune se vede în claritatea 

notelor caracterisțice pe -carâ/le-a ales din nenumăra- 
tele note ale acelei 'epoce şi rânduirea lor în gradaţie - 

ascendentă, ca și cum ar fi-o poesie. Astfel el anunţă: 

„mai întâi în mod general nenorocirile : «vremi pline 

- de nenorociri, sfășiate. de răscâle, ŞI, chiar în pace,. 

grozave... împărați morţi: de sabie...:resbâe civile. 
externe... de amândoiă>. Apoi începe să preciseze 

arătând nenorocirile externe : <isbângi în' Răsărit ; 

pierderi în Apus: Iliricul se rescâlă; Galia șovăesâe; 
cucerim Britania ... >». După. acâsta -precis6ză! g grozăviile 
interne, mai întâi cele privitGre la vă6ţa materială a 

Italiei: «cetăţi înghiţite.:. Roma nimicită... Capitoliul
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ars...> apoi la cea morală: «legea profanată; mările acoperite cu surghiuniţi... >. In fine grozăviile morale din Roma care culminâză cu frasa: <Selavii se înar- mâ6ză contra stăpânilor, liberţii contra patronilor, iar cei ce n'ai vrăşmași sînt jertfiți de propriii lor prieteni», ea însă-şi constituind o gradaţie. | o Marea lui putere de sensibilitate se arată în faptul că din acestă alegere de note „caracteristice, și din acâstă disposiţiune! a lor, noi simţim cu putere reali- tatea grozavă a acelor timpuri, ca şi cum am citi o poesie. In fine, marea lui putere de voinţă se manifestă în faptul că urmărina povestirea: lui nu putem să nu con- damnăm pe aceia care adusese Roma, regina lumii, într'o asemenea stare de josnicie morală, încâț vir- tutea e pedepsită cu mortea, iar prietenii jertfese pe prietenii lor, Legătura dintre fapte este așa de natural expusă, încât nu ne vine un moment să ne îndoim de spusele istoricului: convingerea este făcută, chiar dacă n'ar aduce probe. | Sta 

rele composiţii 
să aibă mintea 

$ 16. Coneclusie. — Cele mai g sint cele istorice. Istoricul trebue limpede a unuj prosator, inima caldă Şi înclii- puirea puternică a. unui poet și puterea de con- vingere a unuj orator. Și cum. în Retorică se „studiază composițiunile retorice în. care se întru- nesc până la un Gre-care punct și arta prosato- rului şi a poetului, s'a obicinuit ca composițiu- - nile istorice să fie studiate. tot în: Retorică” | In cele ce urmeză :ne vom. ocupa mai întâi de genul -oraloric, în care se cuprind tâte Compo- sițiunile retorice ; Și apoi de genul istorie în .care se cuprind composiţiunile cu: conţinul istoric, 
———————  
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GENUL ORATORIC 
  

1]. Discursuri deliberative. 

| -8, 

A DOUA OLINTIACĂ A LUI DEMOSTENE 

|. Istoric. — Demostene (385—322), cel mai mare 
orator al antichităţii, convins că Filip, regele Macedo- 

niei, prin intrigile, aurul şi puterea lui armată, amenință 

să supună rând pe rând ţările .grocesci şi prin urmare 
şi Atena, patria sa, duse prin cuvîntările sale o luptă 
continuă în contra acestui rege, căută prin discursu- 

rile sale numite «Filipice» şi <Olintiace» să convingă pe 
Atenieni despre ce-i ameninţă, şi-i aţiţă să se opună 
mersului cuceritor al lui şi să-l oprâscă în loc. 

Când ţine Demostene acest discurs, Filip cuprinsese 
- câte-va teritorii de pe lângă Marea Egee, între care: 

" Amfipolis, şi acum vroia să cuprindă Olintul, care eră 
o veche colonie ateniană. 

Ca să cuprindă Amfipolis de la Olintieni, Filip prin 
oratori cumpăraţi, făgăduise Atenienilor că le va da 
lor acâstă cetate ; Atenienii se înşălară, îi deteră ajutor, 
Filip cuprinse cetatea, dar o păstră pentru dînsul. Mai. 

„apoi, ca să pâtă lupta în contra Atenienilor, făgăduesce 

“ Olintienilor că le va da Potidea, posesiunea Atenei ; Olin- 
tienii se înşală, îi dă ajutor în contra Atenienilor, Filip 

cuprinde cetatea, dar o păstrâză pentru sine, cum făcuse 

şi cu Amfipolis. Ce-va mai mult: se pregătesce să pună 
mâna chiar pe. Olint. Olintienii acum trimit Atenienilor, 

care fuseseră înşelaţi ca şi dînșii, o solie, să eră ajutor în 
contra lui Filip. Filip însă vrea să împiedice acţiunea lor 
şi caută să se servâscă faţă de Atenieni de acelâşi mijlOce 

pe care le întrebuinţase mai înainte : prin oratori plătiţi 

7



26 

(cum era Eschine, adversarul lui Demostene) caută să 
făgăduâscă Atenienilor. Gre-care avantagii, numai să nu 
dea ajutor Olintienilor. i | 
Demostene simțind acâsta, prin discursul săi desco- 

pere Atenienilor poliiica lui Filip, şi susţine ca Olin- 
tienii să fie îndată ajutaţi. E - | 

Afacerile Atenienilor, în lupta lor în contra lui Filip 
mergeaii răii, din pricină că ele se desbăteai şi se hotărati 

» într'o adunare (ce se ţinea într'un vast amfiteatru numit agora) la care luai parte toți cetăţenii Atenieni:. Acâstă 
mulţime de votanţi era condusă de câte-va sute de “Gmeni împărţiţi în doi partide, conduse fie-care de câte un orator, care, spre a-şi păstra popularitatea, sus- țineaii hotărîri ce corespundeau mai mult trebuinţelor 
trecătâre ale mulţimii decât trebuinţelor permanente „Şi superidre ale Statului. Spre a lupta. în contra lui Filip, trebuiaii luate hotăriri energice şi repegi, sacri- ficii de bani şi de sânge, iar cetăţenii Atenei eraii învă- - țaţi cu binefacerile păcii, cu plăcerile ei şi nu le venia bine nici să dea bani, nici să mârgă la 6ste, şi de aceea şi hotărîrile lor, chiar când erai în vederile lui Demo- stene,-se executau molatic, cu greutate, saii nu se exe- cutati. de loc. Impinşi pe de o parte de energia şi ade- verul cuvîntărilor lui Demostene, ei vor să se opună „lui Filip ; atraşi, pe de altă parte, de dorinţa lor. de viţă plăcută şi liniștită, ei îşi pun singuri piedici Prin amânări,  Acusări reciproce şi judecăţi. ŞI, pe când.marea mulţime a Atonienilor nu scie în cotro să mergă, iar câna scie, 
cnotgie şi stăpare iei plai ine, Filip anul singur, din succes în sueceş a oa ea; SUPUȘI 3%, merge OS spre marea indignare a lui Demo. - „Stone, care cu ovi-ee prej vrea să-i tae calea. | 

II. Primul resumait.— A —Deii. bărhan A. i in - - . eii, bărbaţi Atenieny sint cu voi, pentru că Filip are | meni, p are de Vrăşmaşi pe 
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N ei Pa 

chiar vecinii si, pe Olintieni. E momentul dar să 
ajutăm pe aceştia în contra lui.  -  - | 

Nu vă fie frică de Filip: el este'slab. și plin 
de. viţii. e - 
_B.— Puterea lui s'a întemecat până acum pe înşe- 
lăciune:. ne-a înșelat pe noi, a înșelat pe Olintieni, 
i-a înşelat pe Tesalieni. Acum toţi scim că puterea .. 
lui stă în înşelăciune, toţi se: vor feri de €l, şi - 
puterea lui se va nimici. | Sa 
-Nimeni nu m& pote desminţi. | 
Nimeni. nu va pul& susţine iarăși, că el se va 

menţine prin puterea dobiîndită : nici-o putere nu 
e statornică, dacă nu are la. temelia ei bunătatea: 
și dreptatea. .. /. Sa 

Slăbiciunea lui se va vede îndată ce noi vom 
ajuta pe Olintieni, vom aţiţa pe Tesalieni, dar nu 
“cu vorbe, .ci cu fapte: să-contribuim toţi pentru 
r&sboiii și toți să luăm parte la dinsul.- - 

Armata macedonenă e slabă; ea n'a însemnat 
ce-va decât. adăogându-se la forțele nostre, la ale 
Olintienilor sai Tesalienilor. Ea e:r6să de disen- . . 
siune: Filip e un aprig venător de glorie; iar 
ostașii lui nu-l pot suferi fiind-că sint supuşi la 
atâtea osteneli, nu-și pot vede de ataceri, nu pot 

7 

nimic câştiga. - i RR 
„ “Trupele lui personale nu sînt mai bune. Un om 
de încredere mi-a spus-o : Filip isgonesce din pismă 

“pe generalii cei buni, înlătură de necaz, pe:cei. 
virtuoşi. In jurul lui nu trăesc bine decât tâlharii, 

„lingușitorii, măscăricii. Probă e că nemernicii pe 

care noi i-am isgonit sint la curtea lui. Acesta nearată 
ce plin de viţii este el; iar acestea se vor da pe : 

faţă şi mai mult, îndată ce va da de-o neisbândă. 

Se va dice că norocul lui e mare şi că noi:nu 

vom putâ sâ-l biruim.. Norocul .nostru însă e mai
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mare decât al lui Filip, dar el v'a biruit peniru că a lucrat într'iuna iar voi ați stat necontenit cu mâinile “în sîn. 
Altă-dată. bărbaţi Atenieni v'aţi primejduit viaţa şi averile pentru alții ; și nu vreți acum să faceţi acesta pentru voi? Am: pierdut vremea zadarnic cu amânări, acusări, speranţe zadarnice. Ca să câş- tigați ceea ce n'ați putut păstra, trebue să lucraţi tocmai din potrivă. 

| Să contribuim cu toţii, să merger la r&sboiii, Și numai apoi să ne ăfuim ca să deosebim pe cei vinovaţi de cei nevinovaţi. Acum generalii vă părăsesc, fiind-că nu S'aștâptă la nici-o resplată, iar pe cei ce-i dați în judecată îi achitaţi, când iai cuvîntul şi povestesc nevoile ce-ai. îndurat din pricina lipsei. Acum alacerile merg râu. „Lăsaţi sistemul de a fi conduşi de şefii de par- tide, care înconjurați de 9 parte din voi, își impun opiniunea. Lăsaţi: tribuna liberă şi nu vă hotăriţi decât pentru părerea cea mai bună. | _C.— Faceţi acesta, contribuiţi cu toții la cheltue- iile resboiuluj, luaţi parte cu rândul ]a el, şi nu se pote să nu isbândiţi în conira lui Filip. 
III. Teorie. Ş 17, Cuvintările prin care un orator își desvoltă părerile sale în. faţa unui om sai unej adunări cu scop de a o face să.le adopte.şi să. devie printr'acâsta norme de conduită pentru. cej ce sint sub autoritatea acelui Om sati acelei adu: 

nări, se numesc discursuri deliberative. Explicare. —— Discursul de mai sus este un discurs delibe- 
Tativ pentru că este ținut de către Demostene în! 

| 

în fața adu- 
năril cetăţenilor Atenei, în agora, cu scop de aj determina 
să dea ajutor grabnic Olinticnilor în contra luy Filip | + 
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$ 18. Spre a face un discurs, trebue să ne gân- 
dim mai întâi prin invențiune să găsim mijlăcele. 
suflelesci, argumeniele. sait probele. prin care ora- 
torul crede că va influența sufletul auditorilor şi-i 
va determina în sensul convingerii sale. Aceste 
mijl&ce sufletesci sînt de trei feluri după numărul 
puterilor sufletesci ce constitue personalitatea ome- 
n6scă : a) mijloce intelectuale, numite şi argumente - 

„propriti qlise, raționamente sai motive, adică jude- - 
căți prin care oratorul se adresâză la inteligenţa 
auditorilor şi pe care vrea să le inculce în mintea 
lor; b): mijlâce afective, pasiuni sai mobile, adică 
stări sufletesci de plăcere şi durere cu . care 
oratorul se adrescză la sensibilitatea auditorilor, 
şi pe care vrea să le incorporeze în sufletul lor; 
c) mijloce voluntare, năravuri saă conduită prin 
care oratorul caută să determine voinţa auditorilor 

chiar fără să întrebuinţeze cele Wîntâi doie feluri 

de mijloce. 

Explicare. — În -discursul de mai sus Demostene întrebuin- 
țeză câte trele mijlecele. 

Intrebuinţeză mai întâi zzz7locele voluntare, care se văd și din 
discurs, dar care se constată mai cu scmă din ideea bună pe 

care auditorii trebue so.aibă despre cinstea sati probitatea 

oratorului. Demostene, precum ne spune istoria, era întradevăr 

nu numai c<vir dicendi peritus»>, un bărbat iscusit la vorbă, 
dar și <bonus», adică cinstit, incapabil de a susțin un lucru 
pe care nu l-ar fi credut adevărat cu t6tă convingerea. Ate-. 
nienii sciai acesta, și de aceca eraii mai dinainte dispuși 

să credă părerile lui. , 

Dar pe lângă că era cinstit, Demostene era plin de eszer, gi ca



„30 

  

ori-ce om absolut convins, de ceea-ce spune. Când el afirmă 
că «nimeni nu m& pote desminţi», că «nici-o putere nu e sta- 
tornică, dacă 'nu e: întemecată pe bunătate și dreptate», «no- rocul nostru e mai mare decât al luf Filip»; când exorteză pe Atenicni, dicând: «Să contribuim cu toții, să mergem la r&s- boiă, şi numai apoi să ne r&fuim»>, ctc., simțim în noi că se deșteptă aceeași pornire pe care el o. exprimă și începem să ne convingem, chiar fără-a mai cugeta la judecăţile și senti- mentele ce ar pute sprijini acea convingere... , _ Energia lui însă .era subordonată „cinstei lui de om care „Susține lucrurile pe care le susține, nu ca să-și arate îngâmfarca prin m&surile'pe care le propune, ci pentru că isvorăsc din natura „lucrurilor ca fiind cele maj bune în acel moment pentru bi- nele statului; cu: alte cuvinte energia și cinstea lui merg mână în mână cu o sodestie neprefăcută şi cu dragostea curată . pentru binele cetăţenilor către care Vorbesce: | « Câteodată el spune auditorilor cuvinte mai aspre, ca bu- niOră când dice «dar el wa biruit (Filip) pentru că a lucrat întruna, iar. voi ați stat necontenit cu mânile în sîn>. Dar acestă dojaniă. care ar fi putut să supere pe auditori, în gura lui Demostene nu superă, pentru: că o pregătise bine mai înainte: spunându-le că deii sînt cu dinși putea ori-când învinge pe Filip, — fi pregătit-o bine, Demostene erâ vorbia cu: autoritate. și era stimat cetățenii săi. Un alt mijloc. vo sa auditorilor este dar cuviiuța, adică perfecta Potrivire a nului dintre Situațiunea orat 

Y şi dacă vor lucra, ci 'vor 
şi pentru că, chiar de n'ar 
om stăpân pe subiectul stu, 
şi. ascultat cu drag de con. 

to- 

y 
In al doilea rând, Demostene întrebuin mijlâce intelectuale saă' argumente propriă cend în exordiă : <Deii, bărbaţi Ate că Filip are de vră 

E momentul dar să 
face următorele r 

„dise. Ast-fe] 'di- 
Șmași pe chiar Vecinii. să, ajutăm pe aceştia În contra lui> aţionamente : | 

pe Olintienj, 

e
 

  

luntar prin care își impune voinţa : . 

orului şi disposiţiunile” auditorului, - 
| j . , .” 

, 

țeză în discursul săă 

nieni, sînt cu voi, pentru! 

, Demostene. | 

În 
Am
an
it
a 
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1) 

Uu popor « ai cărui orășmași sut în orajiă cu vecinii i or este. 

__ favorisat de dei. 

Y, Atenienilor, sînte ţi i un popor ai cărui orasmaşi sint în 

„orajbă cu vecinii lor. 

oi, Atenienilor, sînteți favorisați de dei, - 

2) 

_Voi, Atenienilor, aveţi(=sînteţi având) un duşman. 
- Cai ce ai un duşman trebue să ajute pe inimicii dușmanului 

Voi, Atenienilor, trebue să ajutați pe inimicii , dușmanului 

vostru, 

„Aceste raționamente ' “compuse . fie-care din trei judecăţi,. 

dintre care cele doit dintâi, numite preinise, întemeeză pe 

cea de-a treia, numită conchusiune, se numesc silagiszpe.. 

"Un silogism redus la cea mai simplă formă are schema 

- următâre : e A ., 

1). mestez sat 2) s este p-. 
s este 22. m este 

Deci s este p. + Deci s este z: 

Dacă însemnăm pe 72 printr'un cerc, pe 4 prin alt cerc mai 

-mare și pe s printrun cerc mai mic decât 7 şi ș, atunci, din ă 

momentul ce ştim « că z este în P adică : 

Ș 
şi din momentul ce scim că s este în mp, adică: . -
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atunci se înțelege că s este în Z, adică: 

5) 
de unde '72 dispare și remâne numai 5 care este în mod ne- cesar cuprins de z, adică: 

  

„ Silogismul, el prin el, însă, n'are putere decât dacă îl aplicăm la faptele care intereseză pe. auditor. Făcând acestă aplicaţie, silogismele de mai sus iai următbrele forme : 

1) 
Un popor at cărui 2răjmași sut în orajbă cu vecinii sat este ” favorisat de dei, | 

| 
. . 

amp . . a a 

„Voi, Atenienilor, sînteţi ză Bopor ai cărui Vrăjmaşi Sînt în orajbă cu veciniy sei, pentru că, aveţi de vrăj- maşi pe Filip, care este în vrajbă cu Olin- tienii, vecinii săi, Voi, Atenichilor, sînte ți favorisați de dei, 

| 2) 
Voi, Atenicnilor, aveți dușmanii Voşiri, pentru că aveţi 
Cel ce ai duşmani trebue să aj | nului săă, | Voi, Atenienilor, trebue să aj vostru, (N i Sub acâstă formă, când adică une de o motivare Sai de un fapt, ePtherimă. 

le din premise sînt însoțite silogismul Portă numele de 
x  
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Insă nici sub acestă formă cugetarea lui Demostene din 
introducere nu e întregă, și anume în al doilea silogism. Con- 
clusiunea <Voi, Atenienilor,. trebue să ajutați pe inimicii acelui 
dușman», trebue să mai facă parte ca premisă din alt silogism: 

în forma : a s este 72 - 

“meste p 
Ss este zi; 
  

3) 
„ Atenienilor, trebue să aj taţi pe inimicii duşma- 

nului vostru ; 

Inimicii dușmanului vostru sînt Olintieniă. 

Voi, Atenienilor, trebue'să ajutaţi pe Olintieui.- | 

In cugetarea lui Demostene, silogismele 2 și 3 sînt legate 
ast-fel : , 

Voi Atenienilor aveți dușmanul, vostru (pe F ip), 
“Cei ce aii un duşman trebue să ajute pe inimicii dușmanului 

[săi — deci: 
Voi Atenienilor trebue să djutați pe inimicil dușmanului vostru; 
“Inimicii dușmanului vostru sînt Olintienii, — deci: 
Voi, Atenienilor, trebue să ajutaţi pe. Olitieni, 

Reunifea a doiiă sai! -mai multe silogisme se numesce po- 
Zisilogismz. sa sorit. a 

Acest mod de exprimare, prin care analisăm fir cu fir jude-. 
cățile nostre și legăturile dintre” ele, nu pote plăcc auditorului 

căci el pote înțelege tot atât de bine aceste idei, dacă sînt expri- 
mate mai scurt; de aceea, „de cele mai multe-ori, oratorul 

lasă la o parte unele premise care se subințeleg și chiar unele 
conclusiuni. Silogismul în care lipsesce una sai doită: judecăți 

se numesce euzimemă. Ast-fel, în exprimarea resumatăide mat 
sus, primul silogism se reduce la frasa: <Deii sînt cu. voi, Ate- 

nieni, pentru că . Filip are de vrăjmași pe chiar vecinii lui», 
din care lipsesce prima și a dotia premisă care se subinţeleg 

şi nu se păstreză decât motivarea premisci de-a doăa și con- 

clusiunca : silogismul este înlocuit printr'o entimemă. 
2 

Retorica.
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Silogismul, epiherima, polisilogismul, -entimema constituese 
o speţă de argumente propriii dise ce se numesc 7afzonamente. 
„Tot raționamente sînt și unele siologisme neccomplcete, cum: 

ar.fi următorul : < Altă-dată, bărbaţi Atenieni, v'aţi primejduit 
vicța și averile pentru alții; și nu vreţi acum să faceți acesta 
pentru voi?» Prin acest argument, Demostene caută se con- 
vingă pe Atenieni dându-le ca ezenzplu activitatea lor trecută, 

„Raţionamentele necomplete întemeâte pe un cas se numesc 
exemple, Yar dacă sînt întemecte pe mai multe casuri se numesc 
înducțiuui.. Aci avem un exemplu, lar argumentarea dintrinsul sc numesce 4 fortiori, adică de la maj puţin la mai mult: dacă vol vaţi luptat pentru mat Puțin (pentru drepturile altora), cum'să nu vă. luptaţi voi pentru mai mult (pentru drepturile vâstre proprii) ? N 

In afară de raționamente, Demostene mai întrebuințeză şi un alt-fel de argumente propriii dise, și anume așa numitele Jocuri comună saă puncte de vedere din care ne putem pune pentru a găsi probe în ori-ce cestiune dată. Ast-fe], Demostene ca să facă pe Atenieni să n'aibă frică de Filip, arată circuzz- Stauzele sait împrejurările înjositâre în care Filip trăesce. la curtea lui; și pentru ca proba să aibă mai multă putere, Demo- stene definesce pe Gmenii de care e înconjurat Filip ca <tâl- harib, <lingușitoră>, <măscărici», etc. Circumstanţele și defini- iunea sînt doi& locuri - comune pe care le putem găsi în ori-ce cestiune: Printrînsele putem arăta că un lucru nu este aşa de grav pe cât se pare saă din potrivă, precum vădurăni că face Demostene cu Filip. Un amic al lut Filip, întrebuințând tot aceste locuri comune, ar fi. lăsat la o parte "circumstanțele şi definiţiunile lui Demostene si putut să spună că. Filip și-are necurmat Ceca-ce se numesce destrăbălare 1 decât o manifestare a iubirii luy pentru 

gândul la afaceri, că 

artă si sciin probă ar fi dat pc filosoful Arist 
i 

oteles care trăia la curtea lui 
Și care totuși era fala tuturor Elenilor. Circumstanţele Și definițiunea sînt locuri comune intrinseci ci 

S 

și ar fi întrebuințat altele. Așa, ar fi - 

a curtea lui nu e alt-ce-va 

IN 
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pentru că isvorăsc chiar din cestiunea ce preocupă pe orator; dar 
mai sînt și locuri comune e/rizzseci care n'ai a face cu cestiunca, 
dar contribue: indirect la lămurirea ci. Ast-fel este zzărfuria. 
Demostene întrebuințeză acest loc comun, când; ca să pro-. 
beze circumstanțele de la curtea lui Filip, spune că ele sînt. 
adevărate fiind-că i-aii fost spuse de un om «vrednic de cre- 
dință». : i " 

In: finc, în al treilea rând, Demostene întrebuințeză în dis- 
cursul săi 7z27loce afective sai pasiuni. Evident, Filip putea să fie 
un om vițios și totuşi să fic în stare dea, învinge pe'Atenicni. 
Tabloul viţiurilor lui însă ar fi putut să atingă pe Atcnicni 
şi aceştia, începând să desprețuescă pe Filip pentru viţiile hui, 
ar fi putut șă uite valdrea.lui reală din alte puncte de vedere. 
De. aceea Demostene, când spune: «Filip isgonesce din pismă 
pe generalii buni, înlătură de. necaz pe cei-virtuoși. In jurul 
luă nu trăesc decât tâlharii, lingușitoriă şi măscăricii...> pe lângă 

„că, dă un argument propriă dis de slăbiciunea lui Filip (isgonirca 
bunilor gencrali), el mai adaogă câte-va amănunte care pot 
impresiona sensibilitatea auditorilor şi-i: pot determina în sensul 
sciutei sale tese : Filip fiind slab, trebue să ajutăm pe Olintieni. 

Exerciţiul 10.— Să sc caute în discursul următor câte dotiă 
exemple de fie-care dintre felurile de argumente de care sa 
vorbit în acestă explicare. RE 

9. 

ACELAŞ DISCURS 

|. Al doilea resumat, mai desvoltat.—A. ])eii 
”Şi-arată bună-voinţa lor: mai. mult ca ori-când față 
de voi, bărbaţi Atenieni, făcând ca Filip-să aibă de 
vrăşmași pe înşi-și vecinii lui destul de puternici, 
pe: Olintieni. Aaaa NE 

Ar fi o mare greșală dacă noi nu ne-am. folosi: 
de acest prilej și nu i-am ajuta pe ei în contra lui. .
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Spre a v& holări la “acesta nu voi vorbi nici 
“de puterea lui Filip, deorece ar-trebui să arăt că 

el a devenit puternic prin noi, nu printr insul;. nici. 
de pedepsa ce trebue s'o daţi acelora dintre noi 
care a lucrat pentru dinsul și în contra nâstră; ci 
voi vorbi de pers6na'lui, ca să vă convingeţi cu! 
probe cât de: slab este el în realitate. | E 
B.—Aş dice şi eii, bărbaţi. Atenieni, că Filip e. 

puternic, dacă faptele lui ar fi întemeeate pe drep- 
tate. EI însă n'a făcut decât să umble cu înşelă- 
ciuni: pe noi ne-a momit cu Amfipolis, ca să ne 
facă să nu_dăm ajutor Olintienilor; pe Olintieni 

„i-a momit, ca să-i dea ajutor contra nostră, cu Po- 
tidea ; pe Tesalieni,.cu Magnesia şi cu însărcinarea. 
de a duce el: r&sboiul Focidic. Acum că toţi cu- nosc înșelăciunile prin care a. ajuns să pară-pu-. 
ternic, toți se vor:feri de el şi-l vor răsturna din situațiunea ce şi-o dobîndise prin amăgiri. 

Cine crede contrariul, să vie aci să. m& des- - mină, | a 
Cine crede cele ce spun eii; dar susține că Filip „se va menţine în situaţiunea lui prin puterea ce-a dobindit-o, se înşală. Se înșală, pentru că la.te- melia puterii lui Filip nu găsim bună-voinţa care unesce pe cei ce conlucreză, ci lăcomia şi r&u- ialea, care desunesce. Și niciodată nu s'a putut întemeea o putere statornică pe nedreptate şi înşe- lăciune. Da a a 
Filip deci e -slab, şi Voi trebue să vă folosiţi de prilejul acesta, ca să ajutați îndată pe Olin- teni in contra lui; să trimiteţi soli Tesalienilor cu însărcinarea de a-i aţița ȘI mai mult în- contra luj. Să nu-i trimiteţi insă numai cu vorbe, căci cu. câl se scie. că noi Vorbim 'mai cu înlesnire, cu atât toţi se feresc şă ne dea cred&miînt, ci cu fapte. 

| , 
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Să contribuiri cu toţii, cu toţii să fim gata să 
facem serviciul militar, și gala să resolvim. ori-ce 
atacere. Atunci se. va vede şi. mai mult slăbi- 
ciunea lui Filip. i Dă 

Armata macedoncnă se arată a fi -puternică 
numai când se adaogă la alte forţe, ca atunci când. 
a conlucrat cu generalul nostru Timoteiti în contra 
Olintienilor. apoi. cu Olintienii în contra Potideii, 
și cu 'Tesalienii în contra tiranilor. lor.: O. putere 
cât de mică, la moment oportun, aduce isbânda.: 
Armata macedonenă altminteri e slabă, şi Filip 

însu-şi contribue la slăbirea ei. El-vrea gloria cu 
_ori-ce preţ; cei ce sînt comandaţi de dinsul n'ai 
însă nici-o parte la acâstă glorie, dar aii în schimb 

“oboselile și necazul că nu pot nici să-şi vadă de 
lucratul pămîntului, nici să-şi vîngă ce-au dobîndit 

- în 'r&sboii,. deorece târgurile, tocmai din pricina 
resboiului, sînt închise. Intre el şi ci este o desă- 
vârşită deosebire de tendenţe.. 

Se spune, e adevărat, mult bine de mercenarii 
și trupele sale personale. Dar nici acestea, precum 
mi-a spus-o un om vrednic de credinţă, nu sînt 
întru nimic, superidre celor-l-alte. Căci Filip, din 

. pismă, isgonesce-pe toţi generalii ce se arată mai 
iscusiți decât -el; iar pe cei ce nu pot să sufere 
destrăbălarea de: la curtea lui —iîi înlătură. El se 
află înconjurat numai .de tâlhari, linguşitori și 
omeni de nimic. Probă, e faptul că toţi desme- 
ticii şi” măscăricii pe care i-am isgonit noi — sciți 
cu toţii casul slujbașului Callias — jocă mare. rol - 

„la curtea lui. Sint p6te mici lucruri, acestea ; dar 
sînt mari pentru cei cu cugetul curat: ele carac- 
teris6ză josnicia lui Filip şi ni-l arată cum e. Sint 
mici acum, fiind-că sint întunecate de isbândile 

ii
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lui, dar îndată ce el se va policni, îndată se vor arăta tuturor în totă grozăvia lor. | j Cu -t6tă slăbiciunea Şi Josnicia luj, pote că Vvre-unul. dintre voi, bărbaţi Atenieni, ţine la Filip pentru norocul lui. Eu cred însă că norocul Sla- „tului nostru e şi a fost mult mai mare. lar dacă am fost învinşi de-dinsul, am fost pentru că el a lost într'o continuă activitate, pe când noi n'am făcut nimic. - aa - o C.—Și mă mir mult de neactivilatea vâslră, băr- baţi Atenieni, căci voi altă-dată vaţi luptat în contra “Spartanilor “pentru. drepturile “Grecilor, şi aţi chel- tuit avutul vostru pentru alţii ;- iar. acim nu vreți să ve luptaţi și să cheltuiţi pentru voi înși-vă ? „Aţi pierdut vremea cu amânări, învinovăţiri, ju- decăţi şi Speranţe zadarnice. Și dacă aţi fost în- vinşi din acestă Dricină, credeți că veţi isbândi făcând tot ast-fe] ? Ce:.am avut nam putut să păstrăm ; acum trebue tot să dobindim, şi deci trebue să lucrăm cu iotul alt-fel decât am lucrat până acum. a : | =E dar timpul, bărbaţi Atenieni, să contribuim cu toții, toți să mergem la resboiă, și numai după co vom isbindi, să judecăm pe cei r&i, să r&s- plătim pe cei buni. Atunci numai veţi avâ drep- tul să învinovăţiți.. Căci ce “se întâmplă adi? Numiţi generali, și generalii părăsesc Causa vostră ȘI se luptă în altă parte pe sâma lor. Şi se înţe- lege de ce: Prădile pe care le-ar cuceri ci, le luaţi voi, fără să le dați nici o: r&splată; pe când, în altă parte, Prădile sînt ale lor Și ale oștenilor lor. lar dacă îi daţi în judecată, și ei vin și spun tâte lipsurile ce ati îndurat, îi achitaţi. Jar afacerile merg din ce în ce mai r&i. 
: 

“Tâte relele vostre vin din faptul că în adu- | 

* 
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„mările vostre sînt doiiă partide având în frunte 
un orator, sub dinsul un. general și câte trei sute 
de inși care aprobă; cei-l-alți vă luaţi ori după 
unii ori după alţii. Ar trebui toți să fiți întrun 
cuvinl, toți să potă vorbi şi să nu alegeţi decât 
ceea-ce e cuminte, nu ceea-ce convine unuia sau 
altuia dintre conducătorii partidelor. 

Dacă aţi face ast-fel, dacă aţi contribui pentru 
r&sboiit egal şi proporţional, dacă aţi lua rând pe 
rând parte la r&sboiă, aţi avea prilej în curând 
să vă lăudaţi singuri de faptele vâstre. 

“II. Teorie. $ 19. Prin invenţiune oratorul și-a 
găsit mijl6cele intelectuale, afective şi voluntare, 
cele mai. potrivite spre a convinge pe auditori. 
“Acum el trebue să facă o notă operațiune: să 
dispună ideile sale într'o ordine, să facă adică 
planul discursului. Cele mai bune argumente nu-și 
pot produce efectul dacă nu sînt asedate unde 
trebue. Oratorul dar trebue să cugete cu. multă 
chibzuinţă pentru ca să dispună ast-fel argumen- 
tele sale încât cele tari să nu piardă din puterea 

“lor, iar cele slabe să se-pară mai tari decât sînt 
în adevăr. . | , 

FExplicare, — In.-discursul săi, Demostene ca să întărescă 

adevărul spuselor sale. se adreseză către cei care“ ar fi putut 
să-l contradică şi le dice: | | 

«Cine crede contrariul, să vie aci să mă desmință!> 

Faptele expuse mai înainte privitâre la politica lui Filip 
craă așa de clare, aşa de potrivite cu credința tuturor, că 

nimeni n'ar fi putut, nici chiar vre-unul dintre adversarii lui, 

să se ridice și să-l contradică. Să presupunem însă că Demo- 

stene ar fi pus acest argument la începutul discursului. Lauda de
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la început, că tot ce va spune el va fi așa de adevărat, încât 
nimeni din Atena, nici chiar unul din cei mai iscusiți oratori, 

nu va pute să-l combată, ar'fi.făcut de sigur pe Atenieni, 
care: totuși ascultai cu drag. pe Deimostene, să se revolte în 
contra vorbelor nui și să se „îndoescă de seriositatea cuvîn- 
tării lui, - -- - - 

Acest argument este forte puternic pentru-că întrunesce în 
sine. trei feluri, de argumente propriii disc: . 
4) În el găsim mai întâi: un silogism, din care lipsesce a 

doiia premisă și conclusiunea, deci o extimemă. Silogismul 
întreg având. o formă puțin deosebită de cele de mai “sus 
S 18), ar fi: 

Cine crede contrariul, să vie aici să mă desmintă 
Nimeni însă nu vine aci să m& desminţă; deci, 
Nimeni nu crede contrariul. 

__8) Tot în el găsim un argument personal, . care constă în 
a combate părerile. cut-va cu propriile lui păreri. Dacă voi, 
Atenienilor, dice Demostene prin argumentul stii personal, 

„nu puteţi să desminţiți ceea-ce ei spun, acesta însemneză că "Voi aveţi aceeași părere ca și mine. | 
d) Mai găsim tot în acest argument și 

extriusec şi anume o mărturie. In adevă 
sându-se cu cuvintele de mai Sus, cu 
țineaă cu Filip, 
aduce 6re- 

un foc comun 

Tr, Demostene, adre- 
deosebire acelora care 

și nefiind contradis de ei, prin chiar acesta în cuin ca martori ai afirmaţiunilor sale, care ast-fel se întăresc indirect, prin tăcerea lor. 
"Cu tâtă puternicia acestui ar 

vârșire slab; dacă ar fi fost pus la început. Tot slab ar' fi părut dacă ar fi fost pus, când — 
vrednic de credință»—vwrea. să demonstre că armata a lui Filip nare nici-o val6re. Afir găsit numai decât „contradicători, 
Sar fi spulberat. i 

Din acestă obserw 
este chestiunea disp 

personală 
maţia luă Demostene ar fi 

și totă puterea argumentului 

aţic se vede în! destul cât de. import antă osițiunii deoscbitelor argumente î în dis curs, 

gument, el. ar â părut cu desă- | 

pe temeiul : spuselor <unui om 
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-$ 20. Oratorul trebue să se gândescă mai întâi 

cum să încâpă discursul s&i, adică ce argumente - 

să pună în ezordiii. Exordiul, întrun discurs mai 

complex, are trei părți: a) ezordiul propriii „si 

b) proposițiunea și c) divisiunea. 

a) In exordiul proprii dis, oratorul, dacă se scie 

cunoscut şi apreciat de auditori, se pote mărgini să 

pună numai câte-va argumente care să deşteple 

„interesul jor. Dacă însă nu e cunoscut saii nu e 

în destul de prețuit, trebue să pună, pe de o parte, . 

câte-va argumente prin care să atragă bună- voința | 

celor ce-l ascultă, iar, pe de alta, câte-va altele prin 

care să ;deștepte şi interesul lor. : 

D) Prin proposiţiune, oratorul trebue să-și anunţe. 

„tesa, înfăţişând-o, negreșit, cât se: pote mai inte- 

_resant.. | | 

c). In fine, în divisiune, dacă tesa e complexă 

„Şi trebue privită din deosebite puncte de vedere, 

" oratorul 'arală pe scurt punctele principale pe. 

care le va desvolta în favorea tesei sale. 

Explicarea. — Demostene, de și e apreciat de concetăţenii 

săi, totuși își începe discursul printr'un argument care putea să 

deștepte. buină-voinţa Atenienilor. In adever, spunându-le că deii 

își arată bună-voința lor faţă de dinșii, îi face să aibă - 

„despre ci înși-și o mai bună opiniune, și cum acestă bună opi- 

_niune vine de la Demostene, sc înţelege că ei încep să fie și 

mai bine -dispuși față de dinsul.: Dar argumentul prin care își - 

atrage bună-voința auditorilor, deşteptă în acelaș timp și ute- . 

7esul. lor, şi-l deșteptă cu atât mai mult, cu cât ci sar îndoi 

de adevărul lui. In adevăr, cel ce s'ar fi îndoit de bună-voința 

deilor pentru Atenieni ar fi devenit prin chiar acesta curios 

ia



42 

  

să asculte cu: mai multă atențiune argumentarea lui Demo- 
stenc. | e : , După ce :caută să deștepte bună-voinţa şi interesul Atenie- 
nilor, Demostene enunță tesa sa, arătând în acelaș timp punc- 
tele în care ea se subdivide. în mod natural. Ast-fel din' pro- 
posițiunile prin care caută să deștepte bună-voinţa și interesul, 
scâte o conclusiune care conţine tesa, formulând-o întrun mod energic: < Ar fi o mare greșală dacă noi nu ne-am folosi de acest prilej și nu i-am ajuta pe ei (pe Olintieni) în contra lui». Acesta însă nu e decât enunțarea tesci în general; discursul lui Demostene are însă "și o tesă specială! care întăresce tesa generală: demonstrarea ticăloșiei și slăbiciunii lui Filip: Acestă. tesă specială este pusă în relief printr'o figură de cugetare numită preferițiune sat Pretermisiune prin. care ora- torul enunță argumente în favârea tesei sale, dar prefăcen- du-se că le trece cu vederea: 

Spre a: vă hotări la acesta nu vă voiii vorbi nici de puterea lui Filip, dedrece ar trebui sc arăl că el a devenit puternic: prin noi, nu prin- 
„irinsul ; 

“ - nici de Pedepsa ce irebue s?0 dați acelora dintre noi carca lucrat 
Penlru dinsul şi în conira nâsiră; UE ci voiă vorbi de persâna lui ca să vă convingeţi cu probe cât ed e 
slab în realitate» 

Numai ultima frasă constitue tesa specială; cele-l-alte doă& constitue <preterițiunea», Spunând. „despre  ceca- vorbi, aduce doi argumente în favârea tesei: Fiji slab: a) Filip nu ce cu adevărat puternic, dar noi l-am făcut să fie Puternic; deci, când noi nu vom mai voi să. mărim puterea, cl se va arăta în tâtă slăbiciunea lui; &) Filip nu e cu adevărat Puternic, dar unii dintre Noi Sai vindut! lui și 
l-aă făcut Puternic; deci, când îi veți urmări și pedepsi pe 
toți aceștia, se va vede cât de slab este Filip. rup su si ma Tr, cet ue iad trebue să îndrăsnim ă ajută i ni ui contra 1 Mare Tesa specială și tesa venerat pnentieni ot ma PI 

Ș a Sint cele doăă puncte deo- 
« 

|
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sebite sub care va îndemna pe Atenieni să dea ajutor Olin- 

tienilor. Deosebirea lor încă de la început constitue Jivisiznea, 

'a treia parte a exordiului. 

$ 21. Partea cea mai însemnată a discursului 

este tractarea, care şi-are locul după exordiii. In 

tractare, oratorul desvoltă tesa şi deosebitele puncie 

de vedere din care pste fi susținută. Ea cuprinde 

argurmmenlele directe, care ai de conclusiune afir- 

marea tesci; și argumentele indirecte, care ai de 

conclusiune negarea tesei contrarii. "Totalitatea 

argumentelor directe pârtă numele de confirmare, 

pentru că prin ele se confirmă şi se întăresce tesa; 

totalitatea argumentelor indirecte porlă numele 

de respingere, pentru că negarea tesei contrarii, se 

face respingând obiecţiunile. adversarilor. 

Fie directe, fie indirecte, argumentele irebue să 

se rapârte la anumite fapte. Aceste fapte pot fi 

sciute de auditori, dar nu toţi le sciii în acelaşi 

fel, ori nu toţi le sciii aşa cum i se înfăţișeză 

oratorului. Mai înainte dar de a desfăşura argu- 

mentele, e adesea necesar de a povesti faptele la 

care întrun fel sai într'altul ele se raportă. Po- 

vestirea faptelor constitue narațiunea 

“Narațiunea se pune de regulă înaintea confir- 

mării şi respingerii. Când oratorul simte că audi- 

torii sint înclinați, prin cuviîntările altor oratori, 

să nu primâscă tesa sa, el trebue să pună respin- 

gerea imediat după narațiune, câteodată chiar 

înaintea ei, iar. confirmarea tocmai după respin- 

gere. In alte casuri însă, după narațiune pune
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confirmarea şi tocmâi la sfârșitul tractării, respin- „gerea.: De cele mai multe ori oratorul crede că e mai potrivit să amestece faptele cu argumente directe. sau indirecte, şi atunci, firesce, nu putem face o-demarcaţiune precisă între naraţiune, con- firmare și respingere, a 
E Ezplicare. — Demostene își începe tractarea cu naraţiunea „ faptelor lui Filip. Acestă narațiune este în acelaș timp unul din cele mai -puternice argumente ale confirmaţiunii : ea cuprinde mai întâi un însemnat loc comun intrinsec: anlecedentele, adică enumerarea întâmplătilor ce-a precedat un fapt sai a fost făcute de o. pers6nă și cu ajutorul cărora oratorul caută să caracteriseze faptul sa pers6na întrun anume sens. Demo- „stene, vrend să caracteriseze. pe Filip, arată” Atenienilor ante- cedentele lui, enumerând purtările. lu faţă de ei, faţă: de Olin- tieni și față de Tesalieni. Tot acestă narațiune mai constitue o premisă a unuj Puternic silogism: 

Când cei înşelaţi descopere amăgirile unui: înşelător care a devenit 
puternic înşelându-i, ci îi pot lua pe viitor puterea ; Atenienii, Olintienii, Tesalienii descoperă acum amăgirile lui Filip, 
care a devenit puternie înşelându-i ; — deci: - . 

„Atenienii, Olintienii, Tesalienii pot lua pe viitor! puterea lui Filip. Imediat după narațiune care cuprinde: și un Puternic argu- 
gument al confirmaţiunii, vin doiiă ' argumente indirecte şi 
care ar face parte din res ingere. 

E Primul argument, este cel pe care l-am analisat mai. sus: 
“Cine crede contrariul să vie aci să m& desmință!» și combate 

3 

, 

, 

pe aceia care ar contesta adevărul narațiunii si raționamentului 

m 
Ya . 

” . 
x 

ă , 

stii de mai. înainte. Dar fiind-că sar fi-putut găsi alți audi- 
tori care ar fi primit narațiunea, dar n'ar â primit raționamentul 
Demostene caută să-i combată si pri 

, 

. Care sar pute formula ast-fel: 
Nici-o puter 

ŞI înşelăciune ; 
4 

3 , ra, 

. ' _ - i i 
” | 

e nare temei statornice dacă e intemectă pe nedreptate 
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Puterea . lui Filip este întemectă pe nedreptate. şi înşelăciune ; — 
deci : - 

Puterea Tui Filipnu eo puțere « cu temeiii statornic, 

, Acest argument indirect devine şi mai puternic, precum 
vom vede mai departe, prin minunata elocuţiune (stilisare) . 

a lui Demostene, căci piintrînsa vom pute prețui energia cu 
care oratorul crede -acest adevăr. .. 

__“ Argumentele de până aci constituind narațiunea, confirmarea, 

respingerea alcătuesc î72 zic planul regulat al tractării. In rea- 
litate ele. nu constituesc decât o'parte a tractării, și tâte îm-- 

preună .permit lui Demostene să scâtă o conclusiune în con- 

cordanță și cu tesa specială: Filip e slab, și cu tesa generală: 

trebue să ajutați pe Olintieni. In acelaș timp, el adaogă încă. 

un argument care-i ajută să  întărescă cu ajutorul tesel specială, 

tesa generală: . 

Ajutaţi. pe Olintieni cu: fapte (contribuiţi cu bani, mergeţi la re&sboiii, 

fiţi gata să resolvaţi ori-ce ufacere)—şi, ca un corolar.: "ațiţaţi” pe Tesa- 

lieni, — şi veţi vede şi mai mult slăbiciunea lui Filip. 

Acest argument. slujesce ca un fel de 'întroducere — tran- 

_siție—către a doita parte a tractării, în care Demostene după 

ce a arătat în general neseriositatea- puterii lui Filip, vrea. s'o- 

arate mai în special, demonstrând slăbiciunea armatei lui. 

-EL începe acestă parte tot cu o narațiune: armata mace-: 

“donenă sa arătat puternică alături de Atenieni, alături „de: 

Olintieni sai de “Tesalieni. Dintr'acest fapt scâte un argument 

direct, dar un argument fals saă paralogism, întru cât are 

formă de; silogism, dar din ale :căreia premise nu resultă con- 

" clusiunea: Silogismul ar. fi cel următor: 

o putere mică i” determină succesul dacă s se adaogă' la alta mai mare ; . 
Armata macedonână a determinat succesul adăogându- se la o putere 

mai mare (la puterea Atenienilor, apoi laa Olintienilor ș și, în fine, la a 

“Tesalienilor) ; — deci : 
Puterea macedontnă este mică. . 

Insă din cele doit premise nu reese cu necesitate — cum
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ar trebui întrun silogism — conclusiunca; In adevăr, reducându-l 
la schema de mai sus, premisele ar ave următârea formă: 

p este 74 , P) 

S este m. (5) 

  

Din faptul că Z este cuprins în 7, și s.este cuprins tot în 7, nu urmeză că s este cuprins în 2, pentru că s pote fi numai iz întâmplare, iar nu cu necesitate în 7: el pâte fi forte bine, cum arată figurile de alăturea, în afară de 4, fie întreg fie în parte. Demostene nu putea trage cu necesitate din premisele sale conclusiunea că armata macedonenă e slabă, Dacă acest paralogism saii silogism fals ar fi fost făcut de dinadins şi cu scop de a înșela” pe: auditori el aj lua numele de sofismă. Oratorul trebue să se ferescă de sofisme, pentru - că adversarii lui se.pot folosi forte ușor de ele spre a arăta că mijlâcele sale de argumentare. sînt false și că prin urmare tesa sa e neadevărată, — ceca-ce numai în interesul luy nu - este, Demostene însă nu presintă acest paralogism ca perfect adevărat. Din faptul că armata macedonenă sa arătat: puter- nică, mai cu scmă când a luptat alături cu alte fo semnate, cl face numat să sc nască în spiritul auditorilor o Presumpțiune că ca nu este în realitate aşa de puternică, și întăresce acestă presumpţiune cu frasa ? «O putere-cât de mică la momentul oportun aduce isbânda». Acestă Presumpțiune este confirmată ca un adevăr incontestabil prin a 
j 

rgumentul urmiător, care. constă într'o entimemă derivată din următârea cpiherimă: 
, | 

x
 

rțe mai în- 

Ori-ce putere armată, este slabă când Armata macedonână este râs glorie, iar ostașii sînt necăjiti d un folos; — deci: ” Armata macedone 

i] [ este TOsă de disensiuni ; | ă de disensiuni, pentru că Filip vrea e-atâtea osteneli din care nu trag nici nă este o Putere armată slabă, 

an a
c
a
s
a
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Ca să-şi întărescă și mai mult tesa, Demostene trebue, să de- 
monstre acelaș lucru şi despre garda personală a lui Filip. Aci 

recurge la un loc comun, și anume la un loc comun exzriusee 
la mărturia unui <om vrednic de credință», despre care am 

mai vorbit, Acest loc comun este întărit prin câte-va, fapte 

care constituesc un noii loc comun intrinsec. Acel om 

vrednic de credință spune. că Filip isgonesce pe bunii ge- 

nerali, lasă la, o parte pe bărbații virtuoși, se înconjură 

numai de ticăloși, tâlhari, bufoni; dar dacă Filip se portă 

ast-fel, cum mai pâte fi el un rege puternic? Faptele lui sînt 

contrarii, adică repugnă cu ideea pe care auditorii și-o face 

de un rege puternic. E un loc comun intrinsec cunoscut sub 

numele de repugnante sait contrarii. 

Ca să întărescă faptul din acest loc comun, Demostene 

aduce un raționament 'necomplet pe care l-am cunoscut sub 

numele de. exemplu : 

Slujbaşul Cailias, cunoscut de voi toţi Atenienii era un ticălos; acum 

"el se află la curtea lui Filip ; curtea lui Filip trebue să fie ticăl6să. 

Din aceste repugnante, întărite prin exemplu, şi avend de 

basă mărturia acelui om vrednic de credință, Demostene mai 

constitue premisa a doiia a-unei ehtimeme, derivată din ur- 

mătârea epihermă: 

Armata cu un comandant pismaş, ticălos şi corupt este slabă ; 

Armata personală a lui Filip are de comandant pe un pismaş, ticălos 

şi corupt, pentru că Filip, comandantul ei, isgonesce pe bunii generali, 

înlătură pe bărbaţii virtuoşi şi se înconjură de tâlhari, mişci şi măs- 

cărici ; — deci: 

Armata personală a lui Filip este slabă.. 

Argumentele de până aci şi care constitue a doiia parte a 

tractării sînt -tâte directe, deci fac tote parte din confirmare 

și, precum am. vădut, sînt necontenit amestecate cu narațiuni 

de fapte. Argumentul, ce vine îndată este indirect. Ar pute 

unii să credă că ticăloşiile lui Filip, când toți îl sciă puternic, 

"nu ati mare importanță. Demostene caută să cbmbată pe aceștia 

prin locul comun intrisec, numit causă, : și- care constă în a arăta
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împrej urările_ care explică existența unui fapt; care altminteri n'ar exista. i 

Unii dintre voi, dice Demostene, cred pâte că sînt mici aceste defecte; credeţi însă pentru-că ele acum sint întunecate de succesele lui. Dar, pe dată ce el va suferi vre-o înfrângere, vă veti convinge şi voi de grozăvia faptelor lui. Ă o . 

Amândoiă părțile tractării .de până acum a țintit să de- monstre tesa specială: Filip e slab. In partea ce urmeză acum Demostene caută să susțină mai de aprâpe tesa generală: Ajutați îndată pe Olintieni. Transiţia la acestă parte o. face printr'un argument indirect prin care: combate “Pe 'cci care cred că norocul lui: Filip este mare 'și. de accea el devine din ce în ce mai. puternic. Demostene” afirmă că norocul Atenie- nilor este. și mai mare, lar înfrângerea lor de către Filip el o explică jarăși prin locul comun: numit casă 2 i . 
Ati fost înfrânți, pentru-că n'aă lucrat nimic, pe când Filip a fost 

într'o” continuă. activitate, . - 

Acest argument .este o potrivită introducere pe Ateniceni să fie activi, să ajute îndată: pe Cu acesta oratorul sfârşesce tractarea la o altă parte, care, după înțeles, ar put 

pentru a exorta 
Olintieni,. | 

proprii disă, și trece 
€ prea bine face parte 

derată ca făcând parte din partea finală a discursului, n umită peroraţie și despre care vom vorbi îndată. 
„_$ 22. Partea finală a discursului perorațiune sau conclusiune. In: perorațiune. 'se cu- prinde mai întâi o serie de argumente: proprii dlise, care ar fi putut forte bine -să facă parte din tractare, ca unele ce, ca Şi cele-l-alte argumente ale tractării, a de scop. sati s 

| să respingă argumentele ce s T6le aceste argumente ! pr 

„se numesce 

e aduc în potrivă., 

obicinuit a fi consi-: 

a confirme tesa șau. . 

opriti dise au “Însă. .    
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particularitatea de a fi în legătură cu partea pasio- 
nală a sufletului nostru, constituesc, adică, mai 
mult nisce mijlâce afective sai pasiuni decât argu- 
mente propriii dise. Totalitatea lor portă numele 
de patetic. 

A doiia parte a peroraţiunii, care conține resu- 
matul argumentelor aduse: pentru tesă ori resu- 
matul propunerilor ce decurg din tesă, sai pe 
„amândoi, portă numele de recapitulațiune sau 
conclusiune propriti disă. Ea nu e decât'o repe- 
tiție a tractării şi câteodată chiar a exordiului, 
dar o repetiţie resumată care are de scop să ro-: 
tunjască discursul iar nu să-l mai desvolte. De 
aceea 'recapitulațiunea este considerată cu drept 
cuvint ca o parte cu desăvârşire deosebită de 
tractare, ca. o parte proprie a peroraţiei. 

- 

Explicare. — Demostene, după ce. prin deosebite argumente - 
directe și indirecte, a căutat să convingă pe Atenieni că e 
bine să dea:ajutor îndată Olintienilor,. încercă. acum să le 
misce inima, spre a-i hotărî să facă. îndată şi fără şovăire ! 
acesta. In acest scop, el aduce unul după altul doi& exemple 
— doită raționamente — care sînt însă în legătură cu deosebite 
sentimente puternice și fac efect mat mult. asupra inimei 
Atenienilor, decât asupra inteligenței lor. Primul exemplu a 
Jortiori este cel analisat mai sus ($ 18) şi se adreseză la 
amorul lor. propriii, un' sentiment fârte. puternic: 

Altă dată, bărbaţi Atenieni, v'aţi primejduit viaţa şi averile pentru 
alţii, şi nu vreţi să faceţi acesta pentru voi înşi-vă ? - 

oz 

„Cu alte cuvinte, dice Demostene Atenienilor: «Ce fel de 6meni | 
'sînteți voi, Atenieni de astădi? Ce fel de inimă aveţi? Ce fel 
de purtără? Altă dată părinții și strămoșii voştri ai eşit la 

” 
4 Relorica, - . 

7
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“luptă, și-a, cheltuit averile numai cât aă' înţeles că: Spartanii 
" nedreptăţesc pe cei-l-alți Elent. Intratât eraă de ambiţioși și 
de simțitori la injurii. Astădi voi sînteţi atacați. de -Filip în 
drepturile vâstre, şi staţi, și răbdaţi, și vE mulţumiţi că nu vi 
se întâmplă mai r&ă! Unde este ambiţiunea -'de altă-dată? 
Unde e amorul vostri „proprii ? Unde e. virtutea -vâstră ?> 

„Na . . 

Prin al doilea” exemplu, tot a fortiori, se adrâscză la seuti- 
mentul energiei lor:.. 

Voi, nelucrând nimic, aţi pierdut: ce-aţi avut; > 
Acum vreţi să redobîndiți totul ; - i Atunci cu atât mai muli trebue să lăsaţi politica de neactivitate de: până acum. 

Cu alte cuvinte, : Demostene parcă le dice: Aţi fost ncgli- genţi și leneşi până as 
Şi lenevia v6stră totuși veţi fi așa de tari încât F ilip nu va îndrăsni să se atingă de autoritatea vâstră. Dar vaţi înșclat : Filip a profitat: de nepăsarea vâstră și a pus mâna pe posc- siunile vâstre. Dar voi acum vreți să vi le luaţi înapoi. Cum i le veţi lua? Iar prin .negligență? Iar prin lencvic? Dar. voi. prin negligență și lenevie. le-aţi pierdut! Cum credeţi atunci că le. veţi pute redobiîndi. lucrând tot așa de negligent și de fără energic ca până acum? Deşteptaţi-vă din moliciunea ce va cuprins, nu negligeţi nimic, lucraţi cu grăbnicie, căci numai a A . - ay 2 - = a av - 
incordându-vă astfel puterile veţi -isbuti să.redobîndiţi ceea-ce * aţi pierdut>, - i 
“După ce caută să-le deștepte amorul. propriă și energia prin aceste exemple, Demostene 'caută. să. le deștepte senzivrentul de ruşine față de atitudinea ce ai căt acunt în contra . lui Lilip. El face ac narațiunii gencrale ce conține mai multe locuri comune: - , 1, A ntecedente (circumstanţe premergătâre): Numită i, și i 

pârasese iguusa Vâstră şi se luptă în altă “apgusa i 19 Fiindcă nu-i plătiţi, ba le pupe SEMa lor. | 
. > 1 ţ uat 3 e'câ î 

altă Peel ci oștenii lor, sînt stăpâni pe pradă ? Prăgile, pe când în 5 viind-că, dacă-i dati în judecată, îi itati câ i si i 
neajunsurile ce aii avut să întâmple din Deturagi când "geii singuri 
vreme cele trebuincibse, . A - 

cum, și aţi credut că cu totă negligența |. 

2 generalii trimişi Zână 
Esta prin ajutorul unei | 

pricină că nu le-aţi dat la: 

oc
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Cu alte cuvinte, Demostene par'că le. dice: <Cum vreți” voi 
să învingeţi pe. Filip, când vă purtați atât de nedemn și ne- 
consecuent.cu generalii: voştri ? Voi nu daţi cele: netrebuiriciosc, 
generalilor voştri; voi, însă, „luaţi îndată .din mâna lor prădile 
ce cuceresc; voi le luaţi: tot şi lor nu le daţi nimic. Cum vreţi . 
Voi să. nu vă părăsescă şi să nu se ducă acolo. unde luptân- 
du-sc sciii că prada e. a lor și a oștenilor lor?. Cum vreți să 
nu vă părăsescă, când. voi, dându-i în judecată, vedeţi singuri” 

Că aveai dreptate să vă _părăsescă Și sînteți nevoiți, să-i 
:achitați ? 
"In fine; Demostene își sfârşesce pateticul căutând să deștepte 
în sufletul Atenienilor sentimentul de rușine față de destrăbă- 
Zarea în care se fac desbaterile şi se ta hotăriri. în agora. 

" Acesta o face prin locul comun numit causă : 

Voi nu luaţi hotăriri grabnice şi nu le executati, “pentru că vă luaţi 
după şefii de partide, care singuri pot să vorbâscă în libertate ; nu 
lăsaţi pe toți cei ce vor să vorbâscă, să-şi spună părerile şi nu adoptați 
părerea cea mai „bună, indiferent dacă e , spusă de un orator cunoscut 
:sati nu, o . a 

"Cu alte cuvinte, dice Demostene: . «Ce fel. de desbateri sînt 

acestea? Un 'şef spune ce-va; ai lui dotiă-trei sute îl „aplaudă 
„şi voi XE “luaţi după ei, fără să cântăriți dacă: c drept sai 
nu, = "și “hotăriţi una. Pc urmă -vine alt șef, care este iarăși 

aaa: de doiiă-trei sute de-ai lui — și voi vă luaţi. iarăși 
„după ci, fără să vedeți 'dacă .şe - -potrivesce sait nu..cu ce-aţi 

votat - mai înainte — şi hotăriţi alta. -Ast-fel credeți voi că 

veţi isbuti 'să luptaţă.. în contra lui Filip, care are un singur 

E cap și un singur gând, şi care ceea ce _gândesce, îndată Şi 

face 2» ” ae | î. 

După patetic, Demostene resumă “propunerea. sa de a da 
ajutor Olintienilor în contră lui Filip, enumerând' măsurile ce- 

"trebuesc luate: 4) desbateri libere ; ; 8) contribuţie egală și 

proporțională de resboiti, şi c) servicii militar pentru toți și 
anume cu rândul. El închee discursul printrun loc comun
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numit efect (urmare a unci cause) care are menirea să întă- 
” rescă propunerile - sale: Aa 

Ast-fel,. „. ați ave prilej în curend să „VE lăudaţi de faptele vâstre — 

şi care e. de natura fraselor. întrebuințate în exordită spre: 
"a atrage bună-voinița auditorilor: : 

$ 23. „Oratorul face planul discursului. sui in- 
dicând prin câte-va cuvinte deosebitele sale ar- 
gumente şi punându- le ast-fel unele faţă de altele - 
încât să. se vadă“ cât mai bine dependenţa lor- 
reciprocă, precum și raportarea la deosebitele 
părți ce am vădut că trebue să aibă un discurs. 

Ezplicare. — Iată, care ar fi înfățișarea Olintiacei II, într'un. plan regulat: 

[1 BX. Dro- J. * Bună-voinţa: deilor către Atenieni, făcând ca: priă dis Filip să aibă de vrăşmași pe Olintieni, 

e nonosi- ( - Atenienii trebue să ajute pe Olintieni fiind-că ţiunea circumstanţele sînt favorabile. 
i aj Să hotărască pe Atenieni să ajute pe Olin- I. Exordiul eviusimae| tieni prin D b) Demonstarea slăbiciunii lui Filip: 

A. Situaţia politică a luă Filip e i e slabă, 
(n expresă] [ Forţa lui armată nu e pu-- 

20 futa Din momentul ce puterea lui stă în înşe- i lăciune, ca nu 
iunea , mai pâte dura deârece Ă ( toți sciă înșelăciunea, ” aer a a] Nimeni nu pote desmin i acest 

, 

e i 9% Respin- [. bj Cei ce cred faptele, dar ai că Filia va „ gerea | rămâne puternic, se înşală, fiind-că nici o pu= tere întemectă pe nedreptate nu € durabilă. 

  
ternică. 

(? Naraţiu: / Filip a înşelat cu promisiunt pe Atenieni, pe: nea | Olintieni, pe Tesalieni, şi de aceea i-a biruit. 

3
0
 

i
 
a
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"Ul, Peroraţiunea 
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Prima conclusie care servă de transiţie : Ajutaţi pe Olin-. 
tieni, aţițaţi pe Tesalieni, dar nu cu vorbe ci cu: fapte: “ 
daţi contribuții de r&sboiu,. mergeţi la. resboiti,. luaţi m&- | 
suri grabnice, : 

: . B. 

4 Naraţia- _Armata macedonenă. n'a avut putere decât 

| nea. când s'a luptat alături de noi, apoi, alături de 
: Olintienii şi, în' fine, alături de Tesalieni. 

: „Armata. macedontnă e. slabă: | 
20 Confirma-] . a/ Fiindcă e tare numai ca adaos, 
„_ țiunea - b] Fiind-că Filip vrea glorie şi Macedo- 

! i nenii odihnă. . 

Nu e adevărat că garda personală a lui Filip 
e mai tare: 

a/ Mărturia unui om vrednic de credință spune: 
3% Respin- 1) Filip e pismătăreţ. 

- gerea 9) Filip e. înconjurat de 6meni de nimic, 
“1 b] Atenienii trebue să crâdă acesta după felul 

„_ Smenilor pe care ei ă-aii isgonit şi care s'ail 
" dus la Filip, 

Â doua conclusie care servă de Iransiţie : “Dacă vom. fi 
tot aşa de activi ca şi Filip, îl vom învinge. 

( (aj Excitarea amorului propriă al Atenienilor 
: ! prin amintirea: faptelor trecute, 

b) Excitarea energiei lor prin necesitatea de a 
cuceri tot ce ati pierdut. , 

c] Ruşinarea lor de felul cum se pârtă cu u ge- 
neralii. - 

d Ruşinarea lor de felul. cum iai hotăririle 
în agora. 

12 Pateticul 

a/ Să lase pe toţi să-şi spună opiniunca şi să 
20 Conclu- se adopte cea bună. 

b) Să contribuescă toţi „proporțional, 
siunea pro- c) Să mergă pe rând la răsboiă în contra lui 
prii disă: “Filip.     (d). Atenienii vor fi învingători, 

„$ 24. Ceea-ce face ca: argumentele să producă tot” 
„efectul ce oratorul aşteptă de a ele, nu este numai 

:disposițiunea lor în plan, căci ast-fel cum se pre- 
sintă în plan, ele sînt seci: și fără putere de con- 

| “vingere, ci mai cu „semă felul în care oratorul. 

/
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scie să le desvolte sâii să le ainplifice şi să le. 
_ presinte “în proposițiuni,. irase şi grupe de frase 

* pline de înţeles, de. simţire și de energie, — adică. 
elocuțiunea. sai. slilisarea lor. 

| Explicare. — Resumatele de până acum nu craă lipsite'cu. 
desăvârșire de clocuţiune sati stilisare ; dar adevăiata clocu- 

 țiune nu se „vede decât în amplificarea argumentelor, care se 
pote studia numai în forma, desăvârșită a discursului — așa. 
precum urmeză. | IDE a 

+10; 

pu ACELAŞ DISCURS, | 
IL Forma, desăvârşită. — A. Bună voința deilor, faţă-de cetatea nostră, ne-a fost arătată cu evi- denţă, bărbaţi Atenieni;-în multe rânduri; dar mai: - pre sus de ldte în împrejurarea de faţă. Căci nu, pote fi decât .o binefacere supra-omenâscă ŞI dumndecscă faptul că cei:ce se vor lupta în contra lui. Filip sînt vecinii lui, sînt în 6re-care mesură puternici şi, ceea ce e mai presus. de toate, sînt insuflețiți în lupta în contra lui, de gândul că, - traclatele.. cu dînsul nu pot av€ nici un temei: de adevăr și că ele nu pot însemna. decât nimici- rea propriei lor patrii. Să luăm aminte dar, băr- baţi Atenieni, să nu părem a fi,-față de::noi în-: Şi-nc, mai r&i decât împrejurările în. care sîntem ; - căci ar îi o ruşine —mai mult —ar fi o rușine fără semen, dacă am'păre că nu numai lăsăm în părăsire. cetăți şi locuri!) ce am Slăpânit odată, dar chiar: 

1) Amfpolis, Pidna, Potidea, Metona, ete, . 2) Prietenii erai Olinticnii ; prilejul era faptul că “Olintienii 
"nvrăjbise' cu Filip care înconjurase Olintul.. . ” 

prielenii și prilejurile2) pe care norocul: ni le dă. -. 
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Nu cied de cuviinţă, bărbaţi Atenieni, să arăt. 
care este adi forța dobindită de Filip şi să vă aţiţ; 
prin acâsta să faceţi ceea-ce trebue.: De ce? Pentru 
că mi se pare că tot ceea-ce ar-fi de spus în privinţa 
acâsta, ar fi în Gre-care.m&sură spre gloria lui; 

„şi spre defăimarea faptelor n6stre. Căci cu cât 
el a isbutit să facă lucruri: mai pre sus de puterea . . 

“ce noi credeam că are, cu atât este socotit mai 
glorios; şi, din contră,.cu cât voi aţi lucrat mai | 
r&ui decât s'ar fi cădut, cu atât mai mult sînteți soco- 
tiți mai vrednici de defăimare. Sînt îndreptăţit dar, 
să le las la o parte. Căci, dacă am cerceta cu ne- 
părtinire,: bărbaţi Atenieni, am vedâ că el a de- 
venit puternic nu printrînsul,. ci prin noi. Și nu 
v&d acum nici prilejul de a-vă vorbi de acele 
lucruri pentru: care el trebue. să mulțumâscă 
“acelora dintre noi care ai guvernat în interesul 
lui şi pe care voi se cuvine să-i pedepsiţi. Ceea-ce 

mă voit încerca să vă vorbesc astădi, şi ceea-ce 
"nu are a face cu aceste cestiuni, sînt marile lui 
slăbiciuni pe care. e :bine: ca. voi să le fi audit și 
care. trag mult în. cumpână pentru cei ce vor să 
aibă o părere nepărtinitore despre dinsul. | 
BB. — Căci, dacă cine-va l-ar numi 'călcător de 

-- “jurămînt şi om. lipsit de credinţă, fără să arate 
faptele ce-a săvârșit, am pute spune cu drept 
cuvint” că acâsta-e pur şi simplu o injurie. Dacă 

"însă cine:va ar cerceta pe rând tote câte le-a făcut 
şi ne-ar convinge că tote acestea așa sînt, şi dacă 

âr pute:s'o facă şi în puţine cuvinte, cred că acesta 

ar. fi de folos pentru doit motive:, mai întâi, am 

ved6 cu adevărat cât de josnic este Filip; şi al - 
doilea; cei ce sint fermecaţi de puterea lui şi-l 

“cred cu neputinţă de învins, sar convinge că în- 
şelăciunile, prin: care până acum a isbutit să se
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ridice, s'au isprăvit, şi că, odată cu ele, s'a sirica 
pentru iotdeuna și rostul afacerilor lui. i 
+ Intr'adevăr, bărbaţi Atenieni, aş crede și ei că 
Filip este puternic, că este înfricoșat și de admirat, dacă aș .ved6 că faptele pe care le-a făcut ca să se întărescă, sînt drepte; cercetând Şi observând; găsesc acum că el n'a făcut decât, mai întâi de tâte, să amăgescă buna n6stră „credinţă, atunci când 3) „câți-va — anunțând în acâstă adunare că Filip ne „va da Amfipolis şi va încheea cu noi acea. înțe- legere secretă £) cu care atunci ni se împuiase atât urechile, — au isgonit din acestă adunare pe .Olin: tienii ce veniseră să se sfătuscă cu noi; după aceea, să amăgescă prietenia Olintienilor luând de la'voi Potidea și dându-le-o lor, prin nedreptățirea vâstră care erați aliații lui; şi,. acum în fine, să amă- gâscă pe Tesalieni, făgăduindu-le să le dea Mag- nesia şi însărcinându-se să ducă el pentru dinști resboiul Focidic 5); Intr'u 

cei ce ati vrut să se folos 
nepăcălit; şi ast-fel, înșelâ 
de neprevederea. celor Cc turile, a ajuns să se în 
Dar, precum. e] S'a ridi 

3) Olintienii vegâna că Fi 
rescă, trimit deputaţi la Ate 
nieni, 

&scă de dînsul, n'a scăpat 
nd și folosindu-se pe rând 
e nu-i cunosceaui apucă- 
tărâscă precum se scie. 

cat, câtă vreme aceste. po- 

nieni să ccră ajutor,» Câţi-va oratori Ate- care crai cumpăraţi de Filip, Propun poporului să voteze exelu- derea acelor deputaţi din agora, şi, ca să isbutâscă, 
ri Amfipolis, îl va da Ateni țelegere' secretă dintre Filip-şi aceştia permiteaii lui Filip să ia Pidna,! dacă le va d realitate Filip lua Pidna, dar păstră și Amfipolis. 5) Era un răsboră pe ce 

Foceenilor care S'apucaseră să are nisce Apolon, ce-şi avea sanctuarul . la Dei, (337—316 a, Chr.) 2 A 

Atenieni, prin care 
a. lor. Amfipolis. -In 

. 

n- cuvint, nici-unul dintre 
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pore aii. credut că el lucreză pentru dinsele; tot 
:aşa va căde sdrobit de aceleși popore, când se . 
va vede că el lucreză numai pentru el însu-și. 
„Im acâstă stare se află astă-di Filip. Cine crede . 

:alt-fel, să poftâscă și să-mi arate, sau: mai bine, 
să vă: arate vouă: că cele ce spun eti.nu sînt 
adevărate; că cei ce au fost înșelaţi odată au să 

„“se mai încrâdă într'însul şi altă-dată, și că Tesa- 
lienii, care, fâră s'o merite,:stai. sub robia' lui, 
mar fi bucuroşi să se libereze chiar astădi. 

lar dacă vre-unul dintre voi e convins că lu-: 
crurile stati ast-fel, dar în acelaș timp e convins 
că Filip îşi va păstra situaţiunea cu forța,—ca unul 
ce a avut grijă să ocupe cetăţile, porturile: şi altele 
-de acestea, — acâstă convingere nu e înlemectă. 
In adevăr. când conducerea afacerilor. se înte- 
„megză „pe bună-voinţă şi. când toţi cei ce iait parte 
- Ja un ră&sboiit sînt de o potrivă de folosiţi, atunci toţi 
-se străduesc impreună, sufer nenorocirile împreună 
şi r&mân necontenit strîns: uniţi; dar când cine- 

va îşi întăresce situaţiunea prin lăcomie și rutate, 
ca Filip, atunci cel dintâi prilej, o: neînsemnată 

neisbândă, r&stornă și desface tot. Căci nu, nu pote 

fi cu putință, bărbaţi Atenieni, ca cine-va să do- 
hîndescă o putere statornică prin nedreptăţi, căl- 

“„cări de jurămiînt şi înşelăciuni; lucrurile întemecte 
„ast-fel pot resista o dată şi pentru scurlă vreme, ba 
chiar pot părâ înfloritâre prin speranţele ce une-ori 

- deștâptă; dar tote se descopere cu vremea şi tote 
-se sdrobese dărâmându-se prin ele înşi-le. Căci, 

“ cred, că precum temeliile unei case, unei corăbii 

“sai al unei construcţii ore-care trebue să fie forte 

trainice. tot aşa e de trebuință ca temeiurile fap- 

“elor să fie drepte şi adevărate. Iar acesta în lap- 
ele lui Filip nu se găsesce. 

*



  

58. | 
Dic dar, că voi trebue: neapărat să daţi ajutor 

„ Olintienilor şi cu cât cine-va slice să le dăm ajutor: 
mâi bine şi mai. repede, cu atât îmi face „mai 
multă plăcere; să trimiteţi . Tesalienilor o solie, care să. vestescă. unora hotăririle nostre, şi să in- 'sufle curagiti celor-l-alți ;. căci- tocmai acum ci au votat să ccră înapoi Pagasa 6) şi să deschidă vorba „în privința Magnesiei 7). Dar să băgaţi de sâmă, .băr-. baţi Atenieni, ca nu cum-va solii să ducă. cu dinşii "dor discursuri, ci 'să potă-arăta că s'a făcut ce-va,.. „Că noi ne-am pregătit . de „resboii într'un chip „vrednic de „cetatea nOstră şi-că nu:ne gândim decât la -dfaceri ;. dedrece ori-ce discurs fără fapte: e ce-va' gol și fără noimă, Şi mai cu semă un discurs ce vine de la noi; “căci, pe câl se scie de: toți că avem ușurință la vorbă, pe atât toţi-se tem să. ne dea credare. Dacă vreţi să- insuflaţi încredere, . solii vor trebui să potă arăta însemnata revolu-- [une și marea schimbare de la noi: cum contri-: buim cu doții ; cum mergem la oştire și săvârşim tole cu grăbnicie. lar. dacă veţi voi să puneţi în lucrare acestea, cum trebue Şi cum se: cuvine, veţi: vede atunci, bărbaţi Atenicni, că nu numai aliaţii lui Filip sint slabi ȘI nesiguri, dar chiar: statul: s&i Propriui e lipsit de autoritate şi: putere... „Căci în adevăr pulerea şi aut nică are o importanţă: destul.de m adaos la altă putere ; ast-fe] s'a a sub Timoteiu S ând î aă i în cc 
Gigi citi ) luptând impreună cu .voi în contra. Olii cni OI 5 ŞI tot aşa, dacă Sa unit cu: Olinlienii în polrivz i; iar it: aiutoi sa. 

potriva Potideei; iar acurn. a dat ajutor Tesa-. 6) Era un oraş în Tesalia, la marea Egee ocupat | | 

6)! Ș în. „la ma , t de Fili 7) Tot oraş tesaliot, care avusese aceeași sârtă. ca și Pag Si nă cu regele Amynta bi i 

„Ș) General Atenian 

a se sui Filip. pe'tron (359). 

are, când se: 
arătat odinidră 

» care împreu ticni în 364 a, Chr., mai nainte de 

oritatea macedo-- 

ruise pe Olin=-! 
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lienilor plini de suferinţe, de desbinări şi turburări,.. 
în contra -tiranilor lor?); şi, se înțelege, dacă la: 
puterea ia adaogi, la un. moment dat, o cât de: 
mică putere, .poţi eşi învingător.:Dar acea. putere: 

“şi autoritate :. macedonică, ea prin ea, e slabă: şi 
pătimesce de: multe neajunsuri. Şi Filip însu-și, 
care vi 'se pare aşa de mare în urma - r&sboelor:. 
şi expediţiunilor sale, a contribuit s'o slăbâscă mai 
mult decât. era. în firescul ei. Căci să: nu credeţi, 
bărbaţi Atenieni, că Filip şi cei ce sint puşi sub» 
stăpânirea lui au “impreună acelși bucurii. Unul: 

__ doresce gloria, o doresce numai pentră'el şi, decât 
-să trăâscă în pace şi linişte, vrea mai bine 'să: 
“piară cum-va, lucrâud și primejduindu-se, ca să 
“obţină gloria de-a făptui ceea-ce nu:a făptuit nici: 
un alt rege al Macedoniei. Cei-l-alţi n'a parte de- 
gloria unor asemenea. fapte ;. vecinic . obosiţi de: 
atâtea expediţiuni încoce și: încolo,.ei sînt nemul- 
țumiţi și necăjiţi că nu-sînt lăsaţi în pace, nici să: 
lucreze şi. să-și vadă de afaceri, nici măcar. să-și: 

. desfacă lucrurile ce-ai câştigat cum ai putut, de-" 
rece, din pricina r&sboiului, pieţele ţării -lor sint . 

“ închise. Așa că, judecând după acestea. nu e grei 
„să vedem care sînt disposiţiunile celor mai mulţi 

. dintre Macedoneni faţă de Filip. 
E adevărat că mercenarii și garda sa ati renumele: 

- de minunați şi încercaţi oșteni ; dar, după spusele 
“unui om, care a trăit acolo şi care nu e capabil de: 
minciună, ei nu sînt întru nimic mai buni decât cei-- 

- T-alţi. Căci. spunea el, dacă vre-unul dintre dinșii 

  

” 9) Filip fu chemat de Tesalieni în contra câtor-va tirani care ucisese 

pe Alexandru, regele din Fere, şi-i luaseră locul. Filip îi goni, . dar în 

schimb Tesalienii trebuiră să-i dea veniturile târgurilor, oraşelor de co-— 

merţ și porturilor. ..
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se arală a [i iscusit în r&sboiii sau în lupte, Filip, 
din pismă, îl înlătură, vrând ca. tâte faptele mari 
să fie numai ale lui (căci pe lângă altele, el-mai 
e şi pismătăreţ fără  semân); iar dacă vre-unul 
este cum-va cumpătat şi drept, şi nu e în stare să sufere destrăbălărea dilnică a vieţii, beţia și danțurile rușinse, atunci este îndepărtat și nu mai pote juca nici-un rol. Imprejurul lui Filip .nu mai remân decât tâlharii şi lingușitorii, şi 6meni care se îmbată. şi dănţuesc jocuri, pe .care eii nu îndrăsnesc să le numesc înaintea -vostră. Iar aceste lucruri sînt cu evidenţă, aşa cum se spun. In adevăr, toți aceia pe care i-am isgonit cu toții de-aici, toți aceia care erai mai destrăbălaţi decât Șarlatanii de: târguri, cunoscutul slujbaş Calias 10) şi alții de felul lui; soitarii Şi măscărici ce fac cântece Scâr- bâse asupra unuia şi altuia dintr'ai lor, ca să pro- voce risul, toţi aceștia sînt iubiţi de el Şi-i are îm- prejurul lui. Sint pote neînsemnate aceste lucruri, dar pentru cei ce-ai cugetul ciirat, ele sînt serune care caracteriseză puternic cugetul şi stricăciunea lui Filip. Da, pentru moment, isbândile lui aruncă un vel asupra acestor lucruri, căci isbândile ascund cu îndemânare și pun în umbră asemenea tică. loșii; dar, o dată să se poticnescă, şi se vor vedâ limpede i6te. Şi mi se pare, bărbaţi Atenieni, că acesta se va întâmpla curend-curend, numaj deii Sa Vrea și voi să vreți. Căci precum în trupul omenesc, pe câtă vreme sintem 's țim slăbiciune în nici-unul din mădularele nostre. dar, când bâla vine, lot se sdruncină Şi se dă pe: faţă ici o fractură, 'colo o se ântitură,. dincolo o: 
10) Sclav public, însărcinat să facă ore. tribunal. 

ânătoși, nu. sim- - 
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"slăbiciune; tot aşa slăbiciunile statelor și domnilor, 
câtă vreme aceștia duc ră&sboiii în alte ţări, rămân: 
ascunse celor mai mulţi; dar, îndată ce r&sboiul. 

"a ajuns la graniţă, tâte se dai pe faţă. 
Dacă. însă vre-unul dintre voi, bărbaţi Atenieni, 

judecând după felul cum Filip se întăresce, îl crede 
infricoşat “în r&sboiii, acela face o socotelă înţe- 
lsptă; căci norocul e mare .lucru — mai mult— 
norocul este totul în tâle afacerile omenesci. Eu cu 
tâte acestea, dacă ar fi să aleg, aş alege mai de: 
grabă norocul statului nostru, decât al lui, numai. 
să vreţi voi, cât de puţin, să faceţi înși-v& ceea-ce: 
trebue : căci noi avem mijl6ce şi avem cu noi bună- 
voinţa deilor care ai fost cu noi cu mult mai de: 
multe-ori decât cu dinsul. Dar noi, aşa cum sîntem, 
cred că nu facem nimic; şinu e cu putinţă ca: 
cel ce nu face nimic să comande nici măcar prie-- 
tenilor să facă ce-va pentru dinsul, necum deilor. 
Aşa dar, nu e de mirare că el fâcând expedițiuni,. 
luptând cu ostenelile, fiind de faţă la tote și 
“nescăpând din. vedere nici-un prilej, nici-un mMo-: 
ment favorabil, ne-a învins pe noi care am tot. 
întârdiat votând și căutând să aflăm ce se întâmplă. 
Nu me& mir de acâsta; din contră ar fi de mirare, 

"dacă noi, nefăcend nimic din cele ce trebue să 

facă cei ce aii gând de răsboiui, am fi învins pe: 

acela care face lot ceea ce trebue. 
C. — Dar ceea-ce m& miră mult, e că, bărbaţi 

Atenieni, voi aţi ridicat stâgul în contra Spartanilor:” 

pentru drepturile Elenilor; că, având puterea să 

v& agonisiți,. voi pentru voi, avere, naţi voii, 

ci aţi contribuit şi aţi cheltuit şi ce aveați, Şi 

Vaţi primejduit vicța în râsboiii pentru dreptu- 

rile altora ; iar acum vă temeţi să eșiţi la luptă şi 

să contribuiţi.pentru propriile vâstre drepturi; ca



* 

“să eșim la resboiti -cu tâtă inima, să nu 

să cinstiți pe cei 'ce s'au arătat vrednici 
Zuinţă, ca ast-fel să nimici 

-cercelezi cu am 
-dacă n'aj făcut 

, a 62 

  

. . ȘI 
„ . | . - j i. _ Şi 11 | i e “ați scăpat, pe de o parte, pe toţi cei l-alţi ). ş „I iN pe rând, iar acum, pe de altă parte, când voi pierdeţi ceea ce aţi avut 12), staţi cu mânile în. sin și nu. faceţi nimic. De acesta ME mir; și mai mult mă mir că nu se găsesce nici unul dintre voi, bărbaţi Atenieni, care” să socolcscă ce-aţi făcut. de atâta vreme 3), de când sîntem în r&sboiti .cu Filip. Căci; de. sigur, sciți că Yremea a trecut, amânând din di în di, nădejduind ca alţii să începă :să lucreze, învinovăţindu-vă, dându-vă unii pe alţii în judecată, iarăşi năd&jduind și iarăși făcând ceea- „ce faceți și acum. Ore, bărbaţi Atenieni. sînteţi atât „de orbiţi încât sperați că prin aceleşi fapte prin “care aţi înr&utăţit afacerile vOstre, veți ajunge să le îndreptaţi? Dar acesta nu e nici raţional nici firesc ; căci e cu mult mai uşor să păstrezi ceea „ce ai, decât să dobîndesci totul, când n'aj nimic. lar acum din pricina r&sboiului nimic nu ne-a mai remas de păstrat; ci tot -de.dobindit.. Acesta: este singurul lucru ce ne-a r&mas. a ic dar, că e de trebuință să contribuim cu toții, 

U învino- vățim pe “nimeni, până ce nu vom Îi iarăşi stăpâni pe situaţie; atunci numai. judecând. după fapte, 
"de cinste, 
cu. nechib- [i ori-ce cuvînt.de Învi- ; Căci n'aj dreptul -să ărăciune ceea ce alții au făcut, i mai întâi tu ceea-ce cra de făcut. acă e vorba să spun ce-va şi despre gene- A 

11) Se subinţeleg sElenis — cu ocasiune 12) Amfipolis, Pidna, 
13) De la luarea oraşului Amfipolis (356) trecuse 'dece: 

şi să pedepsiţi pe aceia care aii lucrat. 
novăţire . în . contra vosiră 

Căci — d 

a resboelor medice, 

ani, * 
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ralii noştrii — din .ce pricină: credeţi voi; bărbaţi - . 
„ Atenieni, că generalii pe care i-aţi trimis la r6&s- -- 
boiu 1+), s'au. lăsat de el şi s'aii dus în alte: părți să 
se r&sboscă pe sâma lor proprie ? Pentru că la voi 
prada cucerită prin r&sboiit. este a. vâstră- (dacă 
Amfipolis ar fi; luată, îndată ar fi prada vostră), 
dar: primejdiile sînt'ale celor ce comandă, şi 
pentru acesta ei: n'a nici.o r&splată ; “acolo, însă, 
primejdiile sînt mai. mici, : iar prădile sînt ale - 
comandanților şi soldaților: Lampsacos, Sigeion, 
corăbiile ce prind. ŞI fie-care se duce acolo. unde 

“găsesce folose. Voi însă, când vedeţi, că afacerile 
nu merg bine, daţi în judecată pe. generali, iar. 
când .le dați cuvîntul şi. audiți. nevoile ce-ai avut 
să îndure, îi achitaţi. Nu mai r&mâne dar decât 
„ca voi să vă certați unii cu alţii, să vă desbinaţi; 
“unii fiind convinşi de una, alții de alta, iar afa-.. 
cerile să mergă din ce în. ce mai r&i. . 

Căci altă. dală,. “bărbaţi Atenieni, voi contribuiaţi 
pe, simorii !*) ; ; astădi din contră guvernaţi pe 'si- 

+ 

  

14 E vorba de mercenarul Hares, care, fiind trimis, să recucerescă 

Amiipolis, nu voi să se răsbocscă ci intră în serviciul persanului Ar- 

tabaze, care se revoltase în contra Regelui Persiei și care-i dădu drept 

răsplată două oraşe de pe Helespont- -Lampsacul şi Sigeion, în Asia mică. 

15) Iată, după Leprevost ce eraii simoriile: Spre a încasa impositele, 

fie-care din cele dece triburi în care erati împărțiți - Atenienii, alegea 

din sînul lor 120:de cetăţeni mai bogaţi care trebuiaii să plătescă impo- 

-sitele Statului, pentru întregul trib. Aceşti 120 de bogătaşi se subdivideaii 

-în câte doit «simorii», una având 60 de înși mai bogaţi şi alta având 

60 de inşi mai puţin. bogaţi. Ast-fel. cei 1290 bogătaşi at Atenei (de la. 

cele -10 triburi) se împărțiati în? 20 de simorii dintre care'10 din ele 

conțineaii cetăţeni mai bogaţi şi 10 cetățeni mai ipuția” bogăţi. Dintre 

cei '600 mai bogaţi ce constituiaii cele 10 simorii mai bogate, se alegea 

' iarăşi 300, cei mai: bogaţi, şi aceştia erai însărcinați să procure banii 

necesari statului, fi fiind despăgubiți mai târdiii de cheltuelele lor. Acești 

, 300, negreşit, eraă şi cei mai influenţi î în guvernarea Atenei.
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morii 15. Un orator'este căpetenia fie-cărei dintre |: cele doiiă simorii, iar sub el este un general și 
trei sute care strigă, iar voi ' cei-l-alţi, ţineţi cu unii, alții cu cei-l-alţi. E de trebuință dar să pă- răsiți acest sistem, și să deveniți stăpâni pe „voi înşi-vE şi să faceţi ca vorbirea, discuțiunea şi ac- țiunea să fie un apanagii al: tuturor. i Dacă -din contră voi, cu de la voi putere, veţi da unora comanda, pe alții îi veți sili să pregă- iescă flota, să dea bani, să facă parte din 6ste; iar cei-l-alți numai să voteze acestea şi să.nu mai ajute Statul nostru cu nimic alt-ce-va, nici una „din lucrările necesăre nu va pute fi făcută la. vreme, şi nu v& maj rămâne decât să-i pedepsiţi pe dinşii în loc să pedepsiţi pe vrăşmaşi.. In scurt dar, aş. vr6 ca. toți să contribuscă în mod egal şi „Proporțional, :să mergă toți la oste: rând 'pe rând, până vor fi servit toţi; să  Primiţi să vorbescă ori-cine s'ar înfăţişa să spue ce-va, și să alegeți ceea-ce vi se pare .că e bun, iar nu ceea-ce a dis unul sai altul. Și dacă faceţi acâsta, nu numai veţi lăuda pe dată pe cel cea vorbit, dar mai târdiă voi ve veți lăuda pe voi inşi-vă, vedend că afacerile vâstre merg mult niai bine ca până acum. - a 
$ 25. Elocuţiunea constă mai întâi în a între- buinţa ast-tel de cuvinte, frase Şi legături de frase care daii pe faţă necontenit acecși energie, aceâşi ușurință ŞI frumusețe în exprimarea ideilor, în transiția de la una la alt a Și în amplificarea lor. 
16) împărţiţi în tabere de câte doiit-trei sute care tind să facă di ! 

adunarea poporului ori-ce vor. 
. . - „SR 
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Sl   E 

Energia esle insuşirea fundamentală a unui dis: 
„curs, iar ușurința și frumuseţea, în exprimarea 

ideilor, in transiţia de la una la alta, în ampli- 
"ficarea sau, din contră, în simplificarea lor, con: 
„stituesc rmijlocele. prin care acea energie devine 
visibilă. 

Un discurs fără clocuţiune e un discurs mort: 

ceca-ce îl înviază. sint particularitățile stilistice, 

care fac vorbirea uşoră şi frumosă: printr'o ase: 

menea vorbire se manifestă cu, claritate energia 

sufletâscă a _oratorului. 

Bplicare—l. Ceea ce: observăm - mai întâi în acest discurs - 

ese faptul că pretutindeni Demostene cugctă cu acceși energie 

sinceră, cumpătată și senină. Sinceritatea, cump&tarea și seni- 

nătatea caracteriseză fundamental sufletul lui Demostene, și 

deci ele vor caracteriza şi convingerea care sa zămislit într'însul 

şi care dă vicţă. discursului, Aceste calităţi ce se 'resimt în tot 

discursul. ne sînt redate, şi sc impun cugetării n6stre prin anume . 

particularități stilistice care uşureză şi înfrumuseţeză vorbirea. 

Acest fel de exprimare . se” potrivesce cu energia cumpătată; 

sinceră și senină a lui Demostene: nici-o frasă nu întâlnim 

care să nu fic ;cumpttață, nici-una care să nu fie sinceră, nici 

“una care să ne arate un suflet turburat şi violent. 

Sînt alți oratori care se exprimă cu o energie mai marc: 

la aceștia lucrurile din. discurs parcă nai nici o.putere față 

'de violenţa sufletului lor, care le. combină şi le exprimă. Ei 

sînt, semeți, măreți, vehemenţi și în aventul lor parcă n'ait 

" destulă legătură în vorbelc, proposiţiunile ş şi frasele prin care sc 

exprimă, de şi în realitate legătura pote exista plină de me- - 

: Șteșug. 

Sint alți oratori, din contra, care se exprimă cu o energic 

mai mică: la aceştia, lucrurile parcă sînt mai puternice decât 

sufletul lor, care le combină și le exprimă. Ei sînt simpli, nu 
3 

Retorica.
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aii meșteșugul de a lega şi de a înstruna proposiţiile şi frasele, 
pentru ca să pară că sînt dintro bucată. | RR 
Demostene, în discursul de mai sus, are energia cumpătată 

saii temperată. Stilul: prin care: se exprimă o ast-fel de ener- 
gie se numesce -Zezzperat sati cumpetat. 5 

Oratorii din a dota categorie, care. a sufletul mult mai 
"energic decât lucrurile : ce vor să exprime se dice că au stil 
măreț, înalt saă sublim. | 
- In finc, cei din 'a trefa categorie, care nu a sufletul destul de 
energic și nu pot formula și birui prin meșteșugul expresiunii 
lucrurile ce vor să exprime, sc dice, că aă stilul sinplu. 

II. Aceste deosebite feluri de „energii ale sufletelor orato- rilor se traduc și vin la cunoscința nâstră prin "expresiunc. Ele dar trebue să modifice, fie-care în felul săi, felul general de exprimare, adică limba, prin deosebite particularităţi, care fiind relative la stil, le numim particularități stilistice. Ele dai pe față zșaurința Și frumusețea de expresie. a oratorului, adică ușurința și frumuseţea cum simplifică, cum" deszoltă sait ampli- fică o idee saă cum face Zransiția de la una la alta. Să studiem unele din aceste particularități stilistice, care dai O anume energie elocuțiunii din exordiul propriii dis al discur- sului de mai-sus a lui Demostene. | Gândirea lui Demostene din exordiul propriii dis se desfă- ȘGră în următorele silogisme analisate mai sus: (1) (2) (3). - 
Un popor 

risat de dei; 
Voi, Atenienilor, 

vezinii lor; deci — 
»Yoi, Atenienilor, 

ai cărui vrășmași sînt în “rajbă -cu vecinii lor, 
sînteţi un popor ai cărui vrăşmaşi sînt în vrajbă cu 
sînteţi favorisati de dei; 

Voi, Atenier 
Cei ce au 
Voi, Ateni 

nilor, aveţi un dusman, un dușman trebue să ajute pe inimicii dușmanului ; deci— 
enilor, trebue să ajutaţi pe inimicii dușmanului vostru ; 

Voi, Atenienilor, 
Inimicii duşmănu 

trebue să ajutaţi pe inimicii dușmanului ; Voi, Atenienilor, 
lui vostru sîut Olintienii ; deci — trebue să ajutaţi pe Olintieni, .. 

este favo- 
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Sub acestă formă, cugetarea lui Demostene este lipsită de 
ori-ce energie: ca este gâlă și fără vicţă, și ori-cât de puter- 

nice ar fi argumentele, și ori-cât de bine ar fi aședate la în- 
ceputul discursului, ele nu pot ave nici-o adevărată putere de 

convingere. Atât de puţin aii o ast-fel de putere, că, dacă 
și-ar fi- început discursul ast-fel, e sigur că ar fi. fost şuerat 

de auditori. 
Pentru ca să exprime energia sufletului sti odată cu aceste” 

argumente, a trebuit să întrebuințeze” Gre-care particularități 

stilistice prin care să se vădescă ușurința și frumusețea lui de 

expresic, adică ușurința și frumusețea cum se exprimă, cum 

simplifică, cum amplifică şi cum! face transiția de la o idee 

la alta. i 

a) Să studiem aceste particularităţi mai întâi Za primul re 

Sumat, care, precum am mai spus, nu e cu desăvârşire lipsit 

de elocuțiunc. “ 

In acest resumat, primul silogism a fost transformat mai 

întâi în entimemă: (4) 

Voi, Atenienilor. sinteţi un popor: ai cărui vrășmaşi sint în vrajbă 

cu verinii lor; — deci 

Voi, Atenienilor, sînteţi favorisați de „Alei. 

Transformând  silogismul, exprimarea a dobindit Ore-care 

energie; deci cpimema, pe lângă că e un fel de raționament, 

este şi o particularitate stilistică ce, d dând .mai multă ușurință 

expresiunii, dă mai multă energie clocuţiunii decât silogismul. 

Dar sub acestă “formă, entimema nu are destulă. energic. 

Faptul că se repetă cuvintele «voi, Atenicnilor>, fără să adauge 

nimic la cugctarea nâstră, ne: arată că trebue. să suprimăm 

repetițiunca.: Ast-fel- entimema sub forma 5) , 

Voi, Atenicnilor, sînteţi un popor ai cărui vrășmaşi sint în vrajbă 

cu vecinii lor; deci sînteți favorisaţi de dei — Ă 

este mai energică decât sub prima formă, Acesta însem- 

neză ca suprimarea unor termeni, care; pot fi subințeleși fără 

să se întuncce ideea, este iarăși o particularitate stilistică, carc, 

ușurând expresiunea, îi dă mai multă energic.
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'se pote face, fără să se întu 
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Plecând. de la acest adevăr, noi mai putem face și alte 

suprimări de termeni. La acesta ne ajută figura de vorbă Sail 
iropul numit sinecdocă, în virtutea căreia. noi putem înlocui 
termenii mai generali (mai abstracți sati mai cuprindători) cu 
termeni maj concreţi (mai restriînşi, care se „aplică la mai pu- 
ține: individe). 
Ast-fel în proposițiuncă : 6). 

„Un popor ai cărui vrâșmași sînt în vrajbă cu vecinii săi 

„Ravem decât să suprimăm pe <un popor> care se subînțelege 
în termenul mai concret de mai înainte «voi, Atcnienilor>; să 
înlocuim pe <vrășmași> cu: <Filip> vrășmașul concret al Ate- 
nienilor, pe <vecini> cu <Olintieni>, care crai să fie pric-. 
tenii Atenienilor și vrăşmaşii lui Filip. Şi atunci, făcând 
schimbările cerute de construcțiunea gramaticală, entimema de- 
vine: (7) 

N 

Voi, Atenienilor, aveţi de vrăşmaş pe Filip” care e în „Vrajbă cu 've- cinii săi, Olintienii; deci sinteţi favorisaţi de dei — 

expresiunii, o şi mai mare: energie 
decât sub cele-l-alte forme. Dar nici atât nu e destul. Expresia 
încă nu e destul de ușoră; de ar fi dobindit forma cea mai 
ușcră, ar fi devenit frumâsă — și frumâsă încă nu e. 

și dobîndesce, prin uşurarea 

Frumu- 
seţea unci frase depinde mult de: felul * cum e accentuată. Entimema de mai sus este ex primată printr'o frasă care nue 
bine accentuată 

vrea să-și concentreze energia est 
să fie pusă la început, căci 
țiune prea lungă, nu pâte fi 

e conclusiunea; ea ar. trebui 
aşa cum e pusă, după o proposi- 
în destul de bine întonată. Acesta 
nece gândirea prin particularitatea stilistică - numită inversiune, Și atunci, entimema devine: (8) Sînteţi favorisaţi de dei, Atenieni ă i vră i 

pentru. că aveţi de vr: s - Filip care e în vrajbă cu vecinii să, : mas be 
Olintienii. 

Dacă mai suprimăm acum <vrăşmăşia lui F. ilip> care era cu- noscută de toți, dacă mai Simplificăm expresia: “favorisaţi. de <ei>- și mal punem epitetul «bărbaţi» pe lângă Atenieni, pentru 

ă. Ideea principală asupra căruia. Demostene - 
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| ca să + putem accentua mai bine frasa, dobindim forma concisă 

cunoscută cu care începe primul resumat al discursului: (9) 

Deii, bărbați Atenicni, sînt cu voi, pentru că Filip. are 'de vrășmaşi 
pe Olintieni, „Vecinii săi. 

Acestă frasă coprinde tâte ideile primului silogism întro. 
formă scurtă şi bine accentuată. Ea exprimă uşor și: frumos 

primul silogism şi prin acesta îi dă energia care-i i lipsia cu. 

desăvârşire. - - 

Dacă trecem la al doilea și la al treilea silogism care com- 

pleteză gândirea lui Deimostene din exordiul propriă dis, 

observăm, că, în primul resumat, al doilea silogism precuin -și 

premisele celui de al treilea sînt cu desăvârşire suprimate, Al 

doilea silogism cuprinde ideea că Atenicnii trebue: să - ajute 
pe inimicii vrășmașului lor, iar al, treilea cuprinde aceeași idee 

însă aplicată la: casul particular, la -Olintichi, care trebuesc 

ajutaţi de Atenieni ca unii. ce sînt. inimiciă vrășmașului . lor. 
Aşa fiind, termenii celui de-al doilea pot fi subințeleși prin 
sinecdocă în termenii celui. de-al treilea, așa încât cel de-al 

» doilea silogism pote fi cu desăvârşire suprimat. Pe de altă 

parte amândoi premisele celui de-al treilea: silogism sc pot 
suprima transformând silogismul în entimemă. Din „ambele 

silogisme nu remâne ast-fel decât conclusiunca: (10) 

„Voi, Atenienilor, trebue să ajutaţi pe Olintieni. 
2 

“Spre a da energia necesară acestei frase, trebue s'o legăm mai 
întâi cu frasa “precedentă așa încât trausiția să se tacă uşor și pe - 

nesimţite; al doilea, spre a dobiîndi claritatea care i-ar fi putut 

lipsi prin suprimarea premiselor pe care se întemceză, și a 

accentua mai bine ideea, trebue să indicăm în contra cui 

“trebue ajutaţi Olintienii; al treilea, spre a-i da “frumuseţea, 

trebue. să dăm varietate expresiunii, înlăturând repetițiunca 

“unor vorbe prin înlocuirea: numelor prin pronume. Ast-fel, 

în primul resumat, forma definitivă a celor din urmă doit 

silogisme este: (11) Sa n 

E momentul dar să ajutăm pe aceştia în contra lui.
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d) In al doilea resumat, silogismul ce formuleză gândirea lui 
Demostene: este și mai energic. Acest adaos de energic este 
obținut prin alte particularități stilistice, chemate să amplifice 
forma, ușurând-o și înfrumusezând-o fără ca totuși să, s/ăbescă 

" ideea. a - 
Ast-fel conclusiunea primei entimeme din primul. resumat, 

este amplificată prin doiiă idei care întroduc varietate în ex- 
primare — prin urmare o înfrumusețeză fără ca să întunece 
claritatea sai să slăbescă raționamentul. Prima idee este re- 
lativă la fe/u/ cum deii sînt de partea Atenienilor, far a doiia 
la îufeusitatea cu care își arată favorea lor față de Atenieni. 
In loc .de «<deii sînt cu voi>, în al doilea resumat se dice 
<deii și-arâtă bună voința lor». Acest fel de amplificare, prin 
care deii ne sînt arătați ca nisce ființe pline de acelaș fel 
de simţire — bună voința —pe care Şi Gmenii o aă când vor 
să dea ajutor altora, ar slăbi ideea, dacă n'ar veni îndată 
expresia <mai mult ca ori-când față de voi, bărbați Atenieni> 
—— Care, arătând intensitatea actuală a ajutorinţei deilor, per- mite în acelaș timp o accentuare energică atât a frasei cât și a ideci. Ast-fel, faţă de o expresie mat dulce <deii și-arată bună voința», vine o expresie mai intensivă «mai mult ca ori- când faţă de voi, bărbați Atenieni», se întroduce .o va în expresia concisă “edeiă sînt cu voi, bărbaţi Atenieni», și în acelaș timp energia nu numai nu slăbesce dar devine chiar mai visibilă prin conzrastu/ celor doiă expresii, : | Odată cu întărirea conclusiunii se întăresce prin precisare una dintre premise și anume arătându-se că Olintienii vecinii lui Filip Sînt «destul de puternici» — Și prin urmare Filip va ave 

a eputeniee abolire arătând pe Olintieni nu | : ut, <destul> . de puternici par că ar bi cnergia conclusiunii. In realitate însă, acestă precisare slujesce ca să evidenți ay este caracteristică întregului disc a betarea tarie. care văr, să presupunem că | os 
mostenc: ar fi dis <puternici> 

arietate 

Puternici>, De- 
saii «forte Puternici> sai ein- 

e
a
t
 

e
 
z
e
 

7. 
Z
A
.
 

a
 

n 
d 
i
e
 

n 
a 

aa
 

a
p
t
e
 
L
a
 

C
A
R
A
R
E
 

PET
A 

SI 
pi 

ZA
 

TE 
ZE 

be
a 
D
ă
 
a



71 pr - 

vincibili» oră ar fi întrebuințăt 'o altă expresiune prin care 
ar fi arătat pe Olintieni mai puternici, decât se scia de. toţi 

că sînt. (Sc scia, în adevăr, că Filip le: mai cuprinsese odată 
cetatea). În acest cas, acestă expresie care ar fi dat pe față 

0 energie necumpetată, care desprețuesce cu evidență reali- 

tatea lucrurilor şi se îmbată de propria-i. putere, ar fi isbit 

neplăcut pe auditori și nu și-ar fi ajuns scopul. Ast-fel că: o 

"expresie mai puţin energică are mai mult energie de convin- 
gere când se întemeeză pe realitatea lucrurilor, decât una may 

energică când pornesce numai din violența sufictescă a ora- 

torului. - - | | o 
A doiia entimemă, care precum scim, în primul resumat, e 

redusă numai la conclusiunc, e dată în al doilea resumat cu 

o mult mai mare energic, cu ajutorul mai multor particula- 
rități stilistice, care sc ajută una pe alta. Ast-fel punend în 

loc de conclusiunea concisă: (12) 

E momentul dar să ajutăm pe aceştia în contra lui — — 

amplificarea: (3) | 

Ar fi o mare: greşală dacă noi nu ne-am folosi de acest prilej şi nu 
i-am ajuta.pe ei în contra lui — 

obținem o mai mare energie, și anume: 

1) prin particularitatea stilistică nuinită ipotesă sau suposi- 

iune, şi care constă în a presupune că s'ar face ceea-ce nu tre- 

bue să se făcă, sai nu sar face ceca-ce trebue să se facă: (14) 

„dacă noi nu ne-am “folosi de acest prilej şi nu i-am ajuta... ; 

2) prin particularitatatea stilistică, cunoscută sub numele de 

definițiune sai aposițiune (întrebuințarea substantivelor, sin- 

gurc. saii determinate, ca epitete): (15) 

„„dacă nu ne-am folosi... ar fi o mare greșală ; 

3) prin” particularitea stilistică numită: erzewerațiune, prin 

care. desfacem o idee în mai multe idei componente: (16) 

„dacă noi nu ne-am folosi de acest prilej şi nu'i-am ajula pe ei; 

+4). prin particularitatea stilistică pe care am pute-o numi con-
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trarietate şi -prin care, spre a pune în relief o idee, nu o ca- 

racterisăm, nu o determinăm direct, ci caracterisând satu detei- 

 minând contrariul sati negațiunea ci. Așa în loc de a dice: (17) 

| Ar fi-un lucru forte cuminte, dacă "ne-am folosi de acest prilej şi 
i-am ajuta pe ei în contra lui — - - 

adică în loc de a 'caracterisa 'direct ajutorarea Olintienilor. ca 
<fârte cuminte», oratorul își. închipuesce contrariul sai nega- 
țiunea acestui fapt şi-l caracteriseză ca «forte mare greşală». 

Amplificaţiunea este o sporire în. numărul-vorbelor, și dacă 
ea ar fi o simplă sporire de vorbe fără să dea pe față noi 

“înfățișări ale gândirii, noi întorsături ale ci, ea n'ar ave nici o 
val6re, ba ar fi un defect forte mare, întru. cât ori-ce sporire de 
vorbe fără rost dă pe faţă din ce în ce mai mult o lipsă de 
energie. In amplificarea de mai sus vădurăm însă că intră nu 
mai puțin: de patru particularități stilistice, fie-care represcn- 
tând o noită față a gândirii, o notiă atitudine a minţii. Aceste 

"particularități stilistice, fără să întunece ideea, îi dă varietate, 
o înfrumusețeză și în acelaș timp ușureză exprimarea gândirii. 
Ast-fel că amplificațiunea ce resultă dă pe față cu mai mare 
claritate energia particulară. sufletului lui Demostene. 

*c) Dar perfecta elocuţiune a lui Demostene trebue studiată 
în forma desăvârșită a discursului s&ii. Acolo se vede mai bine 
energia cump&tată a sufletului s&i, acolo putem studia minu- 
natele mijlâce de care se slujesce pentru a ușura expresiunea; 
acolo putem admira expresiile „ frumâse, transițiile- nesimţite, amplificările: pline de: înțeles: sai simplificările energice. Să „reluăm studiul elocuțiunii din exordiul propriă dis în forma desăvârşită a lui Demostene. | 

Primul silogism, care constitue fondul discursulu 
„Pi | 

i propri dis, se presintă la Demostene, sub forma următâre:. (18) 
față de cetatea nostră, | » în multe rânduri ; 

Bună vointa deilor, 
denţă, bărbaţi Atenieni 
împrejurarea de faţă, . 

Căci nu pâte fi decât o binefacere - su faptul că cei, ce se vor lupta în contra ] 

ne-a fost arătată cu evi- dar' mai presus de tâte, în 

pra-omendscă și ra-oment dumnedetscă ui Filip sînt v ecinii lui, sînt în 
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„dre-care mesură puternici si, ceea-ce e mai presus de tote,: sînt însu- 
flețiţi în lupta în contra lui de gândul că tractatele cu dînsul nu pot 
ave nici-un temeiti de adevăr şi că ele nu pot însemna decât nimicirea 

propriei lor patrii, 

Sub acestă formă, în care amplificarea este evidentă, silo- 
gismul este totuși zedus la o entimemă în care conclusia! e 
pusă la început şi premisa păstrată la sfârșit, corespundend 

cu forma (8) din analisa primului resumat. Reducerea silo- 

gismului la entimemă ușureză expresiunea fără să întunece 

gândirea. Sint, în adevăr, multe judecăţi” care fac parte in- 

tegrantă din convingerea 6menilor care se subințeleg totdcuna 

în vorbirea comună. Subinţelegerea lor constitue o economic 

de vorbe şi deci o ușurare a expresiei.” SE 

De felul 'acestor judecăţi este premisa întâi din silogismul 

(1), şi de aceca transformarea silogismului în entimemă, prin 

suprimarea ci, este o. simplificare care e folositâre elocuţiunii. 

Cu tâtă acestă simplificare, modul în_care se exprimă De- 

mostene cuprinde multe amplificări. Să studiăm mai de aprope 

cum le face. . ' | 
Conclusia entimemei în silogismul (1) are următârea formă: (19) 

Voi, Atenienilor, sînteți favorisaţi de dei; 

ar în primul resumat: (20)... - - Pe 

Deii, bărbaţi Atenieni, sint cu..voi. 

De la acestă formă saii mai bine lipsă de formă, Demostene 

trece la forma: (21) 

Bună voinţa: deilor; faţă de cetatea nâstră, ne-a fost arătată cu evi- 

dență, bărbaţi Atenieni, în multe rânduri; dar mai presus de tote în 

împrejurarea de fată — , 

în' care gândirea lui. dobindesce o energie cu totul noiit și 

este mai proprie de a se impune auditorilor. In ce mod? 

Mai întâi, precum am vădut la. al doilea resumat, arătând 

felul cum deii sînt de partea Atenienilor, și anume înfățișân- 

_du-ni-i. plini de <bună-voinţă»; și, al doilea; arătând zu7eu- 

sitatea acestei bune-voințe, -care acum e mai mare ca tot- 

deuna. Aceste doiiă feţe noi ale ideii, am spus că formeză un
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contrast care dă o energie cumpătată exprimării, întru cât cea 

dintâi e mai puţin energică decât gândirea principală, pe când 

cea de-a. doia e mai energică. Acesta însă se putea obține 
şi numai cu forma din al doilea resumat: (22) 

Deii şi-arată bună-voinţa lor mai mult ca ori-când, faţă de voi, băr- 
baţi Atenieni. 

Sub acestă formă însă contrastul nu ce destul de visibil și 
deci nici energia caracteristică a lui Demostene nu ese deplin 
în relief. Ca să-l facă visibil, Demostene trebue să facă doit 

- proposiţiuni pe care să Je lege printr'o conjucție adversativă, 
care scim că arată . oposițiunea între doit idei. Dar pentu 

„acesta trebuia să desvolte însă-și gândirea, întrebuințând deo- 
'sebirea în 7 (arătând 'oposiția dintre faptele antecedente 
şi cele preseute) : (23) | | 

Deii și-aii arălal in trecut bună-voinţa lor faţă de voi, bărbați Atenieni ; dar mai. mult ca ori-când și-o arată astădi. 

Acestă desvoltare a ideii, aduce cu sine însă un prisos de 
vorbe, care trebuesc reduse; ast-fel, prin elipsă, se pâte suprima 
verbul <a arăta> din a doiia proposiţiune, 

Pe de altă parte, ideea de «trecuts. pusă pe lângă forma 
trecutului <a arătat> face efectul de repetiție zadarnică (Zauta- 
Jogie, ZPleonas), ceca ce în realitate nu e, derece ideea de trecut 
arc un corespondent clar în a doăa proposiţiune: -ideea'de pre- 
sinte (castădi»). Ca să se înlăture acestă aparență de repetiţie, 
Demostene întrebuințeză un termen mat concret: ! 
rânduri», a cărui formă desvoltată în trei cuvinte cere ca și corespondentul săi să aibă o “formă analogă, și ast- 
de <astădi> dice mai desvoltat şi mai concret 
rarea de față>. Frasa de mai sus devine atunci: (24) * 

fel în loc 

Deii şi-a arătat bună-voința lor faţă de voi, bărbaţi Atenieni, î 
a _. . - a a a 

ni In 
multe rânduri; dar mai mult ca ori când, în împ , Tejurarea de faţă, 
„De şi aprâpe perfectă, şi acestă formă mây 
de stilisare. Ast-fel, may întâi, 
ce e mai viu și prin urmare cee 

are trebuință 

a-ce trebue accentuat nu sînt 

<în multe - 

<în împreju- | 

în gândirea lui Demostene ceea- . 
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atât <deii>, cât <bună-voință» lor. De aceea e-mai bine să se 

începă” prima proposițiune cu <bună-voința» decât cu «deil». 
Acesta nu se pote face însă, fără 6re-cum a substanţialisa sati 
personifica <bună-voința» care, fiind abstractă, are trebuință 

tocmai de acestă substanţialisare, spre a deveni mai concretă 
și mai vie pentru auditori. Ast-fel în loc de a dice <deii și-ati 
arătat bună-voința lor>, Demostene dice mai bine <bună-voinţa 

” deilor ne-a fost arătată». 

Al doilea, spre a da expresiunii mat multă nobleţe (demnitate 
sait distincţiune), Demostene întrebuințeză o vzefonizzie, punând 

locul («cetatea»), în loc de locuitorii de pe acel loc (< Atenienii>). . 
Al treilea, pentru ca nu cum-va acestă demnitate să nu pară 

prea rece și să înstreineze pe auditori, — în loc de «cetatea 

vostră>, el dice «cetatea nOstră», cuprindându-se și pe dinsul în 

causa comună a auditorilor. 

In fine, al patrulea, spre a da mai mare putere de adevăr 

afirmării sale, fără să mai fie nevoe de probe, adaogă adver- 
bialul «cu evidență» pe lângă verbul <a arăta». 

Cu aceste schimbări şi cu schimbarea expresiunii <mai mult 

ca ori când» în expresiunea mai concretă «mal pre sus de 

tote», frasa dobindesce forma definitivă, fie-care cuvînt își 

are puterea : sa propie, carc, în reunirea în proposițiuni și 

frase, se adaogă la forța 'celor-l-alte și contribuesc împreună 

să dea pe față energia cumpătată a vorbirii. lui: Demostene, 
senină și totuși plină de vicță. ia 

Să trecem acum la studiul elocuțiunii din premisa entime- 

mei în care a fost transformat primul silogism. E un exemplu 
admirabil de amplificare. 

Premisa nudă și informă este: (25) 

Voi, Atenienilor, sînteți un popor ai cărui vrășmași (Filip) sînt în 
vrajbă cu vecinii lor (Olintienii) ; 

saă, în urma schimbărilor analisate mai sus, în primul resu- 

mat: (26) 

„„„pentru că Filip are de vrășmași pe chiar vecinii s&i, Olintienii ;



iar în al doilea. resumat: 022 A 

„făcând pe Filip să aibă de vrăşmaşi pe înşi- şi vecinii Iui destul de 
“puternici, pe Olintieni. , - 

Partea importantă a acestui. argument şi care trebue scosă 
în relief prin elocuţiune, este faptul că Filip, care e vrășmașul 
Atenienilor, are însu- și nisce vrășmași, care vrășmași sînt de 
temut, pentru că-i sînt geci. Vecinătatea Olinticnilor de Filip 
îi face să fie primejdioși pentni dinsul; ea- este esența argu- 
mentului, Insă acestă vecinătate pote să fie mai primejdi6să 

„sai mai puțin primejdiâsă, după *cum cei ce o represintă ai 
„ calități mai proprii de a se lupta mai slab sati mai cu îndâr- 
ire în contra vrășmașului. Demostene, pentru a amplifica cu 
jsucces premisa, analiseză tocmai aceste calități, şi le enumără. 
printro dublă gradațiune ascendentă, particularitate stilistică 
menită să dea.cea mai mare energie expresiunii. Ast-fel despre 
acei vecini vrășmași, el dice'că: (23) E 

, 2 - 1) sînt în Ore-care măsură puternici 
_2) a] sînt însuflețiţi, în lupta în contra lui, de gândul că tractatele cu 

dinsul nu pot ave nici un temeiiă de adevăr 
bj şi că ele nu pot însemna decât nimicirea proprici lor patrii, 

Studiind acestă amplificare, ne putem! “da sema de. natura 
amplificării în genere: ea trebue să resulte dintr'o analisă reală 
a ideii principale; ideile secundare, ce coprinde şi formuleză, 
să stea într'o dependență reală cu acea idee, și pe cât se pâte 

„să se vadă cu claritate gradul acestei dependențe. Spre a vede . şi mai bine în ce constă o adeverată amplificare, n'avem de- cât să ne închipuim că Demostene Și-ar fi amplificat ideea că vecinătatea Olintienilor e primejdidsă lui Filip, în modul următor: (29) 

N, Căci în contra lui Filip se vor lupta vecinii sei Olintieni, niste ade- verați vecini, căci sînt aprâpe de hotarul s&ă, nu-i desparte: decât: câte-va teritorii neînsemnate, care putem dice că“ nici nu există. Aşa dar, Filip se va lupta cu Olintienii care sînt, precum am gis, “vecinii săi... 

Totă acestă amplificare ar fi i-fost falsă, pentru că ea conţine 
E 
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în realitate o explicare “de vorbe, iar nu o enumerare: de idei 
care sînt în legătură strinsă cu 'ideca' de desvoltat. | 

Dar să continuăm a studia modul cum Demostene mai am-. 
plifică premisa de care ne ocupăm. 

Pe lângă enumerațiunea şi gradațiunea ce analisarăm, ampli- 
ficaţiunea. acestei premise cuprinde chiar la început o defini- 
iune a faptului despre care vorbesce, menită să amintescă sub 
altă formă  <bună-voința deilor> și să facă transițiunea către 
argumentul cuprins în premisă: (30) 

Căci nu pote fi „decât o _Dinefacere supra- omeniscă și dumnerdecscă. 
faptul că... - 

Observând. acestă definiție, vedem că ca nu e o simplă ex- 
plicare. a termenilor din conclusiune, ci conţine o altă față 
a ideii despre <bună-voința deilor> pe care o represintă; In - 
adevăr, <bună-voinţa deilor> este causa sau isvorul de unde 
a putut purcede <binefacerea de natură supraomentscă și dum-! 
nedeescă», care, la rândul ci, nu este decât efectul acelci «bune- 

voințe». Deci chiar în reamintirea acelceși idei, Demostene 
a găsit mijlocul să introducă varietate și să obțină o frumu- 

- sețe, fără totuși să schimbe întru nimic înțelesul raționamen= - 
«tului sti. 

Aceeași perfecţiune de simplificare și amplificare, de ușurare 
şi înfrumusețare a expresici o găsim și în stilisarea celor doiiă 
silogisme ce închee exordiul propriă dis. 

Simplificarea constă — precum s'a vădut de la analisa resu- 
matelor — că al doilea silogism este suprimat, iar al treilea. e 

- redus 'numai la conclusiune. 
Amplificarea constă în modul cum este presentată acestă 

conclusiune. In loc de forma din primul resumat: (31) 

E momentul dar să ajutăm. pe aceştia în contra lui (Filip); 

și în loc de forma din al doilea resumat: (32) . 

Ar fi o mare greşală, dacă noi nu ne-am folosi de acest prilej şi 
"nu i-am ajuta pe ei în contra lui — 

avem următorea formă desăvârșită: (35). 
. A,
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Să luăm aminte dar, bărbaţi Atenieni, să nu părem a fi mai râi 
decât împrejurările în care sîntem ; căci ar fi o ruşine—mai mult. ar fi 
9 ruşine fără semân, dacă am părâ că nu numai lăsăm în părăsire cetăţi 
şi locuri ce am stăpânit odată, dar chiar prietenii şi prilejurile pe care 
norocul ni le dă. . 

E cu atât mai interesant acestă amplificare, cu cât Demo- 
stene aruncă printr'însa o adeverată insultă auditorilor ce nu-i 
vor admite părerea lui, fără ca ca totuși să pară ceea-ce este. 
Prin acestă isbucnire a simțirii, oratorul dă cea mai mare ener- 
gie conclusiunii că Atenienil trebue să dea ajutor Olintienilor, 
dar particularitățile stilistice” ce întrebuințeză face ca acestă 
simțire, ori-cât de energică, să rămână totuși cumpătată și 
senină, precum 'era însu-și sufletul lui Demostene. In adevăr, 
sentimentul ce însoțesce conclusia sar pute formula imperfect 
și fără să se ţină în seamă de efectul ce l-ar face asupra au- 
ditorilor, în chipul următor: (34) | 

. 

Ruşine fâră semăn voiit, Atenienilor, dacă nu ajutaţi pe Olintieni! 

Prin acestă formulare, e evidenț, ori-cât de mare ar fi fost 
autoritatea lui Demostene, ascultătorii. sar fi simțit jicniţi în 
demnitatea, lor, și ar fi pierdut ori şi ce bună-voință faţă de 
„orator. Discursul ar fi rămas tără efect de la început. Demo- 
stene însă are marea artă de a face ca sentimentul ce înso- 
țesce. conclusiunea să-și păstreze tâtă tăria, şi totuşi să nu. 
Jicncscă întru nimic pe auditori. EI obține acest etect prin 
Ore-care particularități stilistice,. care, tocmai pentru că sînt 
întrebuințate de orator, cu scop de a face pe auditori să pri- 
mcscă unele lucruri care le-ar veni prea în potriva părerilor 
lor saă i-ar supăra; se numesc Precauţiuni oratorice. > . : . 1. . _. sa * Particularitatea stilistică cca mai însemnată este de a nu cex- 
prima direct gândirea cuprinsă în conclusiune, ci a o lăsa numai 
să se înțelcgă, întrebuinţând cu totul alte cuvinte decât cele la 
care ne-am aștepta. Este modul de exprimare numit Circatant- 
docuțiunte sat perifrasă. Intrebuințarea perifrasei este înlesnită 
de putinţa de a sub-înţelege idei abstracte prin termeni con- 
creţi, și din contră, prin termeni abstracți, idei concrete (sinec-   

4 
& 

l 
” 
p 

: 
i 

 



„79 A 

doca). In casul de față, Demostene întrebuințeză o  perifrasă 
“cu înțeles mai general pentru ca să se înțeltgă o idee mai 
concretă. Căci precum unele idei abstracte spre a fi înţelese, 
trebuesc redate cu termeni concreți, tot așa sînt idei concrete 
care nu pot fi impuse decât întrebuințând termeni generali. 
Ast-fel Demostene nu spune Atenienilor dea-dreptul cuge- 
tarea sa : Atenieni, trebue 'să ajutaţi pe "Olintieni, ci dice: (35) 

Să luăm aminte dar, bărbaţi Atenieni, să nu părem a fi:mai râi decât 
împrejurările în care sîntem... 

Spunând mai "nainte că împrejurarea în care se afla Ate- 
nienii cra fârte favorabilă şi că era favorabilă pentru că Filip 
avea de vrășmași pe Olintieni, vecinii lui, se înțelege de la 
sine că «să nu părem a fi mai răi ca împrejurările în care 
sintem>, nu însemneză, nu pote însemna alt-ce-va, decât 
<Atenieni, ajutați Olintul' în contra lui Filip>. Conclusiunca 
dar e în raport cu cele. dise mai 'nainte, perfect de clară, dar. 
în acelaş timp nu isbesce prea direct pe auditori, din pricina 
formei generale în care e pusă. 

“Totuşi chiar sub acestă formă generală, conclusiunea nu e 
lipsită de particularități stilistice, care contribue la ușurarea și 
înfrumusețarea expresici. 

Ast-fel, mai întâi Demostene. începe conclusiunea „printr 
ușâră obsecrațiune (figura de cugetare prin care 'oratorul în- 
soțesce judecata sa cu o rugăciune ce exprimă o stare de 
sentiment, menită să înduioşeze pe auditori): (36) 

Să luăm aminte dar, bărbați Atenieni.. 

Al doilea, Continuă printr'un uşor cufemisu (figură prin care 
căutăm să exprimăm lucrurile grave prin vorbe și expresiuni 
care le dai o înfățișare mai puţin gravă): (37) 

Să nu părem a fi mai răi (în loc de: «să nu fini mai răi»), 

AL treilea, sfârşesce printr'un' con/rast între excelența îm- 
prejurării despre care vorbise și între eventuala: nepăsare a 
„Atenienilor, faţă de acea împrejurare: (38) 

Să nu părem (oi) a fi mai rii decât împrejurările în care sîntem.
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Cele dintâi doi& particularități servesc ca precauţiuni pen- 

ru cea de-a treia, care conţine „ideea principală însoțită de 

începutul - de sentiment. de indignare în contra . acelora care 
nar voi să fie de părerea oratorului. ” 

Dar partea însemnată a amplificării conclusiunii — am pute, 

dice, adevărata amplificare — se găsesce în frasele prin: care 

_acel sentiment de - indignare își ia forma definitivă, presen- 

tându-se ca o desvoltare naturală a conclusiei: (39) 

căci' ar fi o ruşine — mai mult— ar fi o ruşine fără semen, dacă am 
-păre că nu numai lăsăm în părăsire cetăţi şi locuri ce am stăpânit o 
dată, dar chiar. prietenii şi prilejurile pe care „norocul ni le dă. 

Acestă frasă coprinde un silogism și un estemplu care în- 

tăresc conclusia amplificând-o. Silogismul e următorul: (40) 

Cei ce lasă. în părăsire cetăţi şi locuri dușmanului, fac o faptă de 
care să le fie ruşine. 

Noi, Atenienii, am lăsat în părăsire cetăți şi locuri, lui Filip. 
Noi, Atenienii, am făcut o faptă de care să ne fie rușine. 

Exemplul este următorul, și e de la. mai puțin ; la mai mult 

(ă fortiori): (41) 

Noi, Atenienii, am făcut'o faptă de care să ne fe i ruşine, lăsând în 
„părăsire dușmanului nostru Filip cetăți şi locuri; 

Noi Atenienii: cu alâl mai mult vom face o faptă de care să ne fie 
ruşine, dacă vom mai lăsa în părăsire prietenii şi prilejurile favorabile 
de a isbi în acel vrăşmaş, adică dacă nu vom ajuta pe Olințieni, 

Aceste raționamente, imposibil. de „spus sub acestă formă | 
analisată, sînt” szpzp/ificate prin suprimarea” unor premise și 
minunat puse în legătură cu conclusiunea principală pe care o 
analisarăm mai sus și pe care ele o amplifică. In adevăr, legătura 
dintre aceste părți și conclusiune este îndoită: este mai întâi 
de judecată, și apoi de. simţire, . ! 

Este legătură de judecată, pentru că silogismul şi exemplul de 
mai sus sînt în legătură și duc amândotiă chiar la conclusiunea 
ce resultase din raționamentele de mai 'nainte şi pe care yrea s'o 
întărescă. oratorul. Este de simţire, întrucât modul cum sînt 
formulate prin clocuțiune desvoltă admirabil, sentimentul de 
indignare al cărui început l-am descoperit mai întâi în formu-  
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larea conclusiunii. In adevăr, începutul sentimentului de în 
dignare față de Atenicni, în. casul când. mar vre să ajute pe 
Olintieni, se vădesce în vorbele din conclusiune: (42) 

..Să nu părera a fi mai rii decăi împrejurările... 

Acest sentiment se întăresce prin vorbele. din silogismul 
- amplificator” și întăritor:, pc . 

căci ar fi'o rușine. ... 
7 

și ajuhge la ccă mai mare . intensitate printro : “corecție, Sa 
epanortosă (figură de cugetare prin “care oratorul are acrul de -. 
a-și îndrepta sai corecta expresiunea de mai. nainte, tocmat'cu. 
scopul de a o întări): 

mai mult: (sa: ce qi?) ar fio ruşine fără semăn.... + 

„Acestă stare violentă de sentiment ar fi putut produce un 
„efect desastros asupra ascultătorilor, dacă n'ar fi fost preparat, 
precum am vădut mai sus, prin precauţiunile oratorice ce am 

-- relevat, şi dacă nar fi întărită prin judecăţile. care .consti-. 
__ tuesc silogismul și exemplul, analisate mai sus, Aceste judecăţi. 
„şi acele particularități stilistice sint chemate fie-care a întregi. - 

cugetarea lui. Demostene, a da margini netede sentimentului .. 
lui, și ast-fel a-l rotunji și a-l face capabil de a pătrunde 

în mintea auditorilor, fără ca aceştia -să fie turburați. Şi în Să 

tracesta se vede cu deosebire caracterul sincer şi totuși cum= 
„pătat şi senin al sufletului luă Demostene. 

Negreşit, mijlocele stilistice. “pe care le intrebuințeză oratorii 
în discursurile lor sînt fârte multe, și forte multe sînt. între-. 

buințate și de Demostene. în restul discursului. Cele mat. în-. 

semnate_însă sînt acelea pe care. le cun6scem din stilistică : - 

figurile de vorbe și de cugetare, —şi găsirea, rostului lor întrun 
"discurs perfect dat, constitue cel mai solid exerciţii „pentru 
a pricepe cu-tâtă seriositatea o bucată, literară ce se înfățişeză 

sub forma discursului. 

Exerciţiul U. — Să se citescă să se caracteriseze şi să se - 

„Retorica. „7 - _ . , 6
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resumeze 'în 'scris- discursul lui «Luca Cârjă» (No. 11), arătân- 
„du-se: '1) înlănţuirea de. idei ce constitue argumentarea; și 2) 
deoscbitele părți ale disposiţiunii.lor în plan. _ 

„. Exerciţiul 12. — Să se caracteriseze stilul acestui discurs 
în raport cu acela din <A doita Olintiacă> și cu acela din «Prima 

„ Catilinară», arătându-se intensitatea relativă a energici cu care 
ai fost rostite. a Se 
„ Exerciţiul 13.—Să se analiseze în scris elocuțiunea câtor-va 
părți -mai însemnate din <A doita Olintiacă». | 

„ Exercitiul 14, — Să se citescă, să se caracteriseze și să se 
'analiseze în clasă elocuţiunea câtor-va părți din «Prima Cati- 
linară». e - 

- Exerciţiul 15.—Să se facă planul precis al «Primei catili- 
nare», arătându-se. deosebitele divisiuni și subdivisiuni ale 
acestui discurs, ă E 

  

Ul. 

„.. DISCURSUL LUI LUCA CÂRJĂ (1523) 
... Solul lut Ştefăniţă Vodă, Domnul Moldovei, către Sigismund |, Da regele Poloniel '). . E 

„ Domnul meii, Stefan, Vodă, prietenul Măriei Vâstre, 
precum. în rândurile trecute, ast-fel şi acuma, vă trimite 
vorbă şi amintire despre păgâni, cum bat creștinătatea, 
cum 0 apasă, cum îi răpesc pămînturi, lovesc şi cuprind 
oraşe ; pe când noi creștinimea, nici că ne gândim la 
uneltirile lor, Mă e a Aduceţi-vă aminte, bună-6ră, cele întâmplate an rega- 
tului ungurose. Venind Turcii cu ' multe puteri, încon- jurară şi _dobîndiră cetatea Belgradului, care ne era „ca o pOrtă închisă în contra păgânilor, şi pe care de- schidând-o lor D-gqeiă pentru ped&psa păcatelor n6stre, iată că-i vedem acum stăpânind şi alte oraşe, robind Țara Sârbâscă și mai câte alte locuri. de prin prejur. Totuşi apărarea ar fi fost cu putinţă, să se fi pre- 

  

1) Acest discurs ne-a fost păstrat într' e rute 2 o redacţiune rutenă, di i a fost tradus de d. B. p; Zlasdeii, i ne din care 
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gătit şi să fi fost cu -pază regele unguresc. cu consi- 
lierii săi; căci Măria Sa Domnul mei, cum aflase -de 
mişcarea Turcilor asupra regatului unguresc, îndată 'a 
şi început a da sciri peste sciri la Măria Sa'Regele şi 
la Voevodul Transilvaniei, îndemnându-i să fie gata și 
luători aminte, să-și întărâscă oștile şi cetăţile, să. în- 
sciinţeze şi pe cei-l-alţi Domni creştini, rugându-i pentru 
ajutre — şi ajutâre le-ar fi şi venit; dar nu voiră să 
ne crgă şi de aceea sciți la ce sfârşit aduseră pe Mă- 

„iile lor nepăsarea şi imprudenţa ! e o 
Ambasadorul Domnului: meii se afla la curtea. Sulta- 

nului tocmai atunci, când acesta se gătia: cu r&sboii 
asupra Belgradului. Mai înainte de a-l congedia, vor- 
bitu-i-a Peri-paşa în următorul chip : «Spune Domnului - 
tăi! Ştefan, ca să execute ori:ce poruncă-i va da Sul- 
tanul, şi numai aşa se.va bucura de graţia împărătâscă». . 
“inţelegână f6rte bine ce scop pot .av& unele atari cu- 
vinte, Domnul mei şi cu tot divanul stătură pe gânduri: 
ce e de făcut ?. Apoi în grabă strînseră 6stea de o ex- 
pediară contra 'Tătarilor, pentru ca ast-fel Măria Sa să 
aibă scuză înaintea Sultanului de lipsa: 6menilor. - 

Curând după aceea, Sultanul se mișcâ spre Belgrad, 
„trimițând la Domnul meii un olăcar să-i dea de scire 

şi scriind în scris6re aşa: «Iară tu, Ştefane Voevode, să 
ne sprijinescă năvălind asupra "Țării Secuesci, dimpreună 
cu Basaraba, Domnul Munteniei, şi cu Mahomet,:san- 
giacul Nicopolei! Aa 
Mult se mâhni şi se turbură Domnul mei şi cu di- 

“vanul săii, și începură a se gândi la chipurile de a scăpa 
din năpaste. D'intâi răspunse Măria Sa, că Țara stă în 
răsboiti cu 'Tătarii, apoi orbi pe trimisul turcesc cu da- 

”. ruri, caftane, bani, cai... nimic nu cruţâ pentru cre- | 
ştinătate |; . : a ai 

Aşa dar, olăcarul părăsi Moldova fără să fi făcut vre-o 
trâbă. Numai Basarab Vodă singur porunci boerilor şi 

pg 7
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. ostașilor. să. să. însoţâscă. pe Mohamot asupra Secuilor. 

+ După. vre-o doăd săptămâni, sosesce de la Sultan un 

alt olăcar, cu o scris6re asemenea: celei. d'întâi, grăbin- 

du-ne să dăm ajutâre . contra. Secuimii. Domnul se afla. - 

în tabără -coprins.de întristare ;. el recurse la. consiliul 

divanului:: suciră şi răsuciră, până ce şi astă-dată se 

mântuiră de Turc, amăgindu- -l cu vorbs şi cu peşcheșuri ; ; 

apoi scris6rea Sultanului o repegiră pe dată la regele 

“unguresc şi consilierii lui şi la Voevodul Transilvaniei, 

ca măriile lor să vadă şi să-și toemâscă _trebile ; dar ei 

nu ne-ai dat credămînt, nu s'aii apucat a se: întări şi 

a fi gata de apărare . „singură Măria Vâstră cunâsceţi 

bine nepăsarea şi desunirea ce domnesce acolo !: | 
Acum Vodă dă drumul, 6stei. şi pi6că la Sucâva, '. 

de unde, după şedere ca de două săptămâni, purcede 
spre Hârlău. Aci în drum, tocmai lângă podul Siretului, 
îl ajunge: un âmblător de la vornicul Țării de jos, adu- 

cându-i vestea despre venirea. unui ambasador turcesc. 

Audind asta, Domnul trimise în pripă porunci dom- 
nesci pe la boeri şi pe la țărani, “chemându-i la 6ste 

contra Tătarilor. Turcul fu trăgănat în caile cu una cu 
alta, încât de-abia sosi după strîngerea unor părți de . 

Gste, şi. dete Domnului următârea scrisâre de la Sultan 
plină de necuprinsă mânie : <E trădător cine se abate de 
la voința împă&rătâscă ; prin urmare, nu cum-va să cu- 

tezi a nu asculta, ci din contra fără zăbavă, sub ochii 
şi privigherea acestui al mei credincios și cinstit Sinan- 
„Cilibiu să ocupi, să pradi, să supui Ţara S&cuâscă», 

„ Mult se întristase Domnul şi cu divanul săi, şi după 
fel de fel de încurcături, fu silita răspunde dea- -drepiul: . 
«Nu mă pot bate cu Secuii; d'întâi, pentru că avem 
legături de pace.cu regele unguresc ; al doilea, pentru 
că regele ungurese fiind nepot regelui polon, apoi Po- 
lonia ţine cu Ungaria, iar: Litva ţine cu Polonia 

; i ne 
„Yor cotropi "Ţara vădendu-ne în Secuime ; N „al treilea 
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pentru că ne amenință şi Tătarii. Fi-va- plăcut Sulta-. : 

nului să ni se pustiescă şi 'să ni se Piergă fara Dar . 

" atunci cine-i va plăti tributul 2» - 
"- Iosă ambasadorul turcesc nu 56 plecă la aceste vorbe; 

încât, înțelegând greutatea “situaţiunii şi pericolul: de a 
„fi despărțiți silnic de interesele creștinătății, — mult mâh- 
nitu-s'a Măria Sa, şi lăcrima şi cuvînta ast-fel către sfet- 
nicii săi, şi cei bătrâni, şi cei tineri :: «Jupânilor, 6re 

cum să facem mai bine? Să ţinem cu păgânii contra 

creştinilor: saii să: ne unim prin “pace şi amicie cu 
» creştinii contra păgânilor ?> — Şi apoi întrebă Măria Sa 

cu deosebire pe sietnicii cei bătrâni, divanul bunicului - 
stii Ştefan, cum sta pămîntul moldovenesc mai înainte 
vreme în nisce asemeni împrejurări? Şi răspunseră 

boerii cei bătrâni: «Sta pămîntul nostru moldovenese 
- în legătură cu sfintul regat unguresc şi polon». Atunci 

dise Măria Sa: <Să fie dar cum a fost sub Domnii din 
*nainte ai "noştri, sub bunicul nostru şi sub tatăl nostru ; 

"- ajute-ne D-deii şi Maica Domnului; 'şi să fim una cu 

"creştinii şi să respingem pe păgâni cu ori-ce mijlâce». 
După 'aceea trimise Domnul meii în secret la amba- 

sadorul turcesc pa vtori-logotăt şi pe vtori-vistiar ca să 

se înțel6gă. -D'întâi Turcul se făcea surd, dar. mai pe 
„urmă gise aşa: «Voiii lua eii t6tă greutatea de pe capul! 

vostru asupra spetelor mele ; numai să ne daţi o sută 
* mii de aspri peste cele-l-alte. daruri». Stătură la mijloc 

cei doi boeri de făcură să fie numai şâse-geci mil de . 

aspri şi cinci sute cârlani, peste cele-l-alte daruri, adică 
caftane aurite, patru sute de aspri, cai şi blăni. Şi ast-fel, 
cu mila lui D-gei şi cu norocul creştinilor, ne-a scăpat 

„de 'nevoe acel Sinan-Cilibiii, care și el era Moldovân 
de nascere, din nm boeresc, prins rob din "Ţara de jos. 
""Tâte astea lucrâ Domnul mei pentru creştinătate şi 

nici că ajută „păgânilor contra Crucii. 
După aceea, sangiacul Silistriei, a cărui putere se
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întinde dea-lungul Dunării în faţa "Ţării Muntenesci Şi a n6stră, trimisese la Domnul meiă un; sol, purtător unei scrisori de la Sultan, şi se rugă să i se dea ajutor, şi să i se învo&scă trecerea prin țara n6stră, ca să mârgă contra “Măriei-V6stre ; ci Domnnul mei, Vodă, nu se în- „duplecâ. şi răspunse așa: «Să ne erte Sultanul, căci nu putem face după voia lui; d'întâi, “avem pace şi amicie' cu regele polon; al doilea, că ţara nâstră e închisă între Ungaria şi Polonia ; al treilea, că înși-şi Turcii or să facă stricăciune țării nostre ; aşa dar, pentru ca să nu perim 'din causa Sultanului, îl rugăm să-și al6gă o altă cale». După un aşa răspuns, Măria sa Domnul chemă divanul săi, ținu sfat şi, în fine, atât pentru înverşu- narea acelui sangiac contra creștinilor, precum şi pentru Strîmbătăţile ce ne făcea pe la otare, trimise cu fân- guiri la Constantinopole pe vornicul Jurie, care după . multe alergări şi după ce plăti la 4 pași câte trei-geci mii de aspri'la fie-care, isbuti cu mila lui D-dei să se destitue acel sangiae, a | | Vă este cunoscut: Măriei Vâstre, că Turcii, trăsnâscă-i D-deă, asediază acum Rodosul, care este ca 'o chee sail ca un zid de piatră pentru t6tă creștinătatea. Fiţi siguri Măria Vâstră, că. de-i va lăsa D-geă pentru pă- catele n6stre să dobîndâscă Rodosul, apoi t6tă cereşti... nătatea o să cadă sub: mâna lor, ferâscă-ne D-gei.! Domnul meii are pe lângă Sultanul un sol, trimis după obiceiii cu şoimi; mai avem acolo traj âmblători, tri- miși încă de an fără să se fi întors ; așa dar, îndață 

puseră în „cap un Ture, pe nume Mahomea, şi tără 
boerimea ŞI Jupânese și copii, şi robiră averile și arseră 
Şi devastară satele. O s6mă de Munteni, neputând a se  
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pleca păgânilor, şi-au fost ales domn pe un Radu-Vodă; 
însă acel Mahomed, îl ajunse cu. 6stea, îl înfrânse în 

câte-va bătălii, făcu mult. rău şi mrte. între Munte, 

- şi-l alungă în Țara Ungur6scă. .. 
După aceea voevodul Transilvaniei strînse o puternică 

armată, ca la opt-deci mii de Gmeni aleşi, şi intră cu 

Radu-vodă în Ţara Munten6scă asupra lui Mahomed 
care nu cuteză să-i aştepte, ci fugi paste. Dunăre. Voe- 

vodul Transilvaniei să mulțumi să trimită în g6nă după 
el numai puţintei darabani, care, trecând Dunărea în 
şăici, ârseră trei sate turcesci. Domnul meii este în- 

sciinţat, că după retragerea voevodului Transilvaniei 
din Ţara Muntenâscă, Mahomed ar. fi revenit la Dunăre 
cu patru sangiaci, nu scim încă cu ce scop. 

__ In privinţa regelui unguresc, să sciți, că de 'câte ori 
Domnul meii voia să însciinţeze pe Măria Sa, ca și 
pe a Vâstră, despre mișcările păgânilor, solii noştri 
nu-l putură găsi;-nu se scie pe unde petrece, lăsând 

în nepăsare creştinătatea, pe când tocmai. Măria Sa 
mai mult: decât ori-cine ar trebui să-şi caute de ţară” 
şi de domnie, ca să nu mai paţă de la păgâni, ceea ce 

"a păţit odată prin. neîngrijirea şi nepăsarea sa şi a 

sfetnicilor . săi. 
.Cu acâstă ocasiune, Domnul mai îmi porunci de a vă 

spune în taină Măriei Vâstre, că cu vre-o gece dile 

înaintea Crăciunului, aflându-se Vodă în tabără, sangia- 

cul, care înlocuise pe cel ce fusese destituit prin stăruin- 

ţele Măriei Sale, trimise un sol la Vodă, după-obiceiii şi” 

din porunca Sultanului ; căci aşa este obiceiul şi porunca , 

Sultanului, ca ori-care noii sangiac al Silistrei să _tri- 

mită la Domnul Moldovei o solie de prieteşug. Sfâr- 

şind solia sa, acel ambasador se rugă lui Vodă să re- 

fină. în sfatul divanului mai puţini sfetnici, căci are să-i 

"comunice ce-va mai: de taină din. partea sangiacului. 

- Păcându-se- e după voia lui, ambasadorul rugă să-i spună : :
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«Cum se împacă principatul Litvaniei cu.regatul Polo- 
niei ? ce:fluviii le desparte ?.ce codri? ce munţi? sai 
în care parte hotarul e deschis ?» Mult se minună Dom- 
nul mei. și divanul s&i: audind aceste. întrebări, şi pe 

loc r&spunsa-Vodă așa: «Ce nevoe are fratele nostru 
“ sangiacul să ne cerceteze despre ţări şi Domnii străine, 
„pe când noi nu cunâscem, împrejurările lor, ci ne cu- 
n6scem numai țara n6stră,.iar despre regatul polon şi 
principatul litvan, scim numai atâta, că ele îşi aii numai 

un stăpân al lor, care le cârmuesce, şi în a cărui domnie. 

noi nu ne amestecăm, având cu Măria Sa bună pace: 
şi amicie». Iar ambasadorul răspunse: «Insă Gmenii 

„_Voştri umblă în acea ţară şi o cunosc». «Vegi bine, că 
umblă, răspuns Vodă, dar umblă - pentru _trebuinţele 
lor, însă nu ca să spioneze starea lucrurilor de acolo ; “ 
şi, îndestulându-și trebuinţele, “se întore fară zăbavă 

' înapoi». Aa | 
După ce se: retrase Turcul la han; Domnul mei şi 

divanul Măriei Sale stătură la bănuslă şi se puseră. 
pe gânduri, şi se dumeriră să trimită la han la Ture 

„pe un boer să-l cinstâscă şi să-l îmbete şi să afle ade- 
v&rul. Atunci Turcul dise curat aşa : «Domnul vostru 
nu vrea să împlinâscă rugămintea fratelui săi sangiac, 
dar degeaba, căci noi singuri scim cum megieşesce prin- 
cipatul litvan cu regatul polon, de când umblaserăm cu. 
Malcociu asupra Ţării Polone 6rna şi vara, până la Lso- „pole, ba ajunse: Malcociu şi mai departe de Leopole, până la Choripakow». i 

Inţelese din astea Domnul meii, că se încârcă păgânul să-l desbine de creştinătate şi. de Măria Vâstră,.fer6- „scă-ne D-deii; şi multă nemulţumire simţi Măria Sa şi divanul Măriei Sale; și oxpediară fără zăbavă către sangiacul, ca răspuns la solie, cu daruri amicale pe vornicul Jurie, care a fost şi la Măria Vâstră, dându-i învăţătură să afle şi să cerceteze despre cele descope-    
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rite din: gura: solului ; 'câ apoi, îndată : ce vom. căpăta 
sciri, să nu întârdiăa de a “însdiinţa şi pe Măria” Vâstră 
despre tâte câte vom sci'; ca. ast-fel să fiţi încredinţată 
Măria Vâstră, mare! Și "bun amic al :nostru;. că: noi şi 
divanul nostru nu vrem a ne despărţi: de : creştinătate 

- şi de Măria Vâstră, cât timp vom îi vii şi ne vom.putâ. 

lupta din voia lui D- -geii ; căci ast-fel însă- Şi Măria Vâstră - 
înţelegeţi, ce asupriri suferă Domnul: mei. din partea - 

păgânilor. | 
Aşa dar; bunul şi marele. nostru 'amic, să. căutați 
“Măria V6stră ca prin Qomnia și regatul Măriei Vâstre 
să se ridice creştinătatea. Dei, aveţi Măria . Vâstră .o 

- Domnie şi crăie mare şi un divan mare și numeros; 
şi puteţi să cumpăniţi lucrurile despre păgâni, şi să vă 

„sculaţi şi să v& apăraţi contra duşmanului dimpreună 
SU t6tă creştinătatea, deşteptând pe Sfîntul Părinte, 

Papa; şi pe Cesarele şi pe Regi şi.pe toţi Domnii cre- 
şlini, să înfrunte cu forţa pe. necredincioşii vrăşmași 
ai creştinătăţii; căci am arătat  Măriei - Vâstre ce 
făcură păgânii cu Ţara Ungurâscă; şi cum de curând 

risipiră. şi stricară Domnia şi "Țara Muntenâscă, punând 

acolo domn pe turcul Mahomed ; Şi cum însu-şi Sultanul 
cu tâte puterile sale 'asediază. pe mare şi pe uscat Ro- 
dosul, să nu-i ajute D-Qsii, ca nu cum-va dobîndindu-l, 

D-geii ferâscă, să pună apoi mâna pe totă creştinătatea. 
“De aceea veghâţi Măria Vâstră, până ce păgânul, ocupat 
în ălte părţi, nu s'a întors încă cu: forța 'spre noi; 

căci atunci vai creştinătăţii ! Domnul mei, amic al Mă- 

riei Vâstre, vă face cunoscut pericolul creştinătăţii şi 

vă îndâmnă să. vă sculaţi una cu t6tă creștinătatea. 
contra păgânului, nedesbinaţi şi alipiţi ca "unghia de 
carne. 

"- De asemenea, Domnul mei, amicul “Măriei Vostre, 
'râgă pe Măria 'Vâstră şi pe toţi Domnii creştini, ca'să 

nu-l lăsaţi pe el afară din mila creștinilor,.de vreme.
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ce Măria. Sa doresce cu tâtă credinţa şi cu t6tă drep- 
tatea să fie cu creștinătatea, întru cât îi vor erta  pu- 
terile, şi să m&rgă cu Măria Vâstră contra duşmanului ; 
numai Măria Vâstră şi creștinătatea să nu ne respin- 
geţi din sînul Vostru; căci scie D-geii ce mari asupriri 
păgânesci are Domnul mei, amicul Măriei Vâstre, din 

„ causa creştinătăţii ; şi o sciți şi Măria Vâstră. | 
Să vă mai spui Măriei Vâstre, că Domnul mei, amicul 

Măriei Vâstre, ţinu acum sfat cu consilierii. săi despre 
regii şi domnii creştini, pentru ca să hotărască, care 
din ei ar fi atât de vrednie şi înţelept, încât să fie 
în stare de a începe, a întocmi şi a conduce marea 
afacere a împăciuirii creştinilor contra dușmanilor pă- 
gâni ai creştinităţii; şi nici Domnul mei, nici sfetnicii 
săi nu se putură dumeri de a găsi un rege şi Domn 
atât de vrednic şi înţelept pentru acâstă trâbă, afară 
„numai pe Măria Vâstră, care, dacă aţi voi s'o faceţi cu 

- divanul Măriei Vâstre, chemându-vă în ajutor. pe D-geiă şi 
pe Maica Domnului, găii că aţi fi un mare şi ales hatman, 
cap şi povă&ţuitor pentru tâtă creştinătatea ; căci, în ade- văr, din câţi Domni creştini cunâsce Domnul mei și. 
divanul Măriei Sale, nu este altul în demnitate ca Măria 
V6stră: unii sînt prea tineri, alţii necunoscuţi noii, alţii 
incapabili pentru facerea unor lucruri şi legături atât. de măreţe. | i | E In fine, rugăm pe Măria' Vâstră de a băga în sâmă „cuvintele n6stre, gândindu-vă bine mai înainte de tste. să nu pâră creştinătatea tocmai în gilele Măriei Vâstre, "căci dacă astă-gi D-geii va pedepsi Ţara n6stră Moldavă, să nu vă îndâiţi Măria Vâstră; că mâne o să vină rândul şi pentru alte Domnii creștine. Nu treceţi cu uşurinţă asupra soliei n6stre, fiind ea de cea maj mare impor- tanţă. Măria Vâstră aveţi o Domnie mare şi un divan mare şi numeros: sftătuiţi-vă şi chibzuiţi ! 
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12 a 

PRIMA CATILINARĂ 
(Primul discurs contra lui Catilina rostit de Cicerone). 

[. Istoric. — Era pe la anul 63, înainte de Christos. Republica. 
romană ajunsese la un î6rte înalt grad de mărire și de putere. Pom- 

peiu în Răsărit cuceria pămînturi pentru Roma și se credea stăpân. 
peste lumea romană ; dar starea socială şi morală din Roma și Italia. 

făcea ca lumea să nu pară mulţumită cu gloria, ce voia a-i da De-- 

neralul. Luptele dintre partide erai mari şi pretutindeni se. mani- - 
festaii nemulțumiri ; ; la aristocrați, pentru că pierduse puterea de- 

odiniGră ; la popor, pentru că nu se mulţumia cu fol6sele dobîn-- 

dite. Acum era epoca în care curentele se formai ușor și uşor: 

putea cine-va, lingușind nemulţumirile și apetiturile unei categorii, 
să-și capete popularitate. Cesar pe timpul acesta trăia ca un tînăr: 

„risipitor şi desirânat și nimeni nu-i da importanţă ; el își creea însă 

necontenit simpatii și cu încetul ajunse a îi considerat capul par- 

tidei populare. 

In acest timp trăia la. Roma un advocat | care, de şi ridicat. 

dintro clasă de Gmeni mai de jos, neputând să numere strămoşi 

al căror nume să se regăsâscă în istorie, de și Homo novus (om 
No0ă), cum se numia cu termenul latin, își făcu un mare renume. 
prin pledările sale. Acesta era Cicerone. Renumele dobîndit'ea ad-. 
vocat, îl încurajă să intre în politică, ocupă funcțiuni însemnate: 
şi ajunse chiar consul, | 

Consulatul lui (63 a. Chr.) a devenit celebru printr'o împreju-- 
rare cunoscută sub numele de conjurafiunea lui Catilina, 

In timpul luptelor dintre partida aristocratică și partida” popu- 
lară, în mijlocul acestor turburări necontenite, o sâmă de Gmeni 
de nimic, socotiră că e momentul să încerce norocul, să facă o- 
r&svrătire ca să pue mâna pe putere. In fruntea lor era Catilina. 

Acesta era de nm nobil, cu calităţi. corporale şi spirituale, dar cu 

o mare înclinare spre rele, spre viţiă. Şi-a cheltuit curând averea şi,. 

ocupând funcțiuni, s'a distins prin despuerea nenorociţilor care: 
aveaii afaceri cu dînsul. Intoreându-se la Roma, după ce fusese: 
guvernator în Africa, își puse candidatura la consulat şi, cădând 

prima Gră, își făcu o câtă de susţinători, toţi Ia fel cu dînsul, 

Sallustiii, scriitor roman, care a studiat acâstă conjuraţiune, ne: 
descrie ast-fel „partidul lui Catilina : «Toţi neruşinaţii, desfrânaţii,
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libertinii care "pierduse banii: cu chefurile, care trăiaii din datorii 

Şi cu îrica de a fi pedepsiţi, toți” paricidii, toți: cei ce necinstiaii 

cele sfinte, cei care fusese '-osândiţi saii “aşteptau să fie osândiţi; 
cei. „chinuiţi de sărăcie, -de intamie Și de mustrare de cuget: aceștia 

„erai amicii lui Catilina». 
" Cu asemenea partid, sorijinit pe nisce oști ce strînsese prin dite- 

rite colţuri ale Italiei, Catilina î îşi încercă din noii s6rta la consulat; 
"-cădu din noii, dar se înverşună atât de tare, încât decise a da foc 
- Romei și a o jătui: Catilina nu făcea nimic pe faţă, dar se vedeai 
isbucnind mici răscâle pe ici, pe colo; de aceea Senatul dete putere 

discreţionară consulilor. *" 

In aceste împrejurări, într'o qi când veni Catilina în Senat, ca 
de obiceiii, Cicerone rosti discursul acesta, care se cun6sce sub 

numele de Prima Catilinară, 

Discursul acesta a produs atâta efect încât situaţia lui Catilina 

"a devenit imposibilă în Roma. Pe de altă parte, se vede că el avea 

mare încredere în armata ce organizase și era sigur că avea să 
învingă armata Statului Roman. Ast-tel, părăsi Roma. : 

După plecarea lui, Cicerone rosti al aoilea discurs în Adunarea 

- poporului. Mai târgiii pronunţă al treilea şi al patrulea discurs. 
Curând după plecarea lui Catilina, Cicerone dobîndesce şi pro- 

bele scrise: de care avea nevoe ca să încâpă un proces în regulă 

contra lui Catilina. | 

In acel timp se afla în Roma nisce e deputați ai Alobrogilor 
din Galia, veniţi să reclame contra funcţionarilor. Partisanii lui 
Catilina cârcă să-i atragă în partea lor, Deputaţii, îndemnați. de 
Cicerone, căruia îi destăinuesc încercarea acâsta, cer scrisori pe 
care să le presinte 'compatrioţilor lor spre mai multă cregare. Par- 

"tiganii lui Catilina comit greşala să dea scrisori, acestea ajung în 
mâna consulului care merge la Senat și după o desbatere lungă 
şi furtun6să, se decide uciderea principalilor conjuraţi. 

In urma acestora, Catilina, cu Gstea: ce avea, atacă armata con- 
sulară, dar fu învins și pieri el însuşi în luptă. 

Cicerone fu Slorificat pentru aceste fapte şi numit părintele 
patriei. 

Il. Analisă, —.ELl începe printr”o apostrofă care se citâză tot- 
dâuna ca exemplu. Discursul lui nu are nevose de exordii, căci tâtă 
lumea cunoscea faptele, se vorbia peste tot în Roma că o conjurație se pregătesce care urmăresce dărâmarea stării politice existente. Se adresză nu senatorilor, ci dea-dreptul lui Catilina, ca să pro: ducă mai mare impresie atât asupra lui cât şi asupra: Senatului întreg, Cicerone însu-și spune în cartea sa «Orator», că vehemenţa 
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i-a asigurat multe succese, <Ast-fel, Catilina, cel mai înărăsneţ 
dintre Smeni», — gice' Cicerone <acuzat de mine în Senat, n'a putut 
să spue nici-un cuvînt», (Orator, XXĂVIID). EI consideră lucrurile 
ca fiind cunoscute şi. spune lui Catilina că merită să fie omorit. 

Indată ce pronunță acest cuvînt, se gândesce că ar fi pâte ne- 
voe de a întări prin dovedi istorice afirmaţia sa. „Omoriîţi ai fos. 
Tiberiu Grachu, Spuriii Melii, Caiu Grachu, Marcu Fulyii, Luciii. 
Saturnin, Caiu Serviliă, pentru că s'a părut că prin măsurile pro- 
puse de ei puteaii să aducă turburări în Stat. Vina acestora era 

însă mică faţă de vina lui Catilina şi tot: ai fost omoriţi.., deci 
cu atât mai mult Catilina merită mârtea. Acesta este un sexomplu» 
a forliori. 

Odată stabilită în acest îel vinovăția lui “Catilina, se născea în-. 
trebarea : de ce Cicerone nu dă orâin să-l omâre, ci îl lasă liber ? 

Ac6sta 6ste prima chestie pe care o discută şi. care, formâză. 

„ideea centrală a întregei cuvîntări. 
Sînt încă 6meni care cred că nu e vinovat Catilina ; 'sînt şi per- 

s6ne sus puse în.societate care sînt complice cu el. 

- Când nu vor mai exista Omeni cari să-l crâdă nevinovat, când 
nu vor mai fi complici nedaţi pe "faţă, atunci consulul va Propunța 

pedâpsa pe care o merită duşmanul patriei. . 

Trebue să urmeze o serie de dovedi ca să convingă pe aceia 
care s'ar mai îndoi. Şi, în adevăr, Cicerone î începe enumerarea lor, 

povestind câte-va amănunte de o mare precisiune, care arată că avea. 
cele mai hotărîte informaţiuni asupra lui Catilina. , 

Caiu Malliii, tovarăşul lui Catilina, a venit înarmat într'o adu-: 
nare ; conjuraţii hotăriîse: pentru o anume di mârtea fruntaşilor 
din Roma ; Catilina: încercase să ocupe Preneste; conjuraţii se 
adunase în casa lui Marcu Lecca şi hotărise diia când trebuia să 
se dea foc Romei ; un trimis al lor încercase să omore pe consul: 
iată probe sdrobitâre pe care le aduce „oratorul ca să susţie di- 
sele sale. . 

După ce îl dă pe faţă în acest chip, Cicerone spune lui Catilina 
“să plece din Roma. Să plece, pentru că lumea-i cunâsce viâţa pri- 
vată, plină de fapte rușin6se, pentru că toţi se tem de el şi deci 
viâţa în asemenea împrejurări nu pâte să aibă nici un farmec. 
Trebue să plece şi dacă e vinovat şi dacă este inocent. In casul 
când ar considera acâstă învitaţiune ca un ordin de exil, consulul 

„îşi. ia răspunderea. 

“ In peroraţiunea acestui discurs, oratorul se adresâză. senato-. 
rilor, resumând consideraţiunile lui pentru care nu omâră pe Ca- 

tilina. Ac6sta o face sub formă de prosopopee, punând patria să-i.
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“vorbâscă şi răspungându-i apoi. Argumentul e acesta: dacă se 
-om6ră Catilina, se distruge capul conjuraţiunii, dar: ea rămâne, 
pentru 'că nu toţi tovarășii pot fi descoperiţi şi pedepsiţi ; dacă 
“fuge Catilina şi se luptă contra Statului, atunci toţi conjuraţii se 
-dai pe faţă. . : - . 

"Ca patetic, este rugăciunea adresată lui Jupiter ca să apere şi 
în acâstă ocasiune Roma, al cărei protector este, . | 

III. Resumatul ideilor principale. — Apostrofa către 
Catilina... , Ma . i E In istorie sînt exemple de bărbaţi uciși, fiind-că sai părut duş- :mani statului. Catilina e mai vinovat decât aceştia şi totuşi trăesce, “Eu am motive să'nu iati contra lui măsurile ce merită, până nu "voii dovedi că este vinovat şi acelora ce încă se îndoesc, | "Eşti strîns de tâte părţile, Catilina ; sciii tot ce ai făcut: ai pus po C. Mallii să vie înarmat în adunare ; ai hotărît mârtea Gimenilor -de frunte din Roma; al vrut să ocupi Preneste; alaltăeri nâpte "v'aţi adunat în casa lui M. Lecca, 

Fă am aflat tote îndată ce sa risipit câta vâstră şi am scăpat 'de a fi ucis când ai trimis doi Gmeni la mine. i „Prin urmare eşi din Roma. Acâsta ar fi un bine pentru Roma, "căci sar scurge odată cu tine drojdia conjuraţilor tăi. Ar fi pentru tine bine, căci aci tâtă lumea se teme de tine, toţi'îţi cunosc viâța "privată : ruina averii tale, crima de care eşti acusat; căci nu poți face nimic, fiind observat ae mine la ori-ce mişcare, “Ce viâţă este acâsta? Senatorii fug de tine, dovadă e faptul că -aii părăsit băncile din partea în care te ai aședat. - Dacă sclavii miei Sar teme de mine cum se tem de tine con: “cetăţenii tăi, aș îugi din casă; dacă ași fi acusat chiar pe ne- -drept de concetăţeni, aş fugi din oraş. Dacă părinţii tăi s'ar teme de tine, pai pleca din casă? Acum Patria, mama comună.a tu- “turor, se teme de tine. N'o asculţi ? Prima prosopopee a Patriei. - „Catilina singur a cerut să fie dat în paza unui cetăţân. Acâsta era un început de remușcare, | | a Aprobarea senatorilor o are consulul, căci prin tăcerea lor aprobă. ! . 
Omenii cinstiţi te urăse atât de mult, încât aă vrut să te omâre şi a trebuit să te apăr ei. | a „Dacă socotesci că eii te trimit în. exil .fără să îii vinovat, iai acestă nenorocire pe capul mei. i , Plâcă şi du-te la Malliii, caro te aşteptă; porniţi de acolo lupta contra statului, 
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Prosopopea Patriei, vorbind către 'Qicerone, 
Răspunsul lui Cicerone: L-aş fi omorit, chiar sciind că voit 

atrage asupră-mi o pedâpsă cât de mare. Sînt însă mulţi chiar în 
Senat care aii legături cu conjuraţii,. Vreaii să.se dea pe faţă toţi. 

"Dacă ar pieri unul singur, vor rămânea cei-l-alţi. Să se ducă în 
tabără toţi și atunci noi ne vom face datoria. - 

Plâcă, Catilina! 
„Jupiter ajută acest oraş! 

V. Forma devăvârşită, a. discursului. — Până 
<ând re, Catilina, vei pune la încercare răbdarea nostră ? 
Până când acâstă furie a ta ne va batjocori ? Care va fi 
sfârşitul neînfrenatei tale îndrăsneli ? Nici paza de nopte 

„a muntelui Palatin, nici soldaţii împrăsciaţi pentru privi- 
gherea oraşului, nici spaima poporului, nici neadormirea : 
tuturor Gmenilor cum se cade, nici acest loc aşa de întărit 
în care se adună Senatul, nici chipul şi privirea acestora, 
— nimic din tâte acestea nu te-aii mişcat ? Nu. simți că 

“planurile tale sînt date pe faţă ? Nu. vedi că 'conjuraţiunea 
ta a ajuns pe deplin la consciinţa tuturor acestora ? Cine 
din noi socotesci tu că nu scie ce ai făcut eri şi alaltăeri: 
unde ai fost, pe cine ai adunat, ce hotăriri ai luat? 

O timpuri! O moravuri +) Senatul înţelege acestea, 
consulul le vede, şi el totuşi trăesce. Ce dic: trăesce ? Ba 
chiar vine şi în Senat, ia parte la chibzuirea publică, 
însemneză şi ochesce „pe câte unul dintre noi, ca să-l 
dea morţii. lar noi, bărbaţi îndrăsneţi2), socotim că 
facem destul pentru Stat dacă ne - ferim de furia şi de 
pumnalul lui. De mult trebuia, Catilina, să fii dus la 
morte din porunca consulului; pe tine trebuia să te lovescă 
acestă pieire pe care tu o pregătesci. de mult în contra 
„n6stră tuturora. 

Dacă un bărbat atât de vrednic, 'cum era Publiii Sci- - 

  

1) Altă apostrofă. 

2) Ironie.:
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-pione, marele pontifice 3), a ucis, particular fiind, pe Ti- 
beriu Grachu: care de-abia părea că ameninţă siguranța 
Statului, apoi noi, consulii, avem să. te suferim pe tine, 
Catilina, care doresci să pustiesci tot pămîntiil cu sabie 
şi cu foc ? Las la o parte întâmplările cele mai vechi, că, 
 de.exemplu, Caiu Serviliii Ahala a omorit cu mâna sa pe 

„ Spuriii Meliii, câre doriă schimbări în Stat+). 'Da, o aşa 
"virtute a fost, a fost în Statul Roman, când bărbaţii curt- 
gioşi pedepsiăii pe un 'cetăţen primejdios cu mai grozâve 

chinuri decât pe cel mai îndârjit duşman. In potriva ta, 
Catilina, avem o hotărire a Senatului, sdrobitâre Şi gro- 

" zavă; nu hotărirea.Stâtului lipsesce, nu autoritatea acestei 
adunări) lipsesce'; ci noi, o spun pe faţă, noi, consulii, de la datoria n6stră lipsim 6), - : . | 

Odinidră Senatul a hotărit -ca Luciii Opimiii, care era 
consul, să vegheze 'prin ori-ce mijlâce ca Statul să nu 
dea de vre-o primejdie ; n'a trecut la mijloc nici o nâpte, şi din pricina unor bănueli de rescslă, Caiu Grachu, fiul unui părinte strălucit, nepotăl unui om strălucit şi făcând . parte dintr'un nm strălucit 1), a fost ucis. De asemenea a fost omorit, cu copiii sti împreună, Marcu Fulviii, care 
_3) P. Scipione era mare pontifice, adică presidentul celui mai însemnat colegii de preoţi. Preoţii nu erati-magistrați, adică în mâna lor nu aveati. nici o parte a puterii publice. De aceea dice Cicerone : «particular fiind», Tiberii Grachu propusese o lege prin care împărția pămînturi celor săraci, şi acesta a dat nascere unor turburări în Roma, '4) C. Serviliu Ahala, comandant al cavaleriei, a omorit pe Meliă, care împărţise grâă la popor şi Senatul credea că prin acesta vrea să-și facă popularitate şi să 'devic rege, 

' 5) Senatul. | 
E 6) Repetiţiuni pline de efect, însoţite de omiopton (asemănarea sfâr-. şitului la mai multe Proposițiuni consecutive), | 7) Caiu Grachu, frate cu Tiberiu, propusese mai m de o mare importanţă, dar inimicit sci r&spândiră as după ce fu omorit, legile sale pierdură tot efectul. Tat Grachu, fusese de două ori consul. Unchiul s pione Africanul, care învinsese pe Cartaginezi 

ulte legi populare: 
upră-i calomnii şi 
ăl sei, Sempronius. 

&ă, de pe mamă, era Sci- 
în al doilea r&spoită punic, 
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fusese consul. 'Tot printr'o asemenea hotărire a Sena-. 
tului s'a încredințat Statul în mâna consulilor Caiu Mariii şi Luciii Valeri, Ia 

Ore mortea, pedepsa din partea Statului, a întârdiat măcar cu o'di ca să lovâscă pe Luciu Saturnin, tribun al . 
plebei, şi pe pretorul Caiu Serviliii?5). Jar noi de doiiă- 
deci de dlile “suferim să se tocâscă sabia puterniciei Sena- 
tului ! Căci avem şi noi o hotărire tot de acest fel, dar . 
stă inchisă: în arhivă, ca o sabie în tecă.. După acestă. 
hotărire a Senatului, tu, Catilina, - trebue să fii omorit . 
indată. Dar trăesci, şi trăesci nu ca să-ți părăsesci, ci ca 
să-ţi întăresci îndrăsncla. Doresc, senatorilor, să fii 
indurător ; doresc să nu par nehotărit în” mijlocul unor 
aşa de. mari primejdii pentru Stat; cu. tâtă acestea m& 
cred singur vinovat de slăbiciune şi de nelucrare 5). 

In Italia în strimtorile Etruriei este o tabără duşmană 
poporului roman; pe fie-care .di numârul duşmanilor 
cresce ; iar pe comandantul. taberei, pe conducătorul ini- 
micilor, îl vedeţi în cetate, ba încă în Senat uneltind pe 
totă giiia o noită primejdie pentru Stăt. Dacă aş porunci, 
Catilina, să fii arestat și omorit, cred că ar trebui să m& 
tem mai mult ca nu cum-va Gmenii cinstiţi să nu dică 
că am făcut acesta prea târdiii, decât că am făcut o 
crudime. Cu. tote acestea cii, pentru motive hotărite 10), 

8) Aceştia voiati să aducă din: noi în vigore legile fâcute” de “fraţii 
Grachi. Mariă i-a urmărit și i-a ucis. . 

9) Figură de cugetare numită licenţă : oratorul însu-și spune de 
dinadins lueruri care par că-i slăbese posiţiunea, dar cu gând să obțină 
un efect contrarii. In adevăr, Cicerone acusându-se că dă probe de 

„slăbiciune, prinNchiar acâsta aduce un argument ca pe viitor să fie mai. 
sever cu. Catilina, | - 
_*10) Aceste 'motive erati viii comentate de &meni politici din Roma ; 

unii îl acusati, alţii îi dădea dreptate, Cicerone explica ast-fel atitu- 
dinea sa: N'am până acum probe materiale contra lui Catilina şi cu 
tote că Senatul ne-ă învestit pe noi, „consulii, cu putere discreţionară, o 
lege veche spune că nici un cetăţen roman nu pote fi-pedepsit cu mortea 

-- Retorica. o Ie A , 1
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nu pot să fac ceea-ce a trebuit să se întâmple de mult. 
Vei fi'omorit atunci când nu se va mai pute găsi nimeni - 
atât de necinstit, atât de pierdut, atât de potriviteu tine, 
încât să nu recundscă cum că pe drept s'a făcut acesta. 
„Cât timp însă va exista cine-va care să îndrăsnescă să 

te apere, vei trăi; dar. vei trăi aşa cum trăesci acum: 
înconjurat de multele şi puternicele mele paze, ca să nu 
poţi face nici o mişcare în contra Statului. Cum ai făcut 
şi până acum, ochii şi urechile-multora te vor urmări 
şi te vor păzi, fără să simţi. 
„Ce mai poţi aştepta, Catilina, dacă nici n6ptea, cu în- 

 tunericul ei, nu pote ascunde adunările vâstre nelegiuite 
dacă. nici casa particulară, în care vă adunaţi, nu pote 
închide între pereţi -glasurile conjuraţiunii tale, dacă 
tote es la lumină şi isbucnesc? Schimbă-ţi gândul, 
crede-mt ; uită omorul şi focul.. Eşti ţinut strins de tâte 
părţile ; planurile tale tote sînt pentru noi mai lămurite 
decât lumina dilei, lucru pe care îl vei 'mărturisi şi tu 
împreună cu-mine. 3, 3 

rno ” . si . a ” Fi-aduci aminte că la 21 Octomvrie 1) am spus în Senat 
că intr'o anumită di-— şi am spus că diia va fi 27 
Octomvrie — Caiu Mallii, omul tăi şi tovarăşul îndrăs-: 
nelii tale, se va arăta înarmat ? M'am înşelat ei, Catilina, 
nu numai în privinţa faptului, care e aşa de mare, aşa 
de crud şi de necredut, dar, ceea ce este mai de mirare, înşelatu-m'am 6re măcar asupra dilei? Am spus de asc- PN NN 

pa 
de către un magistrat, ci numai de Adunarea poporului. Dacă aş omori pe Catilina, i-aş creea simpatii, căci mulţi — mai ales după insinuațiunile amicilor ce-i avea chiar printre senatori — ar dice pote că nu e vinovat. Dacă însă l-aş face să âsă din Roma, atunci ar deveni pe faţă inimic al Statului şi aş pute să-l tractez cum merită, - : 

11) Romanii socotea dilele cu totul alt-fel decât noi. In fie-ce lună erati trei qile fixe : Italende (la 1) None (la 5 sati la 7 în lunile Martie Maiti, Iulie şi' Octombre), Ide (la 13 sati la 15, în lunile Martie Maiă, lulie şi Octombre), dilele cele-l-alte se numiaii I, Il ete, înaintea Nonelor, Idelor saă lalendelor lunii următore. ” ” 
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, 7 

menea în Senat că ai hotărit mârtea omenilor de frunte 
la 28 Octomvrie, atunci când mulţi. bărbaţi însemnați. aii 
fugit din. Roma, nu atât pentru a se.apăra, cât mai mult 
pentru a opri îndeplinirea planurilor tale. Vei pute dre să 
dici că în ditia aceea n'ai vrut să faci vre-o mişcare con- 
tra Statului, (ca unul ce erai închis de măsurile. şi, de pri- 
vegherea mea), când spuneai, după plecarea celor-l-alţi, 
că te-ai mulțumi şi cu mârtea mea, care r&măsesem în 
cetate ? Când, la di întâi Noemvrie, ai socotit să ocupi 
Preneste!2) printr'un atac de n6pte, ai simţit Gre că acea. 
colonie era întărită din ordinul meii, cu ajutorele şi cu 
pazele mele ? Nimic nu faci, nimic nu plănuesci, nimic 
nu gândesci pe care eii nu numai să nu-l aud, dar pe 
care să.nu-l văd şi să nu-l înţeleg pe deplin. | 

In fine, mărturisesce împreună cu mine ce s'a intâm- 
„plat alaltăeri n6pte: înţelegi acum că eii veghez la sigu- 
- ranţa Statului cu mai multă agerime decât tu la pier- 
derea lui. [ic dar, că alaltăeri nâpte (bagă de sâmă că 
spun lucrurile lămurit) ai venit în mahalaiia fierarilor 
în casa lui Marcu Leccă, şi că tot acolo s'aii adunaţ 
mai mulţi tovarăşi ai acelecşi nebunii şi crime. Indrăs- 
nesci să tăgăduesci? De ce taci? Dacă tăgăduesci, - îţi 
voiii dovedi, căci văd în Senat câţi-va. care aii. fost îm- 
preună cu tine, | 

O dei nemuritori! In ce nem sîntem ? Ce Stat avem? 
In ce oraş trăim? Aci, aci, senatorilor, între noi, în 
adunarea acâsta, cea mai sfintă şi cea mai onorată de 
totă lumea, sînt unii care cugetă la pieirea mea, la picirea 
nostră a tuturor, la distrugerea cetăţii şi a lumii întregi. 

„ „Pe aceştia eit, consulul, îi văd şi vă cer părerea în numele 
Statului ; dar nu îndrăsnesc'să riinese măcar cu vorba pe cei 
“ce trebuia să fie omoriţi cu sabia'3). Da, Catilina; ai fost în 

12) Localitate în apropiere de Roma, de unde Catilina ar fi putut mai 
cu succes să-şi îndrepteze operaţiile contra capitalei. - -- 

13) Admirabilă antitesă. . 
a
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noptea aceca la Lecca; ai împărţit între ai tăi ținuturile Ita- 

liei; ai hotărit în cotro se cade să plece fie-care ; ai-ales pe 
cine să laşi la Roma, pe cine să ici cu tine ; ai stabilit cum 
să tie împărţit oraşul, pentru ca să-i daţi foc; ai întărit că 
vei eşi şi tu îndată ; “dar ai: dis că .mai. ai acum puţină 

zăbavă,; fiind- -că cit trăesc. S'aii găsit. doi călări Romani 
care să:te scape. de acâstă grijă şi să figăduescă cum 
că chiar. în acea. nopte, cu puţin înainte de a se lumina 
de diiiă, m& vor omori în patul mei. 

Ei am aflat tote acestea chiar îndată ce s'a risipit cota 
vâstră ; mi-am îngrijit şi mi-am întărit casa cu pază 
mai mare ; am gonit pe cei ce-i trimiseseşi la mine dimi- 
n6ţa să me salute 13), căci ati venit tocmai aceia care spu-- 
sesem eit multor bărbaţi însemnați că vor veni. -: - 

Aşa fiind lucrurile, Catilina, urmeză, cum ai început; 
eşi în fine din Roma; porţile sint deschise: plâcă. De 
mult timp tabăra lui Malliia le doresce ca pe un condu- 
cător ce-i eşti. Ia cu tine şi pe toţi ai t&i sai barem pe cât 
mai mulţi; curăţă cetatea! Voiă fi scăpat de o mare frică, 
când între mine şi tine va fi zidul cetății. Cu noi nu o. 
poți duce mai multă vreme: nu te voit pute suteri, nu 
voii răbda, nu voiii îngădui. 

-. Drept e să dăm mare mulțumită deilor nemuritori şi 
cu deosebire lui Jupiter Stator 15), cel: mai vechiii păzitor 
al acestei cetăţi, fiind-că am scăpat de atâtea ori de o ne- 
norocire atât de negră, atât de. grozavă, atât de sdrobi- 

a 

14) La Roma cra obiceiii ca în fie-ce dimincță, în casa persânelor- bogate sati cu înalte demnități, să vie 6menii de casă şi amicii să-i salule,. să le dea bună dimincța, cum am dice noi (Ave, Domine !). Aci e gis în ironie. 
-- 15) Jupiter, părintele dleilor, se numea de Romani Slator, pentru că ar fi oprit pe ltomani din fugă în timpul luptei cu Sabinii pe timpul. lui Romulus. In urmă a devenit protectorul Romei. Senatul se aduna tocmai în templul acestui dei, 
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ore pentru Stat. Nu se. întâmplă așa de des ca siguranța 
Statului să fie pusă în primejdie de un singur. .0m. 

Câtă vreme, Catilina, mi-ai întins curse, pe când eram 
consul designat 15), .nu. m'am apărat. cu forța publică, 
ci cu privegherea mea particulară. Când, la alegerile tre- 
cute de consul, ai voit să mă ucidi în Câmpul lui Marte 17) 
pe mine şi pe concurenţii t&i, am năbuşit. nelegiuitele 
tale încercări numai cu paza mea şi cu ajutorul amicilor 
mei, fără să provoc. în public vre-o turburare ; în fine, 
ori de câte ori “m'ai atacat, de şi vedeam că. pieirea mea 
este împreunată cu o mare primejdie pentru Stat, totuşi 
m am împotrivit ţie singur. 
Acum ataci pe faţă Statul întreg ; ; împingi la pierdere | 

şi la pustiire templele deilor nemuritori,- zidirile cetăţii | 
vieța tuturor “cetățenilor, Italia întrâgă. De aceea, neîn- 
drăsnind încă -să întrebuinţez primul mijloc, care ar fi 
mai potrivit cu puterea ce am în mână şi cu pilda stră- 
moşilor, voii face ceea-ce e. mai blând faţă de seve- 
ritatea lor şi mai folositor pentru binele. comun. Căci, 
dacă aş porunci să fii ucis, cea-l-altă câtă a conjura- 
ţilor ar rămâne în Stat; dacă din potrivă ai pleca tu, 
lucru la care te îndemn de mult, atunci s'ar scurge din 
oraş acestă drojdie multă şi primejdiosă a tovarășilor tăi. 

Ce, Catilina ?- Stai la îndoelă să faci, când îţi porun- 
cesc eii, ceea-ce era să faci de bună-voe ? Consulul po- 
runcesce vrăşmaşului să 6să din cetate. ME întrebi: 
dar în exil să m& duc? Nuţi poruncesc, dar dacă mă 
întrebi, te sfătuesc s'o faci. : 

Şi, dăii, Catilina, ce te mai pâte desfăta în cetatea acesta ? 
„Aci, afară de acestă conjuraţiune a 6menilor de nimic, 

16) Consul designatus se numia cel care fusese ales consul pentru 

-anul viitor şi nu intrase încă în funcţiune. 

17) Câmpul lui Marte se numia locul unde se întrunia poporul (în 
"comiţii).
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nue nimeni, nimeni care să nu se temă de tine, ni- 

meni care să nu te urască. Ore semnul ruşinii tale cas- 
nice nu ţi-a înfierat vicţa ? Ore neruşinarea faptelor tale 
private nu ţi-a mânjit în de-ajuns numele ? Ţi-ai întors 
tu ochii de la.vre-o desfrenare, ţi-ai “depărtat tu mâna 
de la vre-o crimă şi corpul tâii de la vre-o ticăloşie? 
Pe când erai tintr, ore rămas-a vre-unul, din cei pe 
care îi. prinseseși în laţul corupțiunii tale, căruia să nu-i 
fi pus pumnalul în mână pentru vre-o faptă îndrăsncţă sati 
să.nu-i fi ajutat pornirea pentru vre-o poftă neruşinată ? 

Ce! Când, prin mortea primei tale soţii, ţi-ai făcut casa 
liberă pentru o noiiă cășătorie, n'ai adăogat la acestă 
crimă o altă crimă de necredut ?':8) Las la o parte acest 
lucru şi lesne primesc să fie ascuns, ca nu cum-va să se 
scie că în Roma a putut să existe o grozăvie atât de 
mare saii că, existând, a rămas nepedepsită. Las la o 
parte ruina averii talc, pe care o vei simţi în curând 
(la termenul 19) când se plătesc datoriile) şi viii la cele 
ce se rapârtă, nu la ruşinea particulară a viţiilor tale, nici 
la încurcătura ta de bani sati la mişelia ta, ci la interesul 
Statului şi la vicţa şi siguranța nâstră a tuturora. 

Ore te poţi bucura 'tu,. Catilina, de acestă lumină saii 
de aerul pe care îl respiri, când scii că nu e nimeni care 
să nu fi allat că, în ajunul lui 1 Ianuarie, pe când erait 
consuli Lepid şi Talliu20), ai venit la adunare înarmat ? 
că ţi-ai pregătit o câtă cu care să omori pe consul şi pe 
omenii de frunte ai cetăţii ? că nu vre-un gând mai bun 
nici frica n'aii oprit furia şi, mişelia ta, ci norocul po- „porului roman ?, Dar las la oparte acestea, pentru că 

  

18) Salustiii spune că, spre a pute lua de soţie pe Aurelia Orestilia,. Catilina, care avea un fiii de la prima soție, și-a omorît însu-și copilul, ca să facă pe placul acestei femei, ! 
19) Termenul pentru plata datoriilor era la lalende ; dacă nu se plătia. atunci, se amâna până la lde, ca termen ultim. 
20) Alusiune la complotul făcut de el dar neisbutit contra consulilor. 
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sînt cunoscute şi sati întâmplat destule după ele. De 
câte ori n'ai încercat să m& omori până să nu intru şi 
chiar după ce am intrat în funcţiune 22) De câte atacuri. 
ale tale, îndreptate în aşa chip încât să pară că nu se pot 
înlătura, nu nvam ferit eii furişându-m& printre lovi- 
turi? Nu poţi isbuti în nimic şi cu tote acestea: nu te 
opresci de a voi şi de a încerca. 

De câte ori pumnalul acesta nu ţi-a fost smuls glin 
mână ! De câte ori n'a alunecat printr*o întâmplare şi 
nu ţi-a-căgdut jos! Cu tote acestea nu poţi să te lipsesci 
mult timp de el. Nu sciii cărei divinităţi , infernale l-ai . 
închinat, ca să credi că e nevoe să-l înfigi în „corpul 
consulului 22), : 

Și acum te întreb: ce fel de viţă e acestă vicță a ta? 
Căci vorbese cu tine, nu cum ar trebui. să m& arăt, 
mişcat de ură, ci mişcat de. milă, pe care nu o meriţi. 
nicidecum. Adineauri ai venit. în Senat. Te-a salutat 
cine-va din atâta lume, din atâţia: prieteni şi Gmeni ai 

t&i ? Dacă, după cât se ținc minte, nimeni n'a păţit acesta, 
apoi aştepţi o insultă în gura mare, când te-a lovit atât 
de greii judecata tăcerii? Nu e.nimic că la venirea ta 
tote băncile acestea s'aii golit? că toți foştii consuli, a 

căror morte a fost adesea hotărită de tine, cum te-ai 
aședat, ait lăsat g6Jă acestă parte a bâncilor ? Cum credi 

că poţi răbda acesta? | 
-Dacă sclavii mei sar teme de mine, precum se tem de 

tine toţi concetățenii t&i, aş crede de cuviinţă. să-mi pă- 
răsese casa. "Tu nu credi- că se cade să părăsesci cetatea ? 

Dacă chiar pe nedrept aş fi bănuit de concetățenii mei în- 

irun chip atât de grav şi de insultător, aş preferi să pier 

  

21) Când adică era consul designatus. 

22) Alusiune la un fapt ce se spunea de lume și pe care Salustiii, 
"care a scris despre conjuraţia lui Catilina îl pomenesce, Când, Catilina 

Sa întovărăşit cu alţii ca să lupte contra Statului, ai omorit un om şi 

toți pe rând ai băut din sîngele lui.
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, 
din ochii lor decât să. fiii: privit. de duşmănoşii: ochi ai 
tuturor. "Tu, când,--prin. consciinţa crimelor tale, .scii că 

ura tuturor ţi-se: cuvine pe drept şi de: multă vreme, 
mai stai la îndoslă dacă trebue să te feresci de înfăţi- 
şarea acelora cărora.le rănesci simţurile .prih presența 
ta 2. Dacă părinţii tăi s'ar-teme de tine şi te-ar uri şi 
mai pute să-i. împaci cu nici un chip,-socotesc că te-ai 
duce aiurea din faţa lor. Acum, Patria, mama comună 
a tuturor, "te .urăsce. şi se-teme de tine şi socotesce că 
singuru-ți. cuget este numai pierderea ei. Nu te vei teme 
de autoritatea ci, nu.vei urma judecata ei, nu te vei 
spăimînta.de puterea ei? : Me 

Patria,. Catilina, de şi tăcend, îţi vorbesce ast-fel: «De 
câți-va ani încâce n'a fost crimă fără tine ; n'a fost ne- 
legiuire fără tine ;- numai pentru tine a rămas nepedep- 
sită uciderea multor; cetăţeni, pentru _tine a fost liberă 
şi nepedepsită jefuirea şi apăsarea aliaţilor 23) ; tu ai fost 
în-stare nu numai să disprețuesci legile şi procesele, dar . 
ai putut să le înlături sati -să le înfrângi. Cele de mai 

"înainte, de şi nu eraii de suferit, dar tot le-am suferit cum 
am putut. Acum însă, când numai din pricina ta sînt cu 
totul înfricoşată ; când, ori-de-câte-ori se mişcă ce-va, toți 
se tem de Catilina; când în ori-ce plan: duşmănesc îm- 
potrivă-mi se vede mâna ta,—acum nu mai-e de suferit !: 
De aceea plecă şi scapă-m& de acestă spaimă : dacă e 
întemectă, ca să nu fiii doborită ; dacă e falsă, ca să: în- 
cetez de a mă teme». A a 

Dacă, precum am dis, ar vorbi acestea Patria cu tine, mar trebui să dobindescă ceea-ce 'cere, chiar dacă n'ar pute să întrebuinţeze forţa ? : i Si 
Ce!? Credi că însenneză ce-va faptul că te-ai pus sub - pază ; că, spre a înlătura: bănudla, ai spus că vrei -să 

= 

  

23) Alusiune la guvernarea lui Catilina în Africa, unde a făcut cele mai grozave hoţii, dar pentru care a isbutit a face să fie achitat 

  
- 
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locuiesc” la Marcu Lepid; şi, după ce nu te-a primit el, ai 
îndrăsnit. să vii la mine să m& rogi.să te primesc eii în 
casă?! Când ţi-am răspuns că :n'aş pute. nicidecum să 
staii sub acelaş 'acoperemînt cu tine, căci 'aş fi în :mare 
primejdie, te-ai dus la Q. Metel, pretorul, şi că, când te-a 

gonit şi el, atuincia ai alergat la tovarăşul tăii, prea bunul 

bărbat 2%) Marcu Marcel... | Pe semne că l-ai socotit :cel 
mai potrivit ca să te păzescă, cel mai iscusit ca să te 

spioneze, cel mai puternic ca să te pedepsescă;.. Nu în- 
semneză că meriţi închisorea şi k lanţurile când singur ai 
recunoscut-o 28)? . . -:: 

Ast-fel fiind. lucrurile, Catilina, dacă + nu poţi. cu drăgă 
inimă să mori, de ce barem nu tc duci în alte ţinuturi 

„<a să-ți petreci în fugă şi în singurătate acâstă vicță scă- 
„pată de multe pedepse drepte şi meritate? . .. -. -.-: 

Dici să cer părerea Senatului, cici aşa vrei, şi, dacă 

va găsi cu cale ca tu să pleci în exil, tu te vei supune. Nu 
e obiceiul mei să fac asemenea lucru, dar îţi voiii arăta 

ce cred aceştia despre line. Eşi, din oraş, Catilina, scapă 
Statul de frică ; plecă—dacă vrei să-ţi spun pe dea-drep- 
tul—în exil. Ce mai aştepţi ? Nu înţelegi tăcerea acestora ? ? 
Ei tac, ei aprobă. o 
Ce ? Aştepţi să fe lovâscă c cu. “vorba, când te. osândese 

atât de răi, fără să nu „gică nici-una ?. 

  

24) Ironie, Ne 
25) Comentatorii lui Cicerone nu se învoesc în. explicarea “acestui 

pasagii. La Roma era obiceiă, când cine-va era bănuit de o crimă 

contra” Statului, să se constitue prisonier. De obicciii acesta arăta că 

omul se scia nevinovat. De ce. Cicerone dice alt- fel? Unii comentatori 

consideră ca neclar acest pasagiui ; alţii socotesc că ela vrut să înţe-, - 

legă acest lucru : că adică. pe Catilina .nu consciința curală l-a făcut să . 

se predea, ci mustrarea consciinţei. . Probabil că predarea lui ! Catilina : 

era numai un mijloc de a convinge pe cei naivi că nu era vinoY at, 

căci, de şi fâcuse multe, totuși nu existaă încă destule probe care ar fi 

putut să-i atragă vre-o pedtpsă, mai 'cu semă când avea atâți partidani, 

De-alfminteri el scia bine că nu va fi primit de către bărbaţii însem-
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Ii vedi nemişcaţi, ei aprobă ; îi vedi că rabdă, ei hotă- 
răsc ; îi vedi că tac, ci strigă 2%)... 
„Dar ce: vorbesc ? Te. pâte îndupleca pe tine cine-va ? 

Te poți îndrepta vreodată? Poţi tu 'să te gândesci la 
îugă „şi la vre-un exil? De ce. nu-ţi 'dait deii cugetul 
acesta ? Căci de şi ved că dacă, înspăimiîntat de glasul meii, 
te-ai 'hotări să pleci în exil, acâsta mi-ar put aduce mult 
necaz, dacă nu adi, când amintirea crimelor tale e pr6s- 
petă, dar. în viitor; totuşi pentru mine or fi un mare câştig 
să am eii personal acâstă nenorocire, dar să scape Statul de 
primejdie. Dar nu-ţi putem cere ţie să te impresionezi 
de viţiile: tale, să te temi de pedepsele legilor, să slujesci 
nevoile Statului, căci tu nu -eşti omul care să roşesci de 
o înfamie, care să te sperii. de o primejdie, care să-ți 
înlături. cu rațiunea furia. 

De aceea, cum am mai spus, plâcă.! Şi dacă vrei să 
grămădesci asupra mea, care-ţi sînt duşman, totă puterea 
invidiei, du-te drept în exil şi atunci eii voiii pute răbda. 
cu greit murmurele 6menilor şi puterea acestei invidii. 
Dacă vrei din potrivă să servesci lauda și gloria mea, 
eşi cu cela râii-făcăâtore a criminalilor, du-te la Malliă, 
adună pe cei netrebnici, despărţesce-te de cei buni, declară 
resboiii Patriei, hucură-te de acestă tâlhărie nelegiuită, — ca să nu se pară că ai fost gonit de mine la nisce 6meni streini, ci că ai fost chemat de ai tăi, | Dar de ce să te mai îndemn eii, când sciii că at tri- mis Omeni armaţi care să te aştepte la locul numit «Fo- rum Aurelium» 27)? că ai hotărit cu Malliii o di anumită de întâlnire ? că ai trimis înainte acvila de argint 2%) -care . 

> N ——————————————_— 
- ă Ă 

„naţi ai Romei, căci ar fi fost periculos. 
tot unui fel de om al lui, Marcu Marcel 

26) admirabile antitese parudoxale. 
IN 27) Localitate afară din Roma, care se chiamă adi Monte-Alto. 89 pu , - 28) E vorba de un stg, pe 'care în adevăr l-a şi 'avut Catilina în lupta de mai târgiti, Ne spune Sallustiu ; | 

Aşa încât ajunge să se predea 
» pe care Cicerone îl ia în ris, 

  

«Dete comanda aripei drepte 
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cred că va fi pericul6să -şi -funestă ţie şi tuturor alor tăi, 

căreia i-ai înălţat în casa ta 'un'-altar de crime? Vei 

put6 ore să stai mult timp.fără acestă acvilă pe care: 
obicinuiai s'o adori când plecai la desfrâuri, şi de la 
altarul căreia ridicai mâna, pentru ca s'o întrebuinţezi. 
la crimă ? 

“Te vei duce în sfârşit unde de mult te chema pasiunea: 
ta Grbă şi furi6să. Acesta nu-ţi va produce nici o sufe-.: 
rinţă ; ba din potrivă,.o mare bucurie. Eşti născut pen-- 

tru acesta, aşa te-ai deprins, aşa ţi-a. lost sorta. N'ai dorit 
niciodată pacea, n'ai dorit nici: r&sboiul, dacă n'a fost: 
criminal. "Te-ai întovărăşit cu o mână de netrebnici care: 

ai pierdut tot, până şi speranța. 
Ce mulţumire pe tine !... Cum vei tresălta de bucurie! 

Cum te vei îmbăta de plăcere când nu vei vede, nu. 
"vei audi de vre-un om de: trebă între toţi. ai tâil... 

Vei ave ocasiunea să-ți pui la încercare putere a ta de: 
a răbda femea, frigul şi lipsa, pe care fără să vrei le vei. 
suferi, 
Când te-am depărtat de consulat), te-am silit să lo-. 

vesci Statul ca exilat, iar nu ca consul, şi miserabila ta. 

intreprindere să nu fie un r&sboiti, ci o tâlhărie. 

Acum, senatorilor, ca să înlătur şi să opresc drepta 

plângere a Patriei, - ascultați, vă rog, cu luare aminte cele-: 
ce voiii spune şi păstraţi-le adânc în inimele” şi în cu- 
getele vâstre. - 

Să dicem că ar vorbi ast-fel cu mine Patria, care-mi 

este mai scumpă decât vieţa mea, că ar vorbi Italia şi. 

Statul intreg. 

«Marce Tullie, ce faci ? Ore pe omul pe care l-ai des- 

  

lui Malliii şi a celei stângi unui om din Fiesole; iar el (Catilina) încon-- 

giurat de un grup de liberţi şi de coloni, se.uşedă lângă o acvilă, care 

se dice că a fosta lui Mariii în timpul răsboiului cu Cimbrii». (Sall.. 

Catil. LIX). 

29) Catilina fusese concurentul lui Cicerone la consulat.
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coperit a fi vrăşmaş, pe care-l vedi că va fi conducătorul 
resboiului, pe care îl simţi că este. aşteptat ca general 
în tabera duşmanilor, pe autorul crimei, pe capul conjura- 

  

ţiunii, pe cel'care a adunat “sclavii şi pleva cetăţenilor 30), . 
— pe acesta“ îl vei lăsa să să, ca şi cum n'ar fi fost gonit 

„din oraş, şi s'ar fi repedit asupra lui? Ore nu vei po- 
runci să fie pus în lanţuri, să fie tărit la morte, să fie 
sfăşiat în cel mai mare chin ? Ce te opresce ? Obiceiul stră- 
moşilor ? Dar.chiar particularii: adesea ati pedepsit cu 
morte pe cetăjenii primejdioşi 3). Ori legile pentru pedep- 
sele cetăţenilor 32)? Dar niciodată. acei ce s'aii despărţit 
de Stat n'aii “avut dreptul să se folosescă de drepturile ce- 
tățenesci. Ori te temi de ura posterităţii ? Atunci, dei, 
frumos mulţumesci poporului roman, care, dintr'un on 
necunoscut, fără sprijin al familiei, te-a ridicat prin tote 
gradele forte de timpuriii — la posiţiunea cea mai înaltă, 
— dacă din pricina urii sait de frica vre-unui alt pericol, 
laşi fără pază siguranţa concetățenilor tăi. Dar dacă ţi-e 
temă de ură, 6re e mai de temut ura provocată de se- 
veritate şi de tărie decât cea produsă de inacţiune şi 
de nepricepere ?. Când Italia va fi pustiită prin r&sboiii, 
când oraşele vor fi prădate, când casele vor arde, gân- 
desce-te cum vei fi ars şi tu de focul urii». | Acestui prea sfint glas al Statului şi cugetelor acelor omeni care judecă totast-fel, le voii T&spunde puţine cuvinle, Ra a . 

Eu, senatorilor, dacă aş fi socotit că lucrul cel mai bun de făcut este să pedepsesc cu mârte pe Catilina, nu i-aş fi dat acestui -gladiator nici un minut de vicţă. Căci dacă bărbaţi mari şi străluciți nu ai fost mânjiţi de sân- 
n 

30) Acumulaţiune, „. 
31) Alusie la Publiu Scipione. Cf. nota 3, pag.. 96. 32) Legea fusese făcută de consulul P. V L 

aleriu, reinoită de P, Porcius: Lecca şi de C. Sempronius Grachus, - ! 

  
RY

 

 



109 

-gele lui Saturnin şi al Grachilor. şi al lui Flaccus şi-al 
celor-l-alţi de mai "nainte, ba încă ai fost onoraţi, de sigur 
nu mi-ar fi, fost temă: mie că, omorînd pe acest, .ucigaş 

al cetăţenilor, ar fi cădut asupră-mi ura posterităţii. Şi 
chiar dacă aş fi avut s'o sufer, eit.am socotit totdcuna 

„că ura produsă de virtute e o adevărată glorie. : 
„De altmintrelea sînt în ordinea senatorială unii care 

nu văd ceea ce ne ameninţă pe noi ori se prefac a nu - 
vede ceea ce.ved; care aii nutrit speranţa lui Catilina 

prin hotăriri 'pline .de slăbiciune şi ai împuternicit prin 

a lor îndoclă. conjurațiunea care se născea. Mulţi, nu - 

numai Gmeni răi, dar și chiar neexperimentați, aii ur- 

mat autoritatea acestora şi.ar fi dis că am procedat in 

mod crud şi tiranic dacă mi-aş fi îndreptat lovitura 

contra lui. Acum, din contra, când acesta se va fi dus 

în lagărul lui Malliii, nu va fi nimeni atât de nebun în- 

cât să nu vadă că s'a făcut conjurațiune şi nimeni atât de 

necinstit, incât să nu o mărturisescă. Fiind omoritssingur 

acesta, eii cred că sar împiedica numai “pentru cât-va: 

timp nenorocirea Slatului, dar nu sar stinge pentru tot- 

deuna. Dacă din .potrivă va fi el aruncat afară şi. va 

lua cu sine. pe ai săi şi pe naufragiații adunaţi din tâte 

părțile, nu numai se, va stinge şi se va distruge râul 

ajuns atât de primejdios pentru Stat, dar se va distruge 

și rădăcina şi s&mînta tuturor relelor. î” 

De mult timp, senatorilor, trăiri în primejdiile şi între 

-cursele conjuraţiunii, dar, nu sciii cum, deplina desvol- 

tare a tuturor crimelor şi a furiei şi îndrăsnelei celei vechi 

a isbucnit tocmai în timpul consulatului nostru. Dacă din 

acâstă cetă de. hoţi ar peri numai acesta singur, pote că 

am fi pentru cât-va timp scutiţi de grijă şi de frică ; însă 

primejdia va rămâne şi va fi închisă în vinele şi în mă- . 

runtaele Statului. După cum adesea &menii bolnavi de 

vre-o bâlă grea, când sînt chinuiţi de căldură şi de fri- “ 

guri, dacă beaii apă rece mai întâi se pare că se în-
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sdrâvenesc, însă sufer mai 'răii şi mai cu putere, tot 
ast-fel acestă b6lă a Statului, care s'ar mai potoli prin 
pedâpsa acestuia, ar isbucni mai cu putere-dacă cei-l-alţi 
-ar trăi, | Să 

De aceea, senatorilor, cei răi să plece; să se despartă 
-de cei buni;'să se adune într'un singur loc ; să fic, cum 
-am dis, între ei şi noi un zid; să înceteze a întinde 

„curse consulului chiar în casa lui, a sta împrejurul tri- 
Dunalului pretorului urban 35), a veni în senat cu săbii, 
-a se pregăti să atace oraşul cu torţe şi cu materii infla- 
mabile ; în fine, să stea scrisă pe fruntea fie-căruia ade- 
“verata-i simţire pentru Stat, V& făgăduesc, senatorilor, 
că-şi vor da consulii atâta silință, că atât de mare va fi 
„autoritatea vâstră, atât de mare virtutea călărilor romani, 
atât de deplină învoirea tutulor &menilor cum se cade, 
încât, după “plecarea lui Catilina, tote le veţi vedâ 
“descoperite, date pe faţă, stăpânite, pedepsite. 

Cu asemenea prevestiri, Catilina, spre scăparea desă- 
'vârşită a Statului, spre nenorocirea şi pieirea ta și a tu- 
turor celor ce s'aii unit cu tine pentru crimă şi pentru 
paricidiii, — plâcă la un răsboiti criminal şi nelegiuit. 

Iar tu, Jupiter 33), care eşti întemest odată cu acâstă “cetate, pe care te numim protectorul acestui oraş şi al Statului, vei depărta, — rugămu-te, — pe acesta şi pe to- varăşii lui de altarele tale şi de cele-l-alte temple, de -acoperişurile şi de zidurile oraşului, de viţă şi de averea tuturor cetăţenilor şi vei pedepsi cu vecinice chinuri în vicţă şi după morte pe aceşti vrăjmaşi ai celor buni, pe inimicii Patriei, pe tâlharii Italiei, pe cei ce s'au unit între ei prin alianţa crimelor şi a nelegiuirilor. 

A ——— 

33) Pretorul urban judeca procesele dintre debitori și creditori 34) eul protector al oraşului, 
- 
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V. Teorie. $ 26.:După ce-am găsit ideile prin. 
invenţiune, le-am orândauit în plan prin disposi- 
ţiuni şi le-am dat forma definitivă prin elocuțiune, 
discursul ar fi cu desăvârșire gata, dacă ar fi des- 
tinat să fie numai citit de cei pe care oratorul 
vrea să-i convingă. Un discurs însă, nu e ade- 
vărat discurs decât când, după ce a fost compus, 
este roslil de către orator în fața auditorilor. Nu- 
mai prin acestă rostire se dovedesce că oratorul 
are cu adeve&ral elocuenţă (elocvență sait elocință) 
este adică elocueni sai elocvent. 

În adevăr, un discurs pote fi lorts frumos la 

citit şi totuşi să nu producă nici-o impresie asupra 

auditorilor, când oratorul îl rostesce. Rostirea dar. 
este o lucrare noii şi. esenţială care completâză 

discursul şi pârtă numele de acțiune. 

Se numesce dar acțiune totalitatea condiţiunilor 

externe pe care trebue să le îndeplinescă un orator 

când rostesce un discurs, adică: cum să pronunţe 

vorbele, cum să se înfăţișeze ascullătorilor, ce ges- 

turi să facă, etc. Se 

In- legătură cu acțiunea se pune Şi memoria. Se 

cere ca. oratorul să-şi exerciteze . memoria ca să 

pâtă spune discursul, iar nu să- -l citescă, fiind-că 

ori-ce discurs citit pierde cea mai mare parte din' 

efectul ce ar pule să producă.. Memoria are rol 

important și în improvisafiune, adică în vorbirea 

pe nepregătite; atunci trebue să ţinem în minte 

bine şirul ideilor ca să nu ne repelăm nici să nu 

ne contragicem. Sau vedut casuri când un orator
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cu memoria Slabă anunţă la început.că va vorbi 
despre trei puncte și în desvoltare uită peal treilea 

„Şi tractâză pe al patrulea, despre care nici'nu-po- 
„menise. | | Da 
"La cei vechi acțiunea oratorică avea o mare im- 
portanță, juca un rol mai mare decât la moderni, 
pentru că noi posedăin: mai mulți scriitori decât 

: oratori. Cu t6te acestea şi adi un orator, ca să pro- 
ducă efect asupra ascultătorilor, trebue să adauge 

“la talentul de invențiune, disposițiune şi €elocu- 
“ țiune şi talentul de acțiune; unde se. cuprinde: 
„1. Vocea, care trebue să fie. distinctă, pură şi 
nuanțată; să. nu fie nici prea încâtă, nici prea re- 
pede. Oratorul trebue să ja. tonul" potrivit cu pa- 
siunile și sentimentele-ce vrea să exprime. Să fie 
simplu în expunerea faptelor, animat în discusiune, 
vehement sau mișcător în circumstanţele patetice. 

2. Gestul trebue să fie în armonie cu tonul dis- 
cursului. Ori-ce gest care nu e la locul lui sait 
e silit, displace. | Pa E 3. Fisionomia are şi dînsa limba sa; ea exprimă - ca 9 oglindă tote mișcările şi pasiunile sufletesci. 
-. Expicare.— Acţiunea este, pentru. a dice ast-fel, elocuența corpului; ea se compune întradevăr din gest și voce. Sint atâtea inflexiuni de voce câte sentimente sînt și numai vocea. le excită. Ast-fel, oratorul perfect va lua tâte tonurile potri- - vite cu pasiunea de 'care vrea să arate că este animat și cu . ET . . . . 

” , i ' 

care ar voi să misce inimile... " Nici nu se pâte spune cât de mult tGtă acestă parte a artei este esenţială oratorului. Sai vEdut Gmeni care, fără să aibă darul vorbirei, ati cules prin singurul merit al acțiunii tâte 
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premiile clocuenţei; iar alții care aveai talent au i trecut drept 
Gmeni care nu sciii să vorbescă din pricina stângăciet acțiunii. 
(Orator, X VID), 

Alegerea cuvintelor, locul lor, legătura periGdelor trebue 

să fie resultatul. unui. calcul.. Dacă cunoscătorii ati proclamat 

pe Demostene regele oratorilor, este pentru că în acestă pri- 
vință i-a întrecut pe. toți. ” 

Mâinile, umerii, șoldurile, mișcarea - pictorului, posiția, mer-. 

sul, tot în fine era în acord cu cuvintele și ideile sale. Vocea 
lui era susținută, cu tâte că era cam tare; dar a fost singu- 
rul orator care a sciut să întârcă acest cusur în folosul lui, 

căci în bucăţile patetice, -lua .un ton plingător care inspira 
încredere și în acelaş timp și milă, aşa că el justifica răspunsul 

ce Demostene dete unui om care îl întreba care este prima 
condiție a “elocuenţei: Acţiunea, dise cl; dar a doia? Acţiunea; 

dar a treia? Acţiunca. 

Nu e întradevăr nimic care să pătrundă mai mult sufletele, 

mai capabil de a le. conduce, de a le mlădia, nimic care să 

facă-pe orator să apară mai mult. de cum voesce cl să fie 

judecat. (Brutus, XXXVII). 

. | 

Trebue să dorim o voce frumâsă, căci nu depinde de noi 

să o avem, dar depinde de noi să o cultivăm și să o fortifi- 

căm. Oratorul deci va studia inflexiunile vocii ca să pâtă trece 

prin .tâte gradele, prin" tâte tonurile, de sus şi de jos. 

El va reguia asemenea și mișcările, ast- fel încât să nu aibă 

nimica escesiv în acțiune. "Va ţine capul drept și ridicat. Va 

pute, însă forte rar, să facă câți-va pași. Va cvita să fugă pe 

tribună. Nu va pleca capul a lene; nu va gesticula cu dege- 
tele și nu se va servi de ele pentru a bate tactul. Pentru 

mișcările corpului va ave şi mai multă grijă a le observa; 

chiar aplecându-se, va păstra. demnitatea acțiunii. Va întinde 

Retorica, 8
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braţul dacă va vorbi cu forță, îl va stringe dacă Ja un ton 

mai dulce. Figura, după voce, dă ajutor mai bine acțiunii. 

Trebue să aibă graţie şi demnitate. Dar -trebue să se evite 

afectaţiile şi strâmbăturile. “Trebue. asemenea să reguleze. cu 

îngrijire mișcările ochilor, căci dacă figura este oglinda su- 

fletului, ochii sînt interpreții lui; ei vor exprima bucuria sai 

întristarea după natura subiectului. (Orator, XVIII). 

Exerciţiul 16. — Sc va da fie-cărui elev câte o parte din 
„ <Prima catilinară> ca să-o citescă, să-o pregătescă şi să-o ros- 

tescă în faţa colegilor săi. 
„- Bxerciţiul 17. — Se va da fie-cărui elev să citescă, să în- 

vețe pe dinafară și să rostescă câte un discurs întreg din 
„discursurile următâre cu o întindere mai mică. 

  

2. Discursuri demonstrative 
  

13. 

DESPRE GLORIA OMENESCĂ 
(Discurs de Massillon) 

|. Istoric. — Discursul acesta este .rostit de Mas- 
sillon, unul dintre cei mai mari ofatori religioşi ai 
Franţei, în faţa unui auditori restrîns în capela pala- 
tului regal, din care făcea parte şi Ludovic AV, atunti 
în vârstă de 9 ani şi pus sub tutelă. ÎN 

II. Resumatul ideilor principale. — Dacă gloria 
Jlumâscă ar fi ce-va real, fost-a om pe pămînt mai 
mare ca lisus-Christos? EI însă nu s'a glorificat, 
căci nu e glorie adevărată fără de D-dei. 

Din vechime 6menii își fac din glorie idolul lor. 
Toţi se bucură când sînt lăudaţi; dar gloria piere, 
căci e ce-va fără temeiii. | 
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„Gloria: se baseză pe probitate și cinste: dar 
acestea, fără temerea de D-dei, sint false sau ne- 
sigure. Ma 

Sint false, pentru că un bun amic, un bun cetățen, 
etc. ai motive ascunse interesate, ca să se arale așa. 

" Dacă nu sînt false, sînt nesigure; căci virtutea - 
pur omenâşcă se conduce după aprecicrea lumii 
care e schimbătore ; deci pâte face şi fapte rele; pe 
când virtutea adevârată, întemectă „pe credinţă are 
totdcuna un criteriă sigur și nu se pote abate din 
drumul ci, ori-care ar fi aprecierea lumii. 

Nu sînt mai vrednice de glorie nici talentele. 
* Talentele mari pot fi viţii, fără temerea de D-deii. 
Un general mare, un suveran, un scriitor pot 
aduce “calamităţi, pot nenoroci state, pot conrupe 
generaţii prin operele lor. | 

Pentru ei.chiar, acești Omeni talentaţi sînt ne- 
norociţi; căci linguşirea îi strică şi căderea din 
“glorie îi face a suferi teribil. | 

Lumea prețuesce pe omeni după succese, nu 
după virtute. Are drept lumea să-și arate recu- 
noscința către cei ce ai făcut bine statelor; dar 
acesta nu e. adevărata glorie. 

Pe drumul gloriei te duce ambiția, pisma, întâm- 
plarea, nu dorinţa de a face bine. | | 

Cei ce ait avut ocasie să se apropie de omenii 
mari, i-att v&dut plini de slăbiciuni. 

Numai ce vine de la D-deu e mare: religiunea, 
pictatea, consciința pură, etc. 

Ce nenorocire n'ar fi pentru Franţa dacă tincrul 
rege ar fi plin de calităţi, dar mar ave credinţă 
Şi temere de D-dei! | | 

Să rugăm dar pe D-deii să dea acestui linăr 
adevăratele virtuţi dumnedleesci.
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-- TIL. Teorie. $ 27. Cuvîntările 'ce se ţin în faţa 

unei adunări cu scop de-a susține adevărul unei 
teorii, a unei maxime sai unci păreri, fără ca 

“acea adunare să aibă puterea sai menirea de a. 

formula pe basa lui vre-o normă de conduită, se 
numesc discursuri demonstrative. | 

Explicare— Acest discurs este demonstrativ pentru că prin- 
trînsul Massillon vrea să demonstre -auditorilor săi că ade- 
v&rata glorie este numai aceea ce se întemedză pe credința. 
în Dumnedeiă ; iar auditorii fie că-se conving de acest adevăr, 
fie că nu se conving, nu sînt ținuți de loc să ja nici-o hotă- 
mire colectivă pe basa convingerii lor, chiar dacă — precum. 
este casul cu discursul lui Massillon — discursul este ţinut în fața. 
unci autorități legale, cum era regele Ludovic XV. 

„$ 28. Deosebirea dintre discursurile deliberative 
şi cele demonstrative este că cele dintâi dai pe 
față mai mult voinţa oratorului de a face pe auditori 
să lucreze într'o direcţie re-care; pe când cele 

„de al doilea dai pe față mai niult voinţa ora- 
torului de a face pe auditori să credă în nisce . 
anume păreri, indiferent dacă ci își vor conforma 
saii nu purtarea cu ele. 

Eaplicare. — Demostene prin discursul să, Luca Cârja și 
Cicerone prin discursurile lor, căutaii să tacă pe auditorii lor 
—pe Atenieni, pe Sigismund, regele Polon și pe sfetnicii lui, 
şi pe Senatul -Roman —să ia o hotărire potrivită cu scopul 
discursului. Atenicnii să ajute pe Olintieni, Sigismund să se 

“pună în capul Creștinătăţii, Senatul Roman să silescă pe Ca- 
tilina să fugă din Roma. Massilon prin discursul săi nu ţin- 
tesce să facă pe auditorii săi să ia nici-o hotărîre. El vrea "să-i facă să credă că în adevăr adevărata glorie nu se. înte- 
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mecză -decât pe credința în Dumnedei ; dar. ori:că dobîndesc: 
ori nu acestă convingere — acesta. nu se pâte sci, fiind-că: ei 
nu-și exprimă voința nică întrun fel, și fie-care rămâne nepă- 
truns în propria lor credință. - ! 

14. 

ACELAŞ DISCURS. 

|. Forma, desăvârşită. — Dacă gloria omenescă, 
fără temerea de D-deti, ar fi ce-va real, ce om, din | 
câți ai fost pe pămînt, ar ave drept să se glo- 
rifice: mai mult decât lisus Christos ? | 
“Lasă că se irăgea dintr'un nâm de regi și avea 

“printre strămoșii să pe David și pe Solomon; 
- dar cu ce strălucire a venit el în mijlocul 6menilor? 

Vedeţi viţa lui întrâgă... T6tă natura ascultă 
de dinsul: 'apele se închâgă sub piciorele lui; 
morții îi aud glasul; diavolii, loviți de puterea 
lui, se ascund în depărtare; cerurile se „deschid 
și spun lumii gloria și mărirea lui; cu tină luată 
în mânile lui. dă lumină orbilor. Pe unde trece 
face numai minuni: scie să cilâscă în inimile 
omenesci ; vede viitorul ca' şi presentul; ia după 
el orașe și nâmuri întregi, căci vorbesce cum n'a 
mai vorbit nimeni înainte de el... 

Fost-a vre-un om pe pămiînt înconjurat de atâta 
glorie ?... Și totuşi el spune că, dacă gloria lui ar 
ii numai omenâscă, atunci ea n'ar [i nimic: si ego 
glorifico meipsum, gloria. mea nilil est. | 

Cinstea lumâscă, talentele cele mari, isbândile 
strălucitâre nu sînt nimic, dacă sînt numai vir- 
tuți omenesci; nu este glorie adeverală fără. le- 
merea de D-qleii. Acesta va fi subiectul cuvinlării 
melc. |
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De multă :vreme omenii fac din -glorie idolul 
lor. Mulţi tocmai căutând-o, o pierd și cred că 
ai găsit-o, când se dai vanilăţii: lor nisce laude 
care se cuvin numai virtuţii. 
“Toţi principii și toți Omenii puternici, | ori-câi 

ar fi de înjosiţi în deprinderile și în pornirile lor, 
cred forte lesne în laudele lingușitore ce li se aduc, 
speră în glorie şi în nemurire, măcar că poste- 
ritatea nu va păstra nici numele lor sati îl va 
păstra pentru amintirea vițiilor. Lumea care a 
inălțat. acești idoli de noroiii îi va 'ră&sturna ea 
“singură, şi în vâcurile următore judecata aspră 
asupra lor o va r&sbuna de laudele pe care, silită, 
le-a adus fără dreptate. 

Ba une-ori nici n'aşteptă lumea să trecă vâcuri: | 
„chiar atunci când în. public se tămâeză cei pu- 
ternici, în ascuns sînt ocăriţi. Laudele. ce li se 
aduc scot mai. mult la ivelă defectele lor, căci-pe 
când gura. le spune, inima le desminte. 

Dacă gloria omenescă pâte să fie degradată chiar 
de către. Omeni, este ea ce-va real. faţă de D-deii? 
In fața acestuia numai cei care se tem deel, nu- 
mai aceia sint mari. Qui autem timent ie, magni 
erunt apud le per omnia !). 

Și ca să lămurim acesta pe dea 'ntregul, băgaţi . 
de semă, fraţilor, c că gloria onienâscă s'a întemedt 
totdeuna pe onore și probitate, pe distincţiunea 
și mărimea talentelor, în fine pe strălucirea Suc- 
ceselor. 

“ără: temerea de D-dei, probitatea omenâscă e 
falsă sai nesigură ; talentele cele mai mari pot 
deveni periculose sati pentru cci care le ati sati 
pentru cei care se folosesc de ele; în fine, succe- 

  

1) Cei cari se tem de tine, mari vor fi înaintea ta întru tote, 

o 

! 
d 
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sele cele mai strălucite pot 'să fie întemecte. pe 
crimă sau să fie ele singure nisce crime: 'si ego 
glorifico meipsum, gloria mea nihil est. 

Așa dar dic întâi că probitatea omenâscă fără 
temerea de D-deu este totdâuna falsă sati cel puţin: 
nesigură. . | 

Sciii că lumea se laudă cu cinstea și probitatea 
independentă de religiune ; ea socotesce că pâte. 
cine-va să. fie, credincios 6menilor, fără se fie cre- 
dincios lui D-dei; că pote să aibă tote virtuțile 
pe care le cere societatea, fără să aibă pe-cele 
cerute de Evanegelie ; într'o vorbă, că pâte să fie 
onest, fără .să fie creştin. 
Putem să-i lăsăm acestă slabă mângâere; să 

admitem că, în mijlocul decadenţei moravurilor 
publice, se mai găsesce o r&măşiţă de onâre, că 
se află Gmeni credincioşi :amiciţiei, iubitori de 
fară şi de adevăr, sclavi ai cuvîntului dat, inimici 
ai nedreptăţii, protectori 'ai celor slabi. 

Dar toţi acești omeni virtuoși, cu care se glo- 
rilică lumea, n'aii în partea lor mai adesea decât 
erorea judecății publice. Sînt amici credincioşi, 
da; dar îi l&gă gustul, vanitatea sai interesul și, 
iubind pe amicii lor, se iubesc în realitate pe ci 
singuri. Da, -aflăm cetăţeni buni, dar acesta numai 
pentru gloria și onorurile care îţi vin când ser- 
vesci patria. Mărturisesc, sint Omeni care iubesc 
adevărul; dar prin acesta ei vor să capete încre- 
dere şi reputaţiune. Găsesci 6meni care îşi respectă. 
cuvîntul ; dar acâsta o fac de mândrie, ca să nu! 
se arate fricoși şi nestatornici. Sint 6meni. duș- 
mani ai nedreptăţii; dar o .fac acâsta numai ca 
să arate lumii că ci nu sînt nedrepţi. Aflăm:pro- 
tectori ai celor slabi; dar o fac numai peritru că 
doresc a li se lăuda generositatea, și din tâtă su-
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ferința şi miseria celor apăsaţi. îl mișcă numai 

mulțumirile pe care le aduc “aceștia, Ei ai tote 

virtuțile pentru public; dar, nefiind credincioși 

lui D-deă, n'a nici una pentru. ei singuri: mulli 

homines' misericordes vocantur ; virum autem  fi- 

delem' quis inveniet?2) 
r 

Dar, dacă se pote dice că nu totdeuna acestă 

probitate lumescă este falsă, desigur trebue să. 

mărturisim că nu e niciodată sigură. Numai re- 

ligiunea asigură virtutea, pentru că motivele pe 

care ni le dă sînt totdâuna acel6şi. Chiar dacă de la 

Omerii nar av6 decât ruşine şi dispreț, adevăratul . 

virtuos sar crede mai satisfăcut. Chiar dacă i-ar 

fi vița” în primejdie; el mar vr6 s'o. păstreze, 
jerifind virtutea. El nu poțe să -fie atras de viţiii 

când i sar asigura secretul și lipsă de. pedepsă, 

pentru că D-deii e martor la tâte faptele lui Şi 

„sigura pedepsă de care se teme este mustrarea 

consciinței. Dacă ar fi 'să facă o faptă ambițiosă 

și nedseplă, însă aplaudată şi glorificată de lume, 
3 . . . . - » . Ă 

el s'ar lipsi de aplause şi de glorie, dacă datoria 
morală nu ar aproba-o. In fine, schimbaţi cum 
veți voi pe omul cu adevărat drept: lumea se 
pâte schimba faţă de el, pâte fi astădi ridicat şi 
mâne degradat și asvârlit, s6rla. lui se pote 
schimba ori-cum; virtutea lui însă r&mâne sta- 
tornică. |. | | a 

Găsiţi; dacă puteţi, aceâşi siguranţă în virtuțile 
omenesci. Ele “se nasc mai adesea din orgolii. şi 

„din iubirea gloriei. Ele se formeză sub privirile 
publicului şi. de aceea se sting repede ca nisce 

„ lumini trecălore. Ele se intemecză pe împrejurări, 
pe. ocasiuni, și de aceea se dărâmă împreună cu 

9 * *. i . . * ” . i iu 2) Mulţi Gmeni se numesc miloşi, dar cine va găsi un om. credincios? 
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aceste slabe temeiuri. Râde ale amorului propriii, 
ele sînt nestatornice ca şi acesta. In fine, fiind operă 
pur omenâscă, sint trecătâre ca 'și omul. . 

la daţi acestui virtuos un prilej sigur ca să lo- 
vescă pe un dușman sati să înlăture pe un con- 
curent și veţi ved6 că, dacă pote să-și conserve 
reputațiunea, nu se va întreba dacă o merită. Să 
aibă prilej 'să-şi r&sbune, va socoti că r&sbunarea 
nu este nedemnă de virtutea lui. Daţi-i chip să-și 
potrivâscă pasiunea cu stima publică. și nu va sta 
la îndoslă de a și-o potrivi şi cu: datoria sa. In- . 
trun cuvînt, dacă va isbuti să fie considerat ca. 

„un om de bine, nu se va preocupa să vadă dacă 
și este ast-fel în adevăr. Do o 

Nu, fraţilor, nimic nu este şigur în virtuțile 
omenesci, dacă nu le. susţine și nu le înlăresce 
virtutea dumnedeescă. Poţi fi bine-făcător, drept. 
generos, sincer: vei fi folositor Omenilor, vei 
face opere vrednice de laudă faţă de 6meni. dar 

"nu vei av6 adevărata virtute. Tot e fals-și gol 
într'o inimă pe care n'o umple-Domnul (aşa dice 
chiar un rege), numai cunoscând dreptatea și 
virtutea ta, o_Domne, găsim. rădăcina nemuririi 
şi isvorul adevăratei glorii: vani autem sunt omnes 
homines -in quibus-non subest scientia Dei5). 

Aşa dar, .de gâba se socotesce că adevărata glorie 
stă în onorea şi probitatea lumâscă; numai cu 
inima poţi să fii mare, şi inima lipsită de Domnul 
“are numai înşelăciunea și înjosirile omului. 

Dar pote că virtuțile: civile singure sînt prea 
mici și pote că distincțiunea şi superioritatea 
talentelor ne va da mai mare drept la glorie. 
„Marile talente vai! sînt viții mari, când ne 

3) N'are nici .un preţ nici un om în care nu se află sciința lui D-deii,
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folosim de ele numai pentru noi înși-ne. Ele devin 
adesea în mânile nostre .instrumentul nenoro- 
cirilor publice saii isvorul osândei și pierderii 
nostre. - - | , 
Ce este.un suveran cu mult foc, cu străluci- 

„tere puteri care se arată chiar din tinereţe, dacă 
tema de D-deii nu-l conduce şi nu-l moderâză ? 
E ca o cometă care ar amenința să distrugă 
pămîntul. Cu cât va deveni mai puternic, cu atât 
va cresce în juru-i miseria publică ; nu se va da. 
înapoi de.la întreprinderile cele mai îndrăsneţe 
şi va crede că prin strălucirea victoriilor va pute 
să ştergă nedreptatea lor; speranța succesului 
va fi singurul lui conducător; tot ce-l va put 
duce la glorie, va fi pentru dînsul legitim ; liniștea 
înțeleptă o va privi ca lene rușinosă ; în toţi vecinii 
va începe să vadă inimici, îndată ce-i va veni gândul 
că-i pote cuceri; chiar poporul pe care-l guvernă 
îi va da cu lacrimile şi cu sângele lui materia 
lriumfurilor sale ; îşi va sărăci și-și va răsturna 
statele sale pentru ca să cuprindă altele nouă; 
va ridica înpotriva lui poporele şi naţiunile; va. 
turbura pacea lumii; și va deveni celebru, făcend 
mili6ne de nenorociţi. Ce biciii dumnegeesc pen- 
tru omenire|... De va fi vre-un nâm.pe pămînt 
care să-l laude pentru acestea, apoi acela aibă 
parte de: un aşa stăpân. i 
„Gândiţi-vă la tâte talentele mari care face pe 
omeni iluştri; veţi ved6 că, dacă le-ai avut 
nisce necrediucioși, acesla a fost spre nenorocirea 
națiunii lor sati a vecului lor. Intinsele lor cu- 

zeci celebri Fhricangi de maieic A aloTat. pe 
vremii, ai ridicat stindardul schis aci si al cursul “ Schismei și al erorii, 

  
 



123 

Şi ai format chiar:în sînul creştinismului sectele 
care îl sfâșie. E a | 

Acele inteligenţe atât de lăudate, care ai sciut . 
prin talentul lor să se apropie de operele celor 
vechi, îndată ce sufletul lor.s'a conrupt, ai lăsat 
lumii scrieri primejdiose, a căror otravă, preparată 
de mâni dibace, infectâză pe fie-care gi mora: 
vurile publice, şi care pentru vâcurile viitore vor 
fi un nesecat isvor de conrupţiune şi neruşinare. 

„Priviţi în altă partel' Ce ai făcut acele genii 
superidre, dar muncite de ambiţiune, care pot: 
să misce statele şi să sgudue universul întreg ? 
Ai făcut din regi și din popâre o jucărie a 
ambiţiei şi a intrigilor lor: luptele civile și neno- 
rocirile: publice au slujit de teatru, pe care să 
strălucâscă -marile lor talente. Vai de secolul care 
produce asemenea 6meni|! . 

Și dacă unii din ei nu aduc nenorocirea vecului 
în care trăesc, apoi își fac nenorocirea lor pro- 
prie. Ca şi o luntre fără cârmă, pe care vântul 
o impinge cu iuţâlă, cu cât sborul e mai repede, 
cu atât' naufragiul e mai aprope. 

Nimic nu e mai periculos peniru sine, decât 
talentele mari, pe care nu le conduce credința. 
Laudele pe care le atrag aceste calităţi strălucitore 
conrup sufletul ; și cu cât a avut omul mai mari 
calități, cu atât şi conrupțiunea este mai profundă. 
D-deji lasă în propria lor putere pe cei mândri. 
Acești Omreni glorificaţi, ispăşesc adesea, prin 
rușinea unei sgomotose căderi, nedreptatea aplau- . 
selor Ace:ai primit de la Omeni; viţiile le deso- 
norâ&i | talentele. Precum - pietrele preţiose pot 
căde lin noroiii, tot asemenea talentele cele mai 
mari (cad adesea prada celor mai mari slăbi- 
Ciuni, nt 
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“Dacă talentele nu dau drept la glorie, cu atât 
mai puţin vor da drept la acesta, succesele strălu- 
citâre şi evenimentele mari ce urmeză după ele. 

Sci că lumea le prețuesce mult pe acestea și 
că Gmenii mari se socotesc nu după virtuțile lor, 
ci după succesele lor. Să cuceresci provincii, 
să câştigi bătălii, să duci la bun capăt negocieri 
_încurcate, să întăresci tronuri care se clatină: 
ială ce ţi se cere pentru ca lumea să te laude, 
să-ți înalțe monumente cu inscripțiuni, care îţi 
vor imortalisa amintirea. | - 

Nu vreait să se înlăture aceste semne ale recu- 
noscinței publice: tot ce este folositor Omenilor 
este vrednic, dintr'un punct de vedere, să aibă 
recunoscinţa 6menilor. Fiind-că emulaţiunea scote 
la ivâlă pe cei mai străluciți, trebue ca recom- 
pensele să provâce emulaţiunea. a 

Conducerea politică nu ţine s6mă de suflet, ea 
» cântăresce numai acţiunile : putem dice că în acâstă 
„privinţă sînt greșeli necesare ordinei publice. Tot 
ce slujesce Statului trebue să fie glorios, şi. acele 
motive care desonoreză numai persâne, nu trebue 
să mânjescă succesele care ai onorat patria. 

Dacă însă lumea are voe să înalțe gloria eroi- 
lor săi, e permis și adevărului să vorbâscă cum 
vorbesce lumea. Numai aceia care sint departe 
prin loc ŞI prin timp scapă de atacurile ej; cei- 
l-alți sint îndată loviți. Să nu dicem însă că lumea 
e rea, ci s'o credem, de vreme ce vorbesce chiar 
contra sâ. , 

Eu nu VE cer să descoperiți motivele acţiunilor 
celor mai strălucite.. Pe din afară tot e străliucitor, 
vedeţi pe eroii; dar ia mergeţi mai departe;, cerce: 
taţi omul... Veţi 'găsi, cum dice înțeleptul, numai 
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cenușă și pămînt: cinis est enim cor ejus ct terra 
supervacua. spes illius +), a 

Ambiţiunea, pisma, îndrăsnsla, întâmplarea, 
adesea. temerea şi disperarea ai dat nascere fap- 
telor și întâmplărilor celor mai strălucite de pe 
pămint. Adesea. cele mai josnice mijlâce. ne în- 
dreptâză către glorie și, mai în totduna, căile pe 
care mergem la ea ne degradeză. | 

Ascultaţi pe aceia care sai putut apropia de 
Omenii celebrii: adesea ei ati găsit mare într'înşii 
numai numele lor; omul desminția pe eroii; re-" 
pulațiunea nu li se potrivia deloc cu josnicia. 
moravurilor. și înclinărilor lor. Ast-fel gloria uimi- 
tore pe care o întâlnim în istorie, ascunde adesea 
pe Gmenii cei mai înjosiţi, cei mai vulgari: 

Nu, nu. se: găsesce mare în 6mâni decât ce 
vine de la D-deu. Cinstea sufletâscă, adevărul, 
inocența şi curăţia moravurilor, puterea asupra. 
patimelor: iată adevărata mărire, iată singura 
glorie reală -pe care nimeni nu ni-o pâte răpi. 
Numai înțeleptul stăpânesce adevărata glorie; pă- 
cătosul are ruşine şi desondre: gloriam. sapientes 
possidebunt ; stultorum exallatio ignominia $). 

„ Religiunea, pielatea către D-qei, îndeplinirea 
tuturor . datoriilor pe care ni le impune faţă de 
alții și faţă de noi înşi-ne, o consciință curată, un 
suflet drept; iubitor de adevăr, care nu se teme 
de piedicile ce i-ar pul6 sta în cale, — şi supus 
numai lui D-deii: iată. adevărata glorie, iată te- 
meiul adevăratei măriri a omuiui. Dacă sdrobiţi 

- aceslă temelie, tâtă clădirea se nărue, tote vir- 
tuțile pier: nu mai rămâne nimic, pentru că r&- 
mânem. numai noi înşi-ne. 

  

4) Cenuşă e inima lui şi pămînt speranţa lui. 

5) Inţelepţii vor poseda glorie ; înălţarea nebunilor e o rușine.
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+ Sire 6), pâle să fie minunată Domnia Ta, să 
duci gloria numelui T&i până la marginile pă- 
miîntului, fie-care di să fie un triumi, să adaogi 
-corone nouă la coronele strămoşilor Tăi, univer- 
sul întreg să r&sune de laudele Tale; dacă D-dei 
nu va fi cu Tine, dacă întreprinderile Tale vor fi 
pornite din mândrie, iar nu din dreptate şi pie- 
tate, nu vei fi un mare rege; succesele Tale vor 

fi crime, triumfurile Tale vor fi nenorociri pu- 
blice, vei fi spaima vecinilor, dar nu vei fi părin- 

“tele poporului T&ii : pasiunile 'Tale vor fi singu- 
„rele Tale virtuţi; iar laudele pe care ȚȚi le va aduce 
lingușirea, acestă vecinică tovarăşă a regilor, vor 
fi în ochii lui D-deă şi pote chiar în ochii posteri- 
lății, numai nisce adevărate viţii. - : 

De aceea, o mare Dâmne, nu cerem pentru 
acest august copil î), gloria.omenâscă; el o -are 
pe fruntea lui, ea curge cu sângele prin. vinele 
luj..... cerem gloria care vine de la tine. Gloria 
lumâscă este moștenirea pe - care a primit-o de 
la părinţii sâi; dă-i, Domne, înţelepciunea, care 
este gloria și moștenirea copiilor tăi. 

Fie sufletul lui înălțat totdâuna către tine; aibă 
temă de tine, Dâmne, şi iniinicii vor av6 t&mă 
de el, poporele lui îl vor iubi ; va fi ast-fel pentru 
lume o privelişte vrednică de admiraţia vâcurilor; 
ŞI, fiind-că nu vom avâ să ne temem de nimic 
pentru gloria lui, nu vom dăvâ să dorim nimic 
pentru fericirea nâstră. Amin... ă | 

II. Analisă. — Este un iscurs demonstrativ ce 
„portă numele de predică sait omilic, nume ce se dă 
cuvîntărilor ţinute în biserică, în care se desvoltă o 

  

6) Aci se adresâză către Ludovic XV. 
7) Invocaţiunea către D-deii pentru Ludovic.  
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maximă religi6să sai se explică un pasagiii din sfinta 
scriptură. 'Tâte predicile încep prin citarea pasagiului 
saii maximei care formâză basa întregei desvoltări. 
In acest discurs avem drept maximă o trasă din Evan- 
ghelistul I6n pe care a qis-o Iisus Christos: «Dacă mă 
glorific eii singur, gloria mea nu. e nimic». 

El tractâză despre gloria omenâscă şi voesce a do- 
vedi că acestă glorie nu are nici o valdre, fără cre- 
dință în D-dei. 
Asemenea subiect n'avea nevoe de o lungă pregătire 

ca să fie înţeles; de aceea introducerea ui e scurtă. 
E o singură ideie: Fost-a om care să fi avut o mai 
mare glorie decât Christos ? De sigur nu; totuși el n'a 
pus nici un preţ pe acâstă: glorie. De ce? Pentru-că 
ea n'are val6re. Acâsta își propune oratorul să arate. 
După ce își stabilesce proposiţiunea cuvîntării sale, 

împarte chestiunea în trei părţi, întrebându-se : pe ce 
basâză Gmenii gloria? Pe ondre și probitate, pe dis- 
dinețiunea talentelor, pe strălucirea succeselor. 
On6rea şi probitatea fără credinţă în D-geii sînt 

false sati nesigure. In adevăr, .se găsesc amici buni,. 
buni cetăţeni, iubitori de adevăr, Gmeni statornici în 
idei, protectori ai celor slabi ;. dar toţi aceştia doresc 

să fie lăudaţi de Gmeni şi pentru aceia se pârtă ast-fel. 
"Să admitem însă că asemenea fapte s'ar_ face din 
t6tă inima. Care este siguranţa că omul va lucra 
totă6una aşa ? Dacă el se mulţumesce cu judecata lumii, 
îndată ce acâstă judecată va. îi contra lui, el își va 
schimba purtarea. Dacă ar put6 comite o faptă rea fără 
să-şi strice reputaţia, cine ne garantâză că n'ar face-o ? 
Omul însă care e drept din pricina credinţei în D-gei, 
are o linie fixă de purtare. de la care nu se abate, 

„ori-ce s'ar întâmpla şi ori-ce va dice lumea. 
Iată dar că ondrea şi 'probitatea dacă se întemesâză 

numai pe aprecierea lumii, sînt sau false saii nesigure.
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Trecând la a doiia parte a discursului s&ii, oratorul 

examin6ză ce pote să „He distineţiunea talentelor fără . 

credinţă. : o 

Ce este un: suveran vitâz şi plin de” talente ? o: 

nenorocire pentru ţara lui, o nenorocire pentru omenire. 

Cu cât va fi mai genial, cu atât va fi mai periculos. 

. Omenii. care pot să atragă în jurul lor mulţimea, produc 

. răsbe civile.. Scriitorii care aii darul de a înfățișa lucru- 

rile frumos, propagă minciuna, propagă nerușinarea, 
conrupţiunea. ă 

„Când nu fac r&ă altora, aceştă Gmeni talentaţi, dar 

lipsiţi de pietate, își fac lor răi, căci își conrup sufletul 

prin laudele ce primesc de la linguşitori şi cu cât sînt 

mai mult înălţaţă de lume, cu atâta e mai grea căderea lor. 

Să fie 6re mai adevărată gloria ce se capătă prin stră- 
lucirea succeselor ?. Acâsta este partea a treia a dis- 

cursului lui Massillon. 

Un mare om politie a gis că nici-o idee nu e bună 

saii rea prin ea însă-şi, ci, dacă isbutesce, lumea o con- 

sideră că a fost o idee mare, dacă nu isbutesce, lumea 

o consideră ca o prostie. Negreşit, Gmenii ai tot 
dreptul să fie recunoscători acelora care le fac bine, 

fără să se preocupe de motivul care i-a îndemnat. la. 
lucru. Poetul Grigorie Alexandrescu a gis despre aceşti | 
bine- făc&tori : - 

Ei sînt c'acele pastri de bine făcttâre 
Ce curăţă grădina de şerpi otrăvitori 

Şi pote fără voe ne sînt folositâre, 
Cătând să ducă hrană la pui nesburători. 

Dacă te apuci să cauţi motivele care ai pus pe. 

Gmeni pe drumul gloriei, afli la unul ambiția, la altul 
pisma, la altul îndrăznâla,-la altul întâmplarea. Ac6sta 
nu e adevărata glorie. 

7 Și > e .v a : Toţi cei reputați Gmeni mari, puternici, sînt pentru: 

E
 

 



  

CD 
cine îi. cunâsce de apr6pe torte mic, plini de slăbictuni - şi de efecte. E 

Si Mare în om este numai 'ce vine de la D- -deă, aăică: credinţa, pietatea, îndeplinirea datoriilor, curăţia con- 
sciinţei, iubirea adevărului, : 

| Tesa este deci pe deplin dovedită. Srar pute face. 
obiecțiune în privinţa divisiunii, căci nu'.e perfect : 
stabilită deosebirea între ceea-ce numesce el talent Şi suceces.. | | E 

Conclusiunea este privitâre la tînărul rege.- Ea. 
„cuprinde doiă părți: un resumat al. întregei cuvîntări, . caracterizând încă odată adevărata glorie şi arătând 
că ori-cât de strălucită ar fi domnia viitorului rege, 
ca va îi o nenorocire, dacă D-geă o va părăsi ; apoi o 
rugăciune către D- -qeii ca să acorde tînărului rege gloria 
adevărată, - 

7 

III, Planul. 
1. Christos şi gloria sa 
2. Nu e glorie adevărată fără temă de D:qeii, 
3. Gloria se bascză : a/ pe ondre şi probitate. 

, b] pe distinețiunea telentelor. 
c) pe strălucirea: “succeselor. 

Ex
or
di
ul
 

I. Gloria întemectă pe ondre'și probitate fără frică de D-deii e . 
falsă sati nesigură : [a 

a] amici buni, - 

  
ă . . „b) buni ectățeni, «i IL. Omenii dor ese a fi | c] iubitori de adevăr, E: 

„8 Stă caşi ce aceca se d) statornici de idei, = 
arată 'e] protectori ai celor & 

, „slabi - . 
2, a] Adevăratul om drept”; nu ține sâmă de _ 

lume, dacă pote îi drept, adică virtuos ; nesigurânţă. 
-b) Cel-l-alt se conduce de aprecierea lumii 

şi pote face şi fapte necorecte.: 

II. Distineţiunea talentelor fără credință e vătămătăre : 

Suveranul talentat, | . | 
dar imoral ..., o nenorocire pentru lume, ; 

1. Pentru | Omenii politici, , 
alții TE cs... . | produe resbâe civile, 

. Scriitorii talentaţi,   imorali,. ... „propagă conrupţiunca 

Retorica,



  

linguşitori  . - 
„o. Cădând de la înălţime sufere mai teribil. 

"1, Strălucirea succeselor nu e glorie. . IN 
:-1.. E drept că lumea preţuesce pe om după succes; 

a] are drept lumea să fie recunoscătore ; 
"D) dar acesta nu e glorie. adevărată. 

: „ambiția, 
pisma, 
obrăsnicia, 

, : ie Ă i întâmplarea. 
Ă . Ie pă ta î .. .» ui : 

3. Cei ce ait vădut de aprâpe pe Gmenii mari, i-aii aflat cu multe 
slăbiciuni, - .: ÎN 

„sine 

A pe aa E 4 i , rimese de la "9: Pentru: La conrup sufletul prin laudele ce prim l 
e
 

"9. Pe-drurăul gloriei te duce 

T
R
A
C
T
A
R
E
A
 

religie, 
pietate, 
consciinţa pură, 

adevăr, etc..   4, E mere în om numai ce vine de la D-deii 

1. Ori-cât de,mare.va fi domnia lui Ludovic XV, dacă nu va 
ave gloria dumnedecscă, va fi o nenorocire. - . 

'2. Rugăciune către D-deii de a da tiînă&rului rege adevăratele 
„virtuţi, - - Me . . Po

ro
ra
ţi
un
ea
. 

IV. Teorie. $ 29. In discursurile demonstrative găsim 
acelaş fâl de înlănţuire a ideilor şi acelâși părţi în dispo- 

-. siţia lor,pe care am găsit-o şi la discursurile deliberative. 
“Beplicare.-— Exordiul discursului începe căutând să pregătâscă aten- 

țiunea ascultătorilor prin . comparația între gloria lui Christos şi gloria 
"care este numai omenâscă, Acâstă parte pregătitore este cxordiul pro- 

priă dis, 
După aceea ne spune pe scurt tesa discursului: «nu e glorie adevă- 

rată fără temerea de D-deii». Acestă scurtă exprimare a temei este pro- 
posițiunea. * Dn i Ia | ” 

Exordiul se sfârşesce prin arătarea împărțirii ce se va da discursului, 
Vor fi trei pârţi, însemnate pe plan cu a/ bj c/. Acâsta este divisiunea. 

Trecem la fraciare, care este partea principală a discursului, Aci 
vedem desvoltate treptat cele trei puncte stabilite în divisiune. 

Prima parte, chiar după modul cum € exprimată ideea principală: 
«Gloria iîntemeclă pe:ondre și probilate fără frică de “D-geii e falsă saii 
nesigură», trebue să aibă două subîmpărțiri: întâi să se dovedescă fal- 
sitatea, al doilea nesiguranța. | - - . 

Pentru dovedirea falsităţii cestiunea este pusă în mod direct: omenă 
doresc a fi glorificaţi, de accea se arală gmeni buni, buni cetățeni, etc. 

“Pentru a.doiăa subdivisiune, ca să arate nesiguranta, oratorul începe 
prin contrariii ; arătând cum este adevăratul om drept, pentru ca să arate 
că la omul care se conduce numai după aprecierea lumii,—onorea şi pro- 
bitatea sînt nesigure. a ! i 

Ideca principală dii “partea a dota :! 
dință e vătimălăre — nu coprinde chiar 

p 

dislincţiunea talenielor fără cre- 
în sine subdivisiunea, 
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""Aci intervine o întrebare : faţă de cine este vătămătâre ? şi răspunsul „la acâstă chestiune dă nascere celor doăiă puncte de vedere din care se tracteză partea a doiia : a] pentru cci-l-alți Gmeni, b/ pentru omul de „talent însu-și. 
„In partea a treia începe prin figura de cugetare numită concesiune, . „făcută ideii pe care are so respingă. Admite 'că lumea -are drept să fie recunoscătâre acelora care îi fac bine; dar observă că pe drumul glo- riei te duce ambiția, pisma, ete. ; observă ci 6menii mari văduţi de “aprâpe arată multe slăbiciuni; deci nici în strălucirea succeselor na stă „adevărata glorie, căci în om este mare numai ceea-ce vine de la D-deii, 

In totă tractarea, oratorul pe de o parte susține ideile lui, pe ,de altă parte respinge obiecţiunile ce i s'ar pute aduce ; este deci o parte „positivă, confirmarea: adevărata glorie e cea care vine de la D-deii, şi o „parte negativă, respingerea : gloria care nu vine de la D-dcă nu e adevi- 
rală glorie. - 

In peroraţiune vedem că nu se mai adresâză tuturor. ascultătorilor, "ci numai regelui Ludovie-XV., In acâsta,  rezumeză tot ce a dis, . căci „Susține că ori căt de mare ar fi domnia lui Ludovic, eu va fi o nenoro- cire, dacii Regele nu va iubi pe D-eleii. Avem dar aci un resumal,. 
" Prin rugăciunea, cu care termină, el caută să impresioneze sufletele 

"ascultătorilor, fără a spune vre-o idee noiiă în sprijinul cestiunii ce 
„discută. Acestă parte constitue patelicul. 

Disposiţiunea ideilor din acest discurs sâmănă dar cu aceea din discur- - 
surile cunoscute până acum. , 

Ş '$ 30. Teorie. — Discursurile demonstrative sint 
„de.mai multe feluri, după împrejurările și scopul 
special ce urmăresc. Ast-fel avem mai întâi dis-. 
“cursuri demonstrative priri care se urmăresce pro- 
"barca unei învățături de natură religiosă. Aceste 
discursuri -se numesc predice sai onulii. 
„„Bplicare. — Discursul lui Masillon de mai sus este o pre- 
dică, -pentru-că, mai întâi, este un discurs demonstrativ, de-. 
Grece urmăresce probarea unei păreri fără ca auditorul să 

“aibă puterea saii menirea de a lua „0, hotărâre în raport cu - 
"ea; al doilea, este de natură religidsă, pentru-că ideea că ade- . 
vărata glorie se întemedză pe credință derivă din însă-și doc- 
trina unei religiuni, şi anume a religiunii creștine, 

“Exerciţiul 18. — Să se analiseze aceste discursuri și să 7 3 . . 3 ._... se arate: 1) raționamentele şi locurile comune mai visibile; 
2) sentimentele mai puternice; 3) figurile mai caracteristice. 

Exerciţiul 19.-— Să se 'compună o predică cu următorea 
; ” .
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tesă: Adeveratul ajutor în acestă lume numai de la îubirea 

lui Dumnedeă, de la credința şi speranța într însul ne vine. 

„. OBSERVAŢIE METODICĂ. — La, facerea ” acestor composiţii 

elevii vor fi obligaţi mai întâi să adune materialul. Acest mate- 

rial se va studia şi .se va completa odată cu citirea unora dintre 

Imcrări în clasă. După.aceea elevii vor face planul acasă, care iarăși 

se va studia şi complecta în acelaș mod ; şi, în fine, se vor face 
composiţiile definitive dintre care unele se vor citi și critica în 

clasă. 

15. 
I.LA MORTEA HENRIETEJ, FOSTA REGINĂ A ANGLIEI 

Si ” de Bossuet!) | - 

Et nunc, reges, întelligite ; erudimini, 
qui judicatis terram. (Și acum regilor, în- 

țelegeți ; învăţaţi minte, voi care judecați 
pămiîntal). 

Monseniore, 2) 

Acela care domnesce în ceruri, de la care vine tâtă. 

puterea, care singur are gloria, maestatea şi neatârnareu, 
el numai pâte să facă lege regilor şi să le dea, când 
voesce, înveţături mari şi teribile. Aci el ridică tronu- 

rile, aci le cobâră, aci dă prinților putere, aci le-o ia, 
lăsându-le numai slăbiciunea lor, — ast-fel îi învaţă da- 

toriile lor întrun chip măreț şi vrednic de el. Dându-le 
puterea, le poruncesce s'o întrebuințeze pentru. binele 
omenirii ; luându-le puterea, le arată că maestatea lor 
e trecătore şi că, fiind pe tron, ci sînt supuşi autorităţii 
suverane a lui D-geii. Ast-fel învaţă el pe prinți, nu nu- 

  

1) Notiţe despre acest orator se vor vea în Notitele istorice de mai 
departe. : E 

2) Filip, duce de Orlcans, frate cu Ludovie XIV, ginerele Henrictei,. 
3) Vorbia un partidan al monarchici: de drept divin. 

a 
N
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a 
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mai prin vorbe, dar prin fapte, prin exemple : Et nunc . 
„Teges, intelligite ; erudimini qui Judicatis terram.: 

Fraţilor creştini, pe care v'a adunat aci, la acestă tristă 
ceremonie, amintirea unei regine mari, fiică, soţie, mamă 
de regi puternici, discursul acesta vă va arăta unul din 
acele groznice exemple, care dovedesc lumii întrega ei 
deşertăciune. Veţi vede într'o singură vicţă tote extremi- 
tăţile vieţii omenesci :: miseria şi fericirea fără margini ; 
o lungă şi pacinică stăpânire-a uneia din cele mai nobile 
corone ale universului; tâtă gloria pe care nascerea şi 
mărirea & pot da unui om, care e apoi lovit de tâte va- 
lurile sârtei ; mai întâi isbânda, apoi schimbări neaştep- 
tate ; r&sedla potolită, dar îndată devenită stăpână ; de- 

* 

sordinea fără frâii ; legile desfiinţate ; maestatea. lovită - 
prin atacuri necunoscute până atunci; usurparea și ti- 
rania sub numele de libertate 3); o regină fugară ce nu 
pote găsi adăpost în cele trei regate ) și care e exilată 
în propria sa patrie 5); noiiă călătorii pe cele mai Sro- 
zave furtuni; un tron răsturnat în mod nedemn şi res- 
tabilit în mod miraculos. | | 

lată înveţămintele pe care D-geii le dă regilor, ară- 
tând lumii nimicnicia pompei şi măririi ei. Nu pot găsi | 
lesne cuvinte, nu pot afla expresiuni: potrivite cu un - 
subiect atât de vast; totuşi lucrurile vor vorbi prin ele 
înse-le. Va vorbi inima unei regine mari, ridicată de fe- 
riciri şi înjosită de nenorociri, şi, fiind-că particularii 
mu pot să dea lecţiuni regilor nici în asemenea împre- 
jurări, voiii lua cuvintele unui rege 6): Et nunc, reges; 

„întelligite, erudimini qui judicatis terram ! 
Dar înţelepta şi pi6sa prinţesă, despre care vorbesc 

acum, n'a fost numai o iconă înfăţişată Gmenilor ca să 

  

4) Anglia, Scoţia, Irlanda. 

5) Franţa. _ 
6) David, 'regele Indeilor.
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vadă hotăririle providenţei şi neînlăturatele schimbări ale 
monarchiilor ; ca: învăța însă-şi, pe când D-deii învăța 

prin. exemplul ei pe. principi.. Regina -de care vorbim a 
înțeles! doiiă lecţii cu totul opuse: şi în nenorocire şi în 

fericire s'a purtat creştinesce. In fericire a fost bine- 
făcâtâre ; în nenorocire a fost neînvinsă. Cât a fost feri- 
cită, şi-a arătat puterea prin nesfârşita ei bunătate ; când 
sârta a părăsit-o, s'a îmbogăţit însă-și'de virtuţi. A suferit 
pentru sine pierderea puterii. regale, pe care o avusese 

pentru binele altora ; și dacă supuşii sti, dacă aliaţii săi, 
dacă întrega. biscrică s'a folosit de acesti mărire, a sciut 

- şi ca să se folosâscă mai mult de nenorocirea ce â isbit-o 
decât de gloria care a răsfăţat-o. | 
Acestea le vom vede în vicţa pentru vecinicie vred- 

nică de aducere aminte a prea înaltei, prea excelentei 
şi prea puternicei prințese Henrieta-Maria de Frana, Te- 
gina Angliei ? 2). 

  

'7) Henrieta-Maria de Franța, fiica lui Henric IV şi soră cu Ludovic 
XIII, s'a căsătorit cu Carol 1, regele Angliei. Căsătoria nu mergea bine, 
pentru că „Buckingam, favoritul regelui, era în dușmănie cu Richelieu, 
ministrul francez, şi nu vedea cu. ochi buni simpatia reginei pentru 
Franţa. După ce favoritul lui Carol fu asasinat, liniștea s'a mai res- 
tabilit în casa lor şi în curend ai ajuns să trăâscă bine. Tocmai atunci 
încep turburările în Anglia și lupta dintre Parlament şi rege, Henrieta 
fuge în Franţa, căutând ajutor pentru soţul sâti, dar tâte încercările ci - 
sînt zadarnice, şi Carol este ucis pe eşafod la 1649. Atunci Henricta fundâ 
la Chaillot o mânăstire a surorilor numite «ale visitațiunii» (couvent' de 
la visitation) şi trăi multă vreme acolo, lăsând chiar cu limbă de morte 
să fic îngropată acolo. 

Ă 
Acestă vicţă atât de agitată se înţelege că a dat “materie bogată 

pentru un discurs funebru, şi în adevăr aci nu găsim numai frase şi - 
amplificațiuni oratorice, ci găsim fapte istorice comentate de un preot, 
de un om ce vorbia în numele religiunii şi trăgea învățăminte, In pri- 
vinţa comentariilor se înțelege că cestiunea se schimbă : valârea lor li- 
terară nu pote 'ascunde falsitatea istorică. Era în interesul ideii funda- 
mentale a discursului să 'arate pe Carol I ca o victimă; dar istoria” ne- 
părtinitore l-a zugrăvit ca un. tiran, c ca un cârmuitor nechibzuit, care a  



E O ai 

Măcar că toţi: sciți rarele calităţi ale. acestei. regine, a i cărei viâţă e cunoscută de întrega, lume, voiii fi nevoit”. să vi Ie reamintesc, pentru că- „acestă idee va folosi pen- 
tru întregul discurs, 

Ar fi de prisos să vorbesc pe > larg despre glorisa na-. | scere a acestei prințese : nu e nimic sub sâre care:să se. 
potrivescă în mărire cu acâsta. Papa- Sfintul, Grigorie ). 
a adus de mult acestă deosebită laudă corânci francese : - 
ceste aşa de superidră celor-l-alte -corâne ale lumii, cât” 

„e de superidră demnitatea regală față de sorta: particu- 
larilor». Dacă a vorbit el aşa, pe vremea regelui Chil- ? . 
debert 9), socotiți ce ar. fi dis despre: urmaşii sfintului 
Ludovic şi ai lui Carol Cel Mare 10), E 
„Născută dintr un asemenea nem, fiică a lui Henric Cel - 

-- Mare 10), cu inima ci si-a întrecut măreța nascera. Se - 
înțelege: că numai un tron ar fi fost vrednic de : 'dinsa.. 
Şi, în adevăr, ea uni familia . domnitre a Franciei cu 
familia regală a. Stuarţilor, care primise. moştenire co- 
r6na Anglici printr'o fiică a lui Henric VII i) şi aveaii 

  

" grăbit isbucnirea mișcării în țară. Nici un rege n'ar îi avut atâta posi- 
" Dilitate să “dea o constituție liberală poporului cu mai puține sguduiră - 

- ca acest nefericit Carol, orbit de” ideile dreptului divin ; n'a făcut-o, cu- 
„rentul l-a răsturnat şi pe el şi a turburat adânc şi liniștea Angliei. să 
ne mulțumim deci a admira val&rea literară a: acestui discurs şi să nu 
punem temeiii prea marâ! pe afirmările-i istorice. 

8) A fost Papă de la 590; până la GO. EI a stabilit liturghia. 
9) Childebert, fiul lui Clovis, care fusese primul rege al Francilor, a 

„domnit de la 511 până la 558, . , , 
10) Carol Cel Mare (Charlemagne) a fost regele Francilor şi a înte- 

mest dinastia Carlovingiană., A domnit de la 742 până la 814. In anul 
890 a fost încoronat împărat al Occidentului, Sfintul. Ludovie saă Lu- 
dovie al IX-lea a fost regele Franciei de la 1226 până la 1270. A între- 
prins a opta cruciată, dar a murit înainte. de a ajunge la locurile sfinte, . 

11) Henric Cel Mare '(Henri Le Grand) saii Henric, IV a fost regele 
Franciei de la 1589 până la 1610. 

12) Henric VII a domnit în Anglia de la, 1485 până la 1509; a înte=" 
"mest dinastia Tudorilor, _ -
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şi i sceptrul Scoției. Ea sa bucurat mult că domnesce 
„peste o. nație mare, pentru că a avut tot-d'a-una dorinţa 
nemărginită: de a face bine.. : . 
Pe! lângă: binefacere, a avut şi alte virtuţi tot atât de 
vrednice 'de admiraţiune.. Ascultând plângerile şi tai- 

„mele, ea dicea că prinții trebue să scie a tăce şi a-fi 
tot aşa de discreți ca şi duhovnicii. Pe când r&sboele 

-. civile erati în cea mai mare furie, nimeni nu s'a îndoit 
de. cuvîntul ei, nici n'a pierdut nădejdea în -bunătatea 

ei, Car&'alta a sciut să potrivescă mai bine libertatea cu 
respectul, modestia cu mândria ? Blândă şi prietenosă pe 

„cât de neelintită „şi de severă, ea a sciut să convingă şi 
să comande, s'arate 'când puterea raţiunii, când pe a 

„. autorităţii. Veţi vede cu câtă prudenţă conducea trebile, 
şi de sigur ar fi. scăpat statul cu dibăcia ei, dacă statul 
ar îi putut să. fie scăpat. 
S6rta n'avea nici o putere, asupră- i: nici relele pe care 

“le prevăduse, nici cele ce i- -aii venit pe neaşteptate nu 
i-ai sdrobit * curagiul. 

Ce aş: pute dice despre neclintita ci dragoste de reli- 
giunea strămoşilor ? A. înţeles bine că acâstă dragoste a 
adus gloria familiei sale şi a Franciei, singura naţiune 

- din lume care de doiit- -spre-dece secole, de când regii 
"ci S'aii făcut. creștini, ma avut „pe iron nici un necre- 

| dincios 18), 
. 

“În partea ce urmeză oratorul povestesce amănunţit vi€ța acestei prințese. Ea, devenind soţia lui Carol I,a ocrotit pe catolicii din Anglia, e care eraii persecutați. In acesta a îndeplinit datoria unei adevtrate regine cre- ştinesci, 
Situaţiunea nenorocită a catolicilor - engleză începuse de când: Henric VIII rupsese legăturile cu Dapa ş şi se pro- clamase cap al bisericii, întemeind ast- fel religiunea an- 

—— 

  

13) De doiiă-spre-șlece secole, adică de la Clovis întemeetorul Mo- narhici Francilor, care s'a creştinat î împreună cu oștirea sa, 
[i 

a
e
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glicană. Pe lângă acâsta, s'aii produs: în Anglia şi alte: 
secte, care aii respândit eresia şi desordinea. . ă 

Dar Henrieta nu numai prin ajutorul dat adevăratei 
biserici şi-a făcut an nume vrednic de vecinică aducere aminte, ci şi prin faptul că a împăcat patria sa cu Anglia. Se scie că după nunta ei, Buckingam,. care conducea afacerile Statului englez, câ favorit al lui Carol I, a făcut 
câte-va expediţiuni în Francia ca să ajute pe protestanți, care se luptaii cu catolicii. . | e 

Carol I, regele Angliei, era drept, moderat, forte pre- 
gătit pentru domnie. Persecutat de destin, s'a vâdut 
nevoit a intra în luptă cu propriii săi supuși. El n'a pro- vocat prin nimic. mișcările sângerose ce s'aii întâmplat 
în acestă revoluțiune. Cine le-a provocat ? Le-aii pro- 

„Yocat «credințele false, spiritul prea doritor de discuţiune, 
punerea în.dubiii a celor sfinte». Deci, tâte nenorocirile 
c6 s'aii întâmplat în secolele acestea în Europa — vin din „ pricina schimbărilor provocate de reforma începută de 
Luther şi manifestată apoi prin felurite eresii. -.. | 

In aceste turburări s'ait ivit Cromwell, com cu o rară 
putere. de spirit, ipocrit rafinat pe cât de dibaciii politic, 
“capabil să întreprindă ori-ce şi să tăinuescă ori-ce, activ 
şi neobosit în pace şi în războiii». Acestuia i-a fost dat 
«să înşele poporele și să se ridice d'asupra regilor». Mul- 
“ţimea s'a luat după dinsul, încântată de făgăduelile de 
libertate, şi a mers orbesce înainte fără să vadă că merge 
la sclavie. | a | 

Acesta a fosl sârta Angliei.. In mijlocul acestei confu- 
siuni îngrozitâre, regina Henrieta a făcut tot, ca să scape 
statul. S'a expus în tâte chipurile în călătorii şi în adu- 
nări primejdidse. S'a dus în Anglia cu armată mare ca 
să-şi scape. soțul ci cel iubit. N'a isbutit, a fost silită să 
se retragă la Exeter şi după ce a născut o fată, a fost 
nevoită să fugă în Franța. Acestă fată, după ce se ficu 
mai mare, fu descoperită de parlamentari (regimul. cel 

_noii-în Anglia), şi nu scăpă decât cu multă greutate. din 
mâna lor spre a fi adusă în Franţa, lângă mamă-sa. 

Apoi oratorul continuă : A 

* Când cuget la groznicele şi nesfârşitele -primejdii prin 
care a trecut acestă prințesă pe mare şi pe uscat, în
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"timp de. peste dece ani, și când :vâd că în potriva per- 
sânei ei n'a.isbutit nici o încercare, pe când- tite încer- 
cările împotriva Statului aii isbutit, trebue să cred că 
Provedinţa a voit ca ea să trăâscă după cădere, după 
ce îşi va fi pierdut acel sentiment de mărire care con- 
rupe sufletele cu-atât mai mult, cu cât sint mai mari şi 
mai sus puse.- Pentru aşa ce-va odinioră - David a cădut 
sdrobit de mâna rebelului Abesalon. | - 

Şi, domnilor, după atâtea rare umiliri, r regina Angliei, 
a fost nevoită să apară în lume şi să arate în Franţa şi 
încă în Luvru, unde se născuse cu atâta glorie, tâtă în- 

_tinderea miseriel sale. Atunci a putut exclama şi ea vor- 
bele profetului Isaia : «Dumnedeul armatelor a făcut 
acestea spre a nimici cu totul măririle omenesci şi a 
ruşina ce are universul mai august 1...» A 

Dumnedeii nu lăsase nici un mijloc de scăpare pentru 
regele Angliei : totul este în potriva lui. Se dă în mâna 
Scoţienilor şi aceştia îl daii parlamentarilor englezi... 
"Pe când Parlamentul Angliei cugetă să libereze armata, 

acestă armată, deprinsă cu independenja, schimbă Par- 
lamentul după pofta ei şi se face stăpână pe tot. Ast-fel 
regele merge din captivitate în captivitate, şi în zadar 
regina caută să atragă Franța, Olanda, Polonia Şi puterile 
de la: Nord. 

Ea isbulesee în fine să tmbiirhăteze pe Scoţieni care 
ridică o armată de trei- -deci- de-mii de 6meni ; încercă, în1- 
preună cu ducele de Lorena 14),: să scape pe regele, soțul 
ci ; işi scapă copiii; consolâză pe rege, care îi scrie din 
închisâre că numai dînsă fi: susţine spiritul. O mamă, o 
femee, o regină admirabilă şi vrednică de fericire, dacă 
ar fi ce-va fericirile de pe pămint ! Dar trebue să te supui 

  

14) Ducele de Lorena, Carol IV, gonit din statele sale de către Ri- 
chelicu, trăia în Belgia şi făcea cu armata sa serviciă de mercenari, El 
a încercat să scape pe Carol 1 al Anglici. . | i
 

i
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„acum fii puternică pe ruinele lui.. : : 
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sârtei.. Ai susținut. Statul, atacat de o putere neînvinsă; 

După cum o col6nă pare a fi sprijinul cel mai puternic 
al unui templu cădut în ruină, când edificiul întreg cade . 
asupra-i fără s'o dărâme, tot aşa regina se arată pârghia 
puternică a statului, când o vedem că rămâne în piciore 
la căderea lui, după ce multă vreme îi purtase. povara. 
Cine:ar: pute să spue.durerea ei, cine ar pute să-i po-. 

vestescă jalea ? N'ar fi de ajuns, domnilor, nici Ieremia, . 
care singur a sciut să facă de-o-potrivă plângerile cu ne-. 

- norocirile. Va fi strigat şi ea cu profetul: «Vedi, Domne, 
întristarea -mea. Pierduţi sînt copiii mei, fiind-că vrăş- 
maşul s'a întărit. A pus mâna sa vrăşmaşul pe tot ce-mi 
era mai scump. A sdrobit regatul şi pe principe. Lăsa- 
ți-mă; amar voiil plânge; nu încercaţi a m& mângâia». . 

: După ce am ascultat jalea ei, sfinte surori 15) şi scumpe 
“prietine (cum v6 numia .dinsa), voi care aţi vedut-o 
„adesea gemând înaintea altarului Domnului, voi care aţi 
cunoscut sfintele ci. mângăeri, spuneţi cât. de credin- 

. ciosă aţi vedut-o voi! De câte-ori aţi vădut-o voi. aci 
mulţumind lui Dumnedeii pentru-că a făcut-o creştină şi . 

„pentru-că...15) Credeţi, domnilor, pentru-că a restabilil pe 

fiul ei :7) ? Nu: pentru-că a făcut-o regină. nenorocită. 
"A! îmi pare r&ii că e atât de mic locul în care vor- 

besc. Ar trebui ca vorba mea să €să din acestă incintă 
şi să r&sune în depărtare. Durerile ai făcut-o să înţe- 
lâgă mai :bine Evangelia când a unit creştinismul cu ne- 

„-. norocirea. Fericirea prea mare ne orbesce, ne rătăcesce, . 
ne face să uităm pe D-deii,. să ne uităm pe noi înşi-ne, 

să ne uităm credinţa. De aci:crimele, de aci plăcerile 
' vafinate,. de aci mândria, tâte cele ce aii îndreptăţit gr6z- 

15) Călugăriţe de la Chaillot. ” o 

16) Suspensiune caracteristică. - 

„17D).Carol al II devenise rege al Anglici, după căderea regimului nu= 

mit Proteclorat întemeât de Cronwell.
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nicul blestem al lui Christos :: «Vai voii celor ce rideţi! 

Vai voiit celor sătui 1». Nenorocirile din potrivă întăresc 
creştinismul. In nenorocire ne ispăşim păcatele; în ne- 
nenorocire ne curăţăm gândurile ; în nenorocire ne po- 
tolim dorinţele de pe pămint şi ne gândim la bunurile 
din cer; în nenorocire ne pierdem mândria şi prea 
“marea încredere în noi înşi-ne. Să nu ne înșelăm : cei mai 
pricepuţi în afaceri tot fac greşeli. mari. Dar ce lesne 

ne ertim greşelile când ni le crtă norocul! Şi ce iute 
ne credem a fi cei mai luminaţi şi cei mai dibaci când 

ne aflăm sus şi fericiți! Numai neisbânda ne silesce a 

mărturisi că am. greşit, lucru atât de greit pentru mândria 
nostră. Numai atunci vedem limpede câte le-am lucrat 
răi şi câte am fi putut să le facem bine. Vedem atunci 
că numai Dumnedeii e înţelept şi, căindu-ne de tote gre- 
şelile care ne-aii ruinat, ne mulţumim cu singura mân- 
gâere că plânsul îndrepteză -tote. | 

Doui-spre-dece ani neintrerupt, fără vre-o: mângâere 

„din partea 6menilor, a învăţat nenorocita regină grelele 
învățături ale lui- Dumnedeii. In sfârşit, s'a îndurat Dom- 
nul de pocăinţa şi de 'rugile ei şi a restabilit familia re- 
gală. Carol II a fost recunoscut şi cu chipul acesta s'a 
râsbunat injuria adusă regilor. La dînsul s'aii întors 
toţi, după ce şi-aii pierdut ilusia de libertate şi aii roşit 
de propria lor isbândă. Ar fi putut acest principe mări- 
nimos să ajungă mai iute, dacă s'ar fi slujit de acei:care 
se arătaii gata să distrugă tirania printr'o singură lovitură ; 
dar sufletul lui, mare a înlăturat asemenea mijloce, so- 
colind că regii, în ori-ce stare sar afla, sint datori să lu- 
creze numai prin legi şi prin arme. Şi ast-fel, restabilit 
prin legi, domnesce acum pe tronul strămoşilor săi cu 
înțelepciune, cu dreptate, cu îndurare 18 

  

18) Comentatorii lui Bossuet spun că tote aceste afirmări despre Carol 
i eraii false : nu cra nici drept, nici înţelept şi se servise de mijlâce 
meschine ca să capete tronul, 

E
a
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a e Fără îndoclă, sa mângâct regina prin acest minunat 
eveniment; dar nenorocirile ai învățat-o: să nu se 
schimbe. prin schimbarea unei stări de lucruri. A privit 
cu mirare cum Dumnedeii, care lăsase zadarnice atât de 

„multe silinţe, pentru că nu se apropiase câsul' hotărit 
de dinsul, a. luat deodată de mână — când a sosit 
cesul — pe tînărul rege şi l-a aşedat pe tron... 

Aduce-ţi-vă aminte cu câtă bună voință se purta cu 
„cei din jurul ci şi cât de: mult ura bârfela. Scia cât pre- 
țuesce cuvintul şi chiar tăcerea prinților şi cât de pu- 
ternică devine bârfela când îndiăsnesce a se arăta în 
faţa lor. Totdeuna se gândia la Dumnedeii, cântărindu-şi 
cu băgare: de sâmă tâte vorbele: şi după pilda institu- 
tului Sfintei-Marii, nu uita presenţa maestăţii divine. 
Adesea ca să-şi reamintescă aceste lucruri şi ca să se 
conforme ic6nei adevăratului creștin, citia Imitaţia lui 
Isus-Christos 13), | 
„După atâtea rele şi atâtea nenorociri, socotia că nu 
are alt vrăşmaş afară de păcatele sale. Le cerceta pe 
tote cu dea-mănuntul, socotindu-le grele pe tâte şi, ispă- 

“şindu-le, se pregătise aşa:de bine pentru cesul din 
urmă, încât mortea, de și a venit sub înfăţişarea som- 
nului, a găsit-o. gata. | 3 | 

A murit acestă mare regină, lăsând în urmă-i păreri 
de r&it nu numai din partea familiei, dar şi din partea 
tuturor care aii avut cinstea s'0 serveâscă sait s'o cu- 
nscă. i i 
„Să nu-i plângem nenorocirile, care acum o fac feri- 
cită, Dacă ar fi fost norocâsă, ar-fi fost mai strălucită 
istoria ei, dar faptele nu i-ar fi fost aşa de mari. | 
Acum, când a preferit crucea în locul tronului, când. 

, 

19) Imitatio Iesu-Christi e o admirabilă carte pi6să, serisă prin secolul XIV şi atribuită lui Toma a Hempis Saă cancelarului Gerson. S'a tradus 
şi în românesce pe la începutul secolului nostru,
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nenorocirile: i-ait fost ele totă mângăerea, va primi acum 

” râsplata făgăduită celor ce plâng. ă 

_ Primescă Dumnedeul îndurător jertfa chinurilor di! 

- Aşede-Q în sînul luj Abraam şi scutescă nemul ei şi 

lumea de lecţii atât de teribile ! E a. 

IL. Teorie, Ş 31. — Discursurile demonstrative, 

care ati de tesă expunerea vieţii și meritele unui 
om la înmormîntarea lui, fie că se scote saii nu 

„cu acestă. ocasiune învățăminte. religiose, se nu- 

mesc discursuri sat orațiuni (oraison) funebre. | 

Bplicare. — Discursul lui Bossuet la mortea reginei Ten: 

„zieta a Engliterei, este un discurs demonstrativ, pentru-că prin 
trînsul vrea să probeze auditorilor adunaţi la înmormîntarea 

ci, că ea a avut o vitță sbuciumată și bogată în fapte, care 

pâte .servi de lecțiune regilor dar care dă pe față meritele 
extraordinare ale r&posatei regine; este un discurs faazebru, 

pentru-că Bossuct ține acest discurs la înmormintarea reginei 

și, de și scâte și unele învățăminte religiose, care i-ar da ca- 

racterul de predică, totuși partea. principală este tocmai glo- 
- rificarea mortei. 

Exerciţiul 20. -— Să se citescă acest discurs și să se arate: 
1) raţionamentele și locurile comunc mai visibile; 2) pasiu- 
nile mai puternice și 3) figurile mai caracteristice ce. cuprinde. - 

Exerciţiul 21. — Să se compună un discurs funebru care 
ar fi putut fi ținut la înmormîntarea lui Mihaiit- Vitezul. 

s 
N



Di 2149 

ag 
o d PUTEREA DE VIEŢĂ A NAȚIUNII ROMÂNE 

- de T. Cipariu 1) 

Eroelenţă 2), domnă şi fr aţă? 

„Câna ne uităm înapoi la istoria poporului nostru și 
mai cu s6mă la a naţiunii n6stre din astă patrie dulce 
„care e întâiul l6g&n al vieţii române pe aceste locuri 
 nordice- orientale, mai că nu aflăm în şirul atâtor mari 
secoli, de-la începutul celui al doilea al erei creştine 
până acum, peste mijlocul celui de al 19-lea secol, decât. 

- numai gile de lacrime, de dureri şi de suferinţe de î6tă 
forma; Yâr dilele de bucurie pentru poporul român, şi 
pentru națiunea n6stră transilvană în specie, ai fost 
mai puţine şi mai rare, decât pana de corb alb. Cul- 

- tura romană, ce ai adus-o cu sine în Dacia din alte părţi 
ale lumii mai fericite şi mai desfătate, și aă transplan-” 
tat-o în acest pămint rece şi îngheţat, cultură de care 
mărturisesc t6te ruinele şi tâte unghiurile patriei n6stre, 

— acele 40 de cetăţi, ce. le număra Ptolomeii în geo- 
grafia sa cu numele,- abia cu 50 ani după strămutarea 

n6stră în acest Babilon, — t6tă, mai tâtă căgu prada 
gintelor “barbare, care, înainte de a prăda Grecia şi 

Ttalia! Atena şi Roma, se păru că din prada patriei 

„1) Timoteiii Cipariă este unul dintre cei mai însemnați scriitori ai 

Românilor de peste munţi, 

Născut la 1805, învăţă la Blaj, fa profesor şi neobosit luptător pen- 

“tru cultura poporului. El este unul din întemeetorii Asociaţiunii pentru 

cultura poporului român (prescurtat : cAstra»), societate care există până 

- adi şi face progrese mari. Cu ocasia inaugurării şi deschiderii acestei as0- _ 
ciațiuni, în 1860, rosti el discursul ce publicăm, - 

Cipariii a fost unul din membrii fundatori ai Academiei Române. 
- A murit în 1687. . 

2) Se adresâză Mitropolitului “Şaguna.
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n6stre şi din ruina culturii. romane de pe acest pămînt 
ai prins gustul de a se încrunta în ruinele şi ale celor- 
l-alte provincii din imperiul roman. 

Din acâstă ruină totală a naţiunii, numai D-geii scie 
cum am scăpat, numai ca prin minune, şi numai cu 
pielea şi cu vi6ţa, căci acele incursiuni şi prădări nu 
ne-ai răpit numai averea şi cultura ce am avut-o, dar 
ne-ai răpit şi mii de mii de suflete de ale fraţilor şi 
părinţilor noştri, şi dacă ar fi fost m6rtea lor numai 
corporală, mai puţină le-ar fi fost și amărăcăiunea ; însă 

„decât mârtea naturală mai este mortea și mai cumplită 
pentru om : sclavia, despărţirea de ai săi şi, mai presus 

„de t6te, simţul unei ruine naţionale ; căci nici o durere 
nu pâte să se asemene cu durerea pe care omul o are când vede nu numai pierirea sa, ci şi pierirea unei 
patrii, a unei naţiuni întregi, mai fără nici o speranță 
de ridicare din acea picire. | 

Insă din tâte aceste ruine, Provedinţa ne-a conservat, 
încă în aceste dureri cumplite, un tesaur nepreţuit, pe 
care nu ni l-ai putut răpi nici sabia învingătorului, 
nici crugimea -tiranului ce domnia pe.corpurile n6stre; 
nici puterea fisică, nici politica: infernală, — un tesaur 
născut cu noi de la țiţele maicei n6stre, dulce ca săru- 
tările mamelor, când ne aplecaii la sînul lor; tesaur mai scump decât vi6ţa, tesaur care, de l-am fi pierdut, de l-am pierde, de vom suferi vreodată, ca cine-va cu “puterea saii cu înșelăciunea sati cu momele să ni-l ră- pâscă din mânele n6stre, — atunci mai bine să ne înghită pămîntul de vii... Cel puţin să ne adunăm la părinţii noştrii cu mângăerea că nu am trădat cea mai scumpă ereditate, fără de care nu am mai fi demni de a no mai numi fiii lor: limba românâscă, 
Noi Sperăm în providenţa divină, sperăm în virtutea ncînfrântă a naţiunii, care întru atâţi secoli nici în cea mai apusă sârtă a einua trădat-o ; sperăm în marii 

N
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bărbaţi şi însufleţiţii fii ai naţiunii, care — mai ales în 
aceste timpuri critice, în care se tractâză. cestiunea de | 
a Îi sai a nu fi, — cu t6tă bărbăţia demnă de un Roman . 
vechii, cu t6tă resoluţiunea netlăţărită, şi cu pana şi 
cu cuvîntul şi cu fapta, aii sprijinit şi sprijinese causa 
naţională, causa culturii, în biserică, în şeâlă, în po- 
litică ; care și-aii întors t6tă influenţa şi -posiţiunea şi 
n'aă cruțat nici osteneli, nici spese, numai şi numai ca! 

să sprijinâscă acâstă naţiune, cu al cărei nume se laudă 
şi a căreia limbă o vorbesc. ' 

Chiar şi astă qi solemnă, ce ne-a adunat din tâte păr- 
țile Patriei, e o dovadă a vieţii românesci şi o prote- 
stare mai solemnă decât 'jurămîntul, că națiunea ro- 

„mână nu vrea şi nu va suferi niciodată batjocura ca. 
să se lapede de al săi nume şi de a sa limbă în fa- 
v6rea nici celei mai culte naţiuni şi limbi din lume, cu 

atât mai puţin în favârea ori-cărei alte, care eri-alaltă- 

eri era încă necultă, barbară şi care până şi astăgi 
încă nu şi-a scuturat rugina ce o rodea până la inimă 
încă înainte de 20—30 de ani, saii înainte cu o sută 
de ani:). Acâstă adunare atât de numerâsă, atât de . 

strălucită, de atâţi bărbaţi bravi şi demni, care cu atâta 
bucurie nu-și pregetară nici: ostensla, nică spesele ca să 
alerge aici în depărtare şi să ia parte la acâstă săr- 
bătre naţională, e o dovadă neînfrântă că.se simt 
mândri a fi fii ai naţiunii române şi a se numi cu numele 
strămoșesc. Naţiunile care vis6ză şi trăesc în acel vis 
deşert că 6re-când tot vor aduce pe Român ca să- -ŞI 

despreţuâscă limba şi să adoreze pe alta străină, care 

nu se pot desbăra de ilusiunile lor că Românul va voi 
vreodată a se împăuna cu -pene' străine şi a înavuţi 

sărăcia acestor naţiuni  îngâmfate şi pretensive +), — 

3). Alusie la limba maghiară şi la încercările „Ungurilor de a împe- 

diea desvoltarea limbii române. | : 

4) pretenţi6se. 

Retorica. . _ 10_
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depună-şi 5) o-dată pentru totuna tote ambiţiunile răi 
calculate, deștepte-se din visul lor 'şi nu se mai riutr6scă 

"cu ilusiuni seci şi amăgitâre. Că amin, amin le gicem 
lor, că-mai. curând va trece cerul şi pămîntul, decât să 
se prefacă Românul 'în cutare sati cutare naţiune. De 
“Român ca naţiune dic; nu de Român ca individ; că 

> 

dacă ai fost. împrejurări, când câte un biet Român, sai 
de f6me sa de golitate 5), saii de 6re-care ambiţiune, sai 
de vr'un alt calcul s'a depărtat de tulpina naţiunii sale 
şi s'a încopciat?) ca un oliv domestice în oliv sălbatic, 
asta s'a putut întâmpla ; pâte se va mai întâmpla şi pote 
că chiar în gilele nâstre. să vedem cu ochii asemeni 
întâmplări ; să-i lăsăm însă. în. numele lui D-deii, să-și 
caute fericirea: şi repausul inimii, unde le place și unde 
“sperâză să le afle ; — căci Românul, ca naţiune, pe carele 
17 secoli l-ai apăsat la pămînt în adevăr, dar nu l-aii 
rupt, nică l-ai smuls din rădăcină, tot Român.va ră . 
„mân6, de s'ar duce şi cu 'miile îristrăinându-se. Asta 
ne e credinţa neclintiiă, și sperăm că toți cei ce nutresc 

"asemenea credinţă, nu se vor ruşina; căci mai mădudsă ) 
e tulpina ei decât să se usuce, chiar dacă se şi usucă 
multe şi ori-cât de multe ramuri din corpul ei ;.ca uri 

"ogor fructuos, carele este în stare nu numai a nutri 
grâul din destul, ci şi pălămida, căci pălămida se va 
arde, iar grâul se va aduna 'şi iarăşi se va semăna, ca semînţa să nu-i lipsâscă în t6tă eternitatea. a 
Nu voesce a mă întinde mai departe, măcar că multe , 

s'ar mai put dice şi aduce din viâţa naţiunii, ce do- „.vedese învederat că deşerte sînt tâte sperările, ilusiu- nile, visele; în deşert tâte sofismele și maşinaţiunile ?) 

> 5) părăsâscă-și, 
„6) goliciune ; sărăcie, 

7) altoit. 
' 8) mădu vosă ;- plină de măduvă, de putere. 

9) picdicele ; şiriteniile, 

/
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tuturor care. mai trag speranţă, că dâr dor din Român 
vor put6 face alt popor nordic sai asiatic. Un razem 
al naţionalităţii române se formâză astăgi şi noi spe- 

*_ răm că asemeni-razeme se vor forma şi de aci înainte, 
şi mai multe şi mai puternice. 

Să urăm dar acestei tinere plante, ce astădi se plan- 
t&ză în a doiia nâstră „patrie, să-i urăm bine-cuvîntare 
de la cel'ce susţine şi 'sprijinesce t6te, ca, cu ajutorul 
Celui Prea Inalt şi cu zelul cel învăpăst al naţiunii, 
nutrită şi crescută, să ajungă cât mai curând la statura 

, normală, în care să înverqâscă, să înfrunzâscă și fructe! - 
- înmiite să aducă de bun şi dulce gust tuturor Româ- 
„nilor, fructe de .cultură și 'propăşire în tâte ramurile 
„sciinţei, artei şi civilisaţiunii. Să urăm, domni şi fraţi, 
şi acelui mare bărbat al naţiunii 1), carele de la început 
cu căldură a cuprins la sînu-şi şi fără preget a condus 
până în momentul de acum ideea acestei asociaţiuni, 
care astădi din -idee trece în realitate ; să-i.urăm din 
inimă căldur6să, cu sinceritate nefăţărită şi cu răsunet 
străbătător, ca Cel ce l-a înălţat la acâstă mare trâptă, 
să-i insufle purțarea de grijă părintescă pentru naţiu;. 
nea română, nu numai în cele sfinte şi Dumnegeesci, ci 
şi în cele-ce se ţin de bună starea unui popor demn 
„de o stare mai bună. De buna stare nu numai mate- 
rială, ci şi mai virtos de acea stare eminentă ce qis- 

inge pe o naţiune cultă de către. un popor, precum 
cuvintul distinge pe om de alte vieţuitâre pe acest pă- 
mînt. Să-i urăm ca să-şi vagă împlinite intenţiunile mă. 
rinimâse, ce le nutresce către națiunea română, să-şi 
vagă națiunea fericită, mai fericită de cum o aflase la 
începutul păstoriei sale ; să-şi vagă mângăerea cu ochii, 

repausul şi mulţumirea sufletului încă şi în viâţa acâsta. 
Să-i urăm ile fericite, în mijlocul naţiunii. ajunse la 

7 4 

10) Mitropolitului Şaguna. |
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fericire, gile multe şi împreunate cu neîncetata mulţu- 
-mită din partea acestei naţiuni bune și tînăr-simţitore; 

cerând şi rugându-ne ca şi.de aci înainte să bine: 

voâscă a cuprinde şi adăposti, a ajuta şi sprijini acâstă 
tînără societate, pe care a iubit-o şi a ocrotit-o de la 
l6g&n până în momentul de faţă. Să trăiţi Escelenţa 

Vâstră ! | Da 

II. Teorie..$ 32. — Discursurile demonstrative, 
care ati de scop să desvolte în faţa unei adunări 
o idee de natură sciinţifică sau morală, fie că 
acâstă idee e sati. nu în legătură cu viţa practică 
sati vița socială, se numesc disertații. 

Când .o disertaţie se ţine cu ocasiunea. unci 
serbători cu caracter naţional sati social, atunci se 

 numesce cuvintare festivă. sai discurs 'ocasional. 

Eaplicare. — Discursul de mai sus, al lui Cipariă, este un 
„discurs demonstrativ, pentru că printrînsul desvoltă înaintea 

unei adunări — membrii Asociaţiunii “Transilvane — o părere 
a autorului : națiunea. română arc o mare. putert de vicță, 
ori-cât ar crede contrariul Ungurii care vor să-i maghiarizeze; 
este o disertaţie, pentru că acestă idee este de hatură morală, 
şi anume este în legătură 'cu vicța socială a Românilor de 
peste munţi ; este o cuvîutare festivă sai scurs ocasional, 
pentru că este ținuticu ocasia primei întruniri a întemceto- 
rilor Asociaţiunii — întrunire solemnă ce are caracterul unei 
serbători cu caracter naţional. | 

Exerciţiul 22. 
arate : 1) ce raţio 
2) ce pasiuni mai 
„cuprinde. - | 

Exerciţiul 23. — Să se com 
de scop să demonstreze că Ro 
de năvala Turcilor şi 

— Să se citâscă acest 'discurs şi să se 
namente şi locuri . comune mai însemnate ; 
puternice, şi 3) ce figuri mai caracteristice— 

pună: 1) o disertațiune având 
e mânii ai apărat creștinătatea 

ai dreptul la recunoscința pop6relor;
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2) o cuvîntare festivă la împărțirea premiilor în fața Mi- 
nistrului. de Instrucție, arătându-se importanța învățăturii pen- 
tru desvoltarea nemuhii românesc. 

3. Discursuri judiciare 
  

17. | | 
RECHISITORIUL ÎN PROCESUL CALINIC 

i (Inaintea Curţii cu juraţi) 

|.» Istoric. —La 6 Martie 1871 s'a judecat de către * 
Curtea. cu juraţi din Iaşi procesul fostului arhimandrit 
Climent care a încercat să ucidă pe Mitropolitul de 
atunci al Moldovei, Calinie Mielescu. | 
După ce, după obiceiii, s'a constituit comisiunea ju- 

raţilor şi presidentul a luat jurămîntul fie-căruia, gre- 
fierul citi actul de acusare. Acusarea era acâsta: In 
sâra de 19 Ianuarie 1871, Arhimandritul Climent, pro- 
fesor la seminariul. din Iaşi, a venit la Mitropolit şi, 
după 6re-care discuţie asupra unei adrese pe care i-o 
făcuse Mitropolia, a tras patru focuri de revolver, care 
ai rănit pe Mitropolit. | 

Se citiră apoi depunerile (marturiile) făcute de acusat 
şi de martori la înstrucție (cercețarea judecătorului de 
instrucţie), se ascultară din noii martorii propuşi și de 
apărare şi de acusare. ! a a 
După ce se terminâ ascultarea martorilor, presidentul 

Gete cuvîntul procurorului general ca să rostâscă 
acusarea (rechisitoriul). 

II.- Discursul. — D-lor juraţi, nui am trebuință a 
demonstra unor Gmeni serioşi şi pătrunşi de demnitatea 
şi importanța funcţiunii lor, gravitatea acestei cause. - 
“Titlul ci, proporţiunea imensă ce a luat în societate, 
faima ei, sint: destul de elocuente, şi d-vâstră, care veniţi 
din mijlocul societăţii pe care o representaţi şi care aţi
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ascultat actele citite şi mărturiile depuse, aţi simțţit-o şi 
o simţiţi ca şi mine. | | i e 

Dacă acestă causă este gravă şi importantă, este tot- 
deodată şi singulară în analele nostre judecătoresci. Ea 
a excitat atât interese lumesci cât şi spirituale ; interese 
lumesci, pentru că un om a voit să ridice. viâţa unui 
alt om; interese spirituale, pentru că un preot a întins. 

„arma ucigât6re asupra altui preot. | | 
O! ce fapt oribil! Cât este de laşi Cât este de odios! 
Este laş, pentru că victima a - fost atacată prin sur- 

prindere la o distanţă apropiată, piept la piept şi cu un 
instrument, ce duce imediat la scop ; este înspăimîntător, 

„pentru că victima este de un caracter dulce, blând, 
grațios, care nu scie ce este r&utatea, care nu e capabil 

„de a ofensa și căruia niciodată, cred, nu i-a vibrat pe 
buze cuvinte -supărătore ; este odios pentru că ambii 
sint preoți, unul şef, cel-l-alt inferior, unul făcttor de 
bine şi proteguitor, şi cel-lalt folosit. o Da 

Prin acest fapt, acusatul în dubla sa calitate de cleric 
şi cetăţen, a pus în mişcare deodată ambele jurisdicţiuni, 
înaintea cărora este justiţiabil,. _: . - | Ma Justiţia eclesiastică l-a judecat şi l-a exclus din cler 
ca nevrednic. Acum aşteptăm ca şi justiția lumâscă să-și “facă datoria. 0 | 
Domnilor juraţi! Când avem -a judeca pe un om, pentru faptele criminale ce i se impută, trebue să-l cundscem bine : să cercetăm calitățile sale,-temperamentul 

stii, moravurile şi ocupaţiunile sale, căci numai! ast-fel ne vom face o justă idee de gradul culpabilităţii lui, : Climent, astădi după decisiunea sinodului ce ni s'a comunicat, numitul Constantin Nicolau, fost călugăr, — din momentul ce a primit tunderea şi a îmbrăcat haina călugăriei, a primit şi îmbrățișat credința şi principiile instituțiunii călugăriei. . | . Care sînt principiile acestei instituțiuni ?



15 o Ai 

_„» "Filosofii aii dis că omul este o fiinţă sensibilă, raţio- 
nabilă, compusă din trup şi suflet, -cu trupul muritor, - 
supus miseriilor lumii, cu sufletul nemuritor, aspirând 

“la o altă vicţă fericită şi eternă, „şi învățații religioşi ai 
».- credut şi cred că trupul ar fi o piedică desvoltării părții 

celei mai nobile 'a omului, desvoltării spiritului, De 
acolo s'a “născut întrebarea, dacă n'ar fi mai bine şi cu 

“putinţă ca omul trăind! încă; să se desfacă de trup, sait: 
mai drept de ale trupului, şi să trăcscă numai -pentru 
suflet, - pentru ca ast-fel să se perfecţioneze ? Sublimă 

“idee! Triumful spiritului asupra materiei, 
Omenirea a înţeles de mult aceste nobile cugetări, şi - 

“de mulţi ani încă, inaintea creştinismului, a înființat î îna- 
dins înstituțiuni, spre a ajunge la acest ideal. Călugărul 

„la creştini, după îmbrăcarea hainei, devine o fiinţă care, 
de şi, trăesce, se lepădă de lume, de familie, .de plăce- 

"rile şi afecțiunile ei, pentru ca nu miseriile lumii să fie 
„piedica desveltării sale morale şi spirituale; el e considerat 

„ trupesce ca cum nici nu există, se retrage adese- -ori în 

locuri depărtate de târguri, de; sate, şi-şi stabilesce o lo- 
'cuință în păduri, munţi şi: chiar în peşteri. 

lată pe scurt principiile fundamentale ale instituțiunii 
călugăriei, iată credința, cugetările, pe care trebuia să le 

aibă Climent ca călugăr... 

- Climent însă, făcând. studii seri6se la universităţile din 

Rusia. şi din Atena, a trebuit să pătrundă şi mai bine 
aceste principii, şi să le cunoscă mai bine decât ori-cine.. 
Acum, d-lor jurați, să venim 'la biografia acusatului. 

-Aci procurorul dă câteva amănunte despre familia” 
acusatului şi glice : : E _ A 

" Tastruit şi în bune societăţi până la un: timp, s s'a bu- 

curat de o întregă stimă din partea tuturor celor ce l-aii 

cunoscut... . | 

De la, un timp încâce, însă, sa observat că luase. de- .
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prinderea pe care n'a voit s'o numeâscă dea-dreptul, de- 
prinderea de a b€;.. N ia 

In timpul 'de mai încâce a fost numit superior la mâ- 
năstirea Golia din Iaşi. Administratorul unei mânăstiri 
cu odore şi cu multe obiecte de valore avea datoria de 
a le priveghia şi a răspunde de ele. Urma dar să se facă 
un inventar, prin autoritatea administrativă, - şi'să le pri- 
mescă în regulă în sema sa... 

Aci procurorul arată că Climent a amânat mereii facerea 
inventariului, şi Ministerul a comunicat Mitropoliei că-l 
va destitui, dacă nu se va supune. Atunci Mitropolia i-a 
trimis o adresă, pe care el n'a citit-o ; primind a doiia 
adresă, a găsit şi a citit pe cea d'întâi, şi atunci s'a dus 
să vadă pe. Mitropolit. SR 

"- In fine, sosi fatala di de 19 Ianuarie. Nu mă voiii ocupa, 
d-lor juraţi, de revolverul cu care acusatul în acea seră 
sa înarmat, “căci sa stabilit că el avea deprinderea 

"a puria revolverul cu sine, când mergea la Socola, unde 
profesa pastorala, morala şi teologia dogmatică. Chestiu- 
nea posesiunii revolverului asupră-și devine indiferentă, 
pentru că, dice el, avea gândul 'să se ducă la un croitor 
ce şade lângă biserica Sf. Nicolae de la şosea, şi de acolo 
la Socola. . | i | 

Când a eşit din câsa sa, pe la 7 ore, era deci decisa 
merge pe la Mitropolie, pentru care sfârşit luase cu sine 
acea adresă, şi de acolo la Socola, pentru care sfârşit 
se înarmase cu revolverul. Ast-fel a depus înaintea d-lui 
judecător de instrucţie. * - 

„- Să ne fixăm însă Dine atenţiunea asupra ' alegaţiunii 
din urmă. Era 7 ore stra, când a eşit. de acasă şi avea 
intenţiunea de a merge. la Mitropolie, unde trebuia să 
şedă o oră. Când a venit la Mitropolie, a concediat tră- 
sura cu care venise, prin urmare'după o oră când avea 
gândul să €să, trebuia să mergă pe jos, până va veni o



. 

1 

158 

  

altă trăsură; apoi .să se ducă la croitor, unde, cum se - 
înţelege, avea gândul să stea încă un timp Ore-care. În 
tot casul timpul trebuia să inainteze, şi mergerea sa la 
Socola, care era subordinată condiţiunii de a nu fi pre a 
târdiii,. acum deveniă imposibilă. Luarea revolverului 
cu sine pentru Socola, rămâne, » după acesta, o' chestiune 
îndoelnică. | 

Pe la orele 7], sai Tila scra (19 Ianuarie), se anunţă 
la Inalt Prea Sfinţia Sa, şi Eminenţa Sa, care îl iubia, 
l-a primit bine, cu cuvinte forte graţiose. 

Luând loc pe sofa, după învitaţia Eminenţei Sale, s'a 
pus într”o posă indecentă. Eminenţa Sa nu i-a observat,. 
ci, din: contră, î-a făcut onoruri mai mari, i-a oferit tabac, 

-pe care el l-a primit după a treia invitaţiune. 
Aci mă opresc a face istoricul mai departe, ce căci mă 

îngrijesc, să nu răpesc efectul mărturiilor clare ale per- 
sonelor ce aii fost presente. VE las, domnilor juraţi, sub 
viile impresiuni ce aii produs acele mărturii, şi să con- 
templaţi tabloul după cum vi l-ai desemnat martorii. 
“Vă trimet planul odăilor, ca să .studiaţi localitatea şi 

posițiunea ei. 
Acum sub acele impresiuni, ce ne-ati produs mărtu- 

„riile, să cercetăm modul cum 'se justifică acusatul. 
«Am fost iritat», dice el: «am eșit în salon, şi acolo 

«m'am gândit să mă reîntorc, să cer ertare Eminenţei Sale, 
«şi când. am apărut în odac, Eminenţa Sa m'a întâmpinat 
«cu cuvinte şi mai insultătore, şi de aceea, iritându-mă& şi 
«mai tare, nu sciii ce am făcut mai depaşte». 

Justificarea este neînţelesă, n'are nici un temeiii; nu 
putem -nici într'un chip a o admite! 

Să ne aducem aminte de martori. Ambii martori spun 
că singurele cuvinte rostite de Eminenţa Sa, ai fost 
acele de: «eşi afară, sînt bolnav; eşi, că puu să te dee 

afară», şi aceste cuvinte le-a pronunţat “tocmai când 
răbdarea trecuse tâte marginile ei, căci acusatul, cu
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tote că obținuse de la Eminenţa Sa promisiunea, că va 
pune să prefacă_ acea adreșă, dacă aşa cum cra nu o 
putea primi, el nu înceta a-face observaţiunile cele: mai 
severe şi critice amare contra administraţiuinii Eminenţei 

Iritaţia ce s'ar fi produs în el este un pretext. 
Când cine-va este predominat de o asemenea pasiune, 

“si vocea raţiunii este înnădușită dea pasiunii, încât se 
supune orbesce imperiului ei, în acel moment, în care 
ea se aprinde, mişcă ca o forță motrice acțiunea omului. . * 

In acel moment când a fost iritat: de cuvintele. Emi- 
nenţei Sale, scotea revolverul. din buzunar, ori lua în. 
mână alt-ce-va şi dădea. o i A 
“Insă, el. n'a făcut aşa. Stă trei minute pe sofa în: 

tăcere şi se scâlă repede şi trece în salon, fără a saluta ; 
acolo şade ca doiiă sait trei minute, în care interval face 
o mişcare ce se părea a fi aceea a 'îmbrăcătii Dblanei 
sale şi, apărend iarăşi în odae, a cărei uşă o deschide cu. 
mâna dreptă, se plecă ca cum ar fi voit să dea a înțe-. lege că-şi cere ertare, cum ai credut atât martorii cât - 
şi Eminenţa Sa, care i-a. întins mâna bine-cuvîntătore. 
Când ajunge -în faţa Eminenţei Sale, care .nu se sculase 
de pe sofaiia ce sta la pârtea opusă a uşii salonului, 
începe a trage focurile din revolverul pe care îl ţinea 
în mâna stângă, acoperit cu mânica hainei. 
Domnilor Juraţi ! crima de omucidere se constitue din 

doii& elemente: 1) un om ucis, 2) voinţa criminală de 
a ucide.. In specie, de şi nu este un om ucis, dar din momentul ce. voința de a ucide a existat, crima nu-şi pierde existența. Crima dar, ce imputăm acusatului, este - aceca a omuciderii, săvârşită dar neisbutită. . - IE Actstă calificaţiune ne arată că voința criminală de a comite uciderea a animat pe autor, dar, prin circums- . tanţe independente de voinţa lui, victima n'a cădut. Ra-. nele Eminenţei Sale sint încă deschise. Ele ne indică că
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„0 mână criminală 1e- -a format. Medicii esperţi. ne spun 
„că acele rane s'aii format de proectilele revolverului şi 

că,. după configuraţiunea şi posițiunea lor, proectilele ait 
fost îndreptate . cu mâna stângă. -Apoi, d-nii medici 
adaogă că, dacă acele proecitile intrati în altă parte, adică - 

„în piept, efectul imediat. era stingerea vieţii Eminenţei 
Sale. a . 

Cât pentru voința criminală a “acusatului, întru câtam 

relevat circumstanțe din care se învedereză că a existat 
premeditaţia, voinţa criminală este subiînțelâsă. Cu tâte 
acestea, mărginindu-ne a cerceta existenţa voinţei,-numai 

“din împrejurările faptului, nu am de loc nici o dificul- 
tate a o stabili. Căci în -salon, în doit saii în. trei 
minute acusatul şi-a pregătit arma, punend-o în stare de a 

funcţiona ; vine apoi plecat înaintea Eminenţei Sale, şi 
piept la piept trage trei focuri consecutive, iar cel d'al 
“patrulea, ce fusese îndreptat la tâmpla capului, a trecut 
alăturea, şi proectilul a intrat în canapea. i 
"Aşa dar, faptul este săvârşit, dovedile sînt inconte- 

stabile, nu avem nimica ce să ne lase în îndoeli asupra 
voinței criminale. 

Acest fapt este grav, este important. Societatea, indig- 
nată până în cele mai adânci sentimente, a şi pronunţat 
verdictul “s&ii. Este sciut că 'vieța Eminenţei Sale este pre- 
țosă” tuturor... Tote: personalităţile Țării sai pronunţat, 
Corpurile legiuitâre, Domnul, Guvernul, autorităţile co- 
munale, amicii, cunoscuţii s'au grăbit a felicita pe Emi- 
nenţa Sa. Să mulţumim lui D-deii, că şi astă-dată ne-a 
dat o dovadă de iubirea sa, păstrându-l sănătos între noi. 

Ei bine! ce vă rămâne d-vâstră, representanţi legali 
. | ai, socielăţii, în acest înalt tribunal ? 

Nu v& r&mâne alta, fără îndoclă, decât, precum bise- 
rica l-a expulsat din cler ca pe un nevrednic, d-vâstră 

“să-l expulsaţi din societate ca pe un criminal. 

' 7



III. Teorie. $ 33. Discursurile pe care un orator 
le ţine în faţa unui tribunal cu scop de a-l con- 
vinge că un fapt oOre-care cade saii nu cade în 
vre-una din prescripțiunile legii, se numesc dis- 
cursuri judiciare sai pledări (pledoarii). 

Eaplicare. — Discursul de mai sus este un discurs judiciar 

- pentru că printrînsul procurorul general (representantul Sta- 

tului), caută să dovedescă Curţii cu juraţi, care e un fel de tri- 

bunal compus din cetăţeni trași la sorți, spre a judeca crimele,— 

cum că fostul călugăr Climent a făcut întradevăr o crimă cu 

precugetare, trăgend cu revolverul asupra Mitropolitului Calinic» 

și că, prin urmare, faptul săi cade sub prescripțiunea legii 

penale, prin care: crimele se pedepsesc cu muncă silnică. 

$ 34. Discursurile judiciare prin care represen- 
tantul ordinei publice (Ministerul public) caută să 
aducă probele de vinovăţie în contra vre-unui om 

„care e bănuit că a călcat vre-o prescripţiune a legii - 
și deci merită să primâscă o pedspsă, —se numesc 
rechisitorii, discursuri de acusare sai acusări. 

Acest din urmă nume îl pârtă cu deosebire - 
discursurile de acusare ale altor oratori decât 
representanţii ordinei” publice. 

Eaplicare. — Discursul de mat sus este un “rechisitoriăă pen- 
tru că este ținut de un procuror general care este represen- 
tantul Statului, cu scop de a proba că fostul călugăr Climent, 
nu numai e bănuit, dar chiar e întradevăr vinovat de crimă 
cu precugetare în contra Mitropolitului Calinic și, deci, merită 
să fie condamnat conform cu prescripțiunile legii privitâre: la 
acest fel de fapte. 

Exerciţiul 24. —'Sa., se arate înlănțuirea ideilor, din acest 
discurs, principalele raționamente şi locuri comune, și princi- 
palele figuri ce cuprinde.
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Exeroiţiul 25. — Să se judece din punctul de vedere al 
calităților generale ale stilului și să se transforme în . s4i/ 
diterăr. Sa - 

8. 

IL. APERAREA ÎN PROCESUL CALINIC 

Domnilor magistrați şi domnilor juraţi, d. procuror ge- 
neral a făcut alusiune la opiniunea publică, ba a şi decla- 
rat, că ea e contra clientului nostru. Insă, unde. şi de 
către cine sa constatat acea pretinsă opiniune publică ? 
Protestez contra acestei constatări, şi chiar dacă s'ar 
“proba într'un mod matematic că opiniunea publică, că 
„majoritatea. naţiunii ar fi contra acusatului, acâsta nu. 
-m'ar face de. loc să cred că el e culpabil. Căci nu 
există nimic mai mobil şi mai schimbăcios decât opi- 
niunea mulţimii; ea este supusă tuturor impresiunilor 
momentane, ea se schimbă, ca vântul, se mişcă ca valu- 
rile mării: Ei nu voii merge niciodată orbesce acolo 

_unde ea se va duce, şi vai “de aceia care o urmâză ca 

1 

selavi ! 

Am vădut că 'î6tă argumentarea d-lui procuror ge- 
neral a apăsat asupra premeditaţiunii ; ei n'am văgut 
constatându-se faptul și împrejurările în care s'ar fi 
comis; ci am vădut cu părere de r&ii că, din nenorocire, 
ne lipsesc martorii care ar put proba până la evidenţă 
circumstanţele favorabile acusatului. 

Nu este însă omor cu premeditaţiune, precum pretinde 
Ministerul public. 

Martorii ai constatat că nici un motiv n'a fost ca Cli- 
ment să pârte o ură îndelungată contra Mitropolitului: 

"Şi dacă lipsesce cu totul motivul unui fapt, atunci nică. 
nu se p6te privi faptul ca provenit dintr'o intenţiune 
criminală. O “ură neîmpăcată, după cum ar fi trebuit 
să fie ca motiv pentru un asemenea fapt, — nu există;
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o rivalitate politică iarăş nu era, căci părintele Climent. 
nu se ocupa de loc cu politica, ci numai cu sciinţa, după 

cum aţi augit de la martori, — de la martori. onorabili. 

Rolul Mitropolitului în politică era asemenea nul. Afară 
* de locul s&ii în Senat, care nu îns6mnă mult, el nu are 

nici o posiţiune politică ; prin urmare nimeni n'are-de 

ce.să-l invidieze. Saii pâte sar .gice că Climent voia 
"să devină Mitropolit? Atunci nu era acesta drumul 
pentru a ajunge; afară de aceea, eraii mulţi alţii: care 
treceau înaintea lui Climent. i 

Precum .vedeţi, domnilor juraţi, lipsesce cu totul mo- 

tivul unei crime, atunci lipsesce crima, şi avem a face 
sai cu o alienare momentană, saii cu o alienare con-. 

- tinuă a minţii, sai cu o altă causă a lipsei raţiunii. . 

Trebue dar, să dicem, sati: 1) că Climent-. era nebun, 
saii 2) că era lipsit de facultăţile lui mintale din causa 
băuturii vinului, saii 3) să constatăm o mare iritaţie care | 

i-a îost causată prin vorbele şi faptele provocătâre ale: 
Mitropolitului şi l-a făcut să-şi piardă libertatea raţio- 
namentului şi, prin urmare, să nu mai aibă. nici o res- . 
ponsabilitate. | | 
Am put6 gice, d-ior juraţi, că în acel moment părin- 

„tele Climent a fost nebun, și am put6 trage argumente 
pentru acâsta din cuvintele unui martor adus de acu- 
sare, ale d-lui comisar C. Popovici, care ne-a spus că, 
după conducerea lui Climent la penetenciar, acesta ar . 

„fi gis: <De,mult am trebuit să fiii aici»— cuvinte, pe care 
le pote vorbi numai un om ce nu se află în stare normală. 

Insă cea de a doiia ipotesă este pentru mine mult mai 
probabilă, că Climent ar fi fost în acea sâră lipsit de 
facultăţile raţiunii din. causa băuturii vinului. O rugă”. 
de apr6pe cu acusatul, un bărbat fârte onorabil, a depus 
la judecătorul de instrucţie că în acea sâră Climent 
a fost bât. Acâsta o puteţi veds în dosarul ce vi se va 
comunica în camera de deliberare. a |
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Este absolut de nevoe să ilustrez mai bine conflictul 
„între Mitropolitul şi Climent ; cer numai puţină indul- 

genţă- Voi fi scurt. Mitropolitul este un „om vechii, 
care în conflictul săi cu  acusatul s'a ținut de obice- 

- “ăurile şi tradițiunile cele vechi, pe când -acum are și 
clerul nostru legi noiiă, şi deci ne trebue și Gmeni noi. 
care să le aplice. Mitropolitul este un om vechii, Climent, 

„un om noi. Mitropolitul pâte că nică nu credea că-l supără . 
„prin purtarea sa cea grosolană, ţiindu-se e obiceiurile 
pe care le-a apucat. Climent însă, nu pâte ca om noi 
să sufere în liniște o asemenea ofensă. De aceea a fost 
conflictul între ei; acesta a trebuit odată să isbucnâscă. 

”.. Când şi cum, acâsta era o chestiune de temperament, 
+ atârna de gradul de cultură, de la simţibilitatea mai 
mult sati mai puţin desvoltată a indivigilor. Şi aci, vedem 

luptându-se idei cu idei, nu 6meni cu Gmeni. Causele 
conflictului tragic avem să le căutăm dar atât în sub- 
jectivitatea pers6nelor, cât şi în subjectivitatea circum- - 
stanţelor. In popsrele şi în Gmenii cei culţi simţul de. 

- ondre este fârte desvoltat; cei neculți nu sînt aşa de 
| simţitori. Ei cred, d-lor juraţi, că e de respectat acel 
on, care nu se lasă a fi ofensat — fiind-că printr'acâsta 
-- probâză că este un om cult. . : - i 

„_D-l procuror general a gis că Climent ar fi lipsit de 
-la datoriile sale, purtând arme cu sine, şi că legile ca- 
„nonice ar opri acâsta. Insă, fiind vorba despre un apostol 

“al credinţei, voii veni şi ei cu un exemplu analog, tras 
din istoria sacră ; acesta este exemplul apostolului Petru, 
„care, fiind insultat şi ultragiat, a scos sabia și a tăât: 
„urechia celui ce-l ofensase. Iată piatra pe care Christos 
şi-a întemest biserica sa ! Iată unul din. stâlpii bisericii 

„„„ creştine! Iată omul sanguinie, care-şi răsbună imediat 
„contra celui ce-l insultase! Şi nu stă scris nicăiri că 

“Christos, care de sigur era mai pravoslavnic decât ono- 
rabilul nostru procuror general, ar fi cerut să i se
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„ aplice lui Petru acea pedâpsă care o pretinde d-sa de 
la Juraţi pentru părintele Climent. 

M& adresez către d-v., d-lor juraţi, şi implor” buna- 
voinţa d-vâstră, cerând.ca să luaţi în consideraţiune 

t6te circumstanţele expuse de apărare, să aveţi în pri- - 

vire caracterul acusatului, faptele provocătâre ale Mi- 

tropolitului, .iritaţiunea, fără precugetarea scusabilă 

„în care s'a găsit acusatul, şi-să declaraţi că el nu a 

“avut în momentul săvârșirii faptului libertatea raţiunii 

sale, dând un verdict de achitare sai declarând, cel 

mult, că faptul este un delict scusabil. | 
Intr'un asemenea verdict, veţi da totodată o lecţiune 

salutară tuturor acelor care sînt învechiţi în gile rele, 
îi, veţi sili ca să devină 6meni noi! 

„II. Teorie. $ 35. — Discursul judiciar prin care 
„un orator caută să respingă argumentele aduse - 
“prinir'un rechisitoriii şi să arate prin urmare că. 
acusatul nu e atât de vinovat 'sai nu e vinovat 
de loc în faţa legii, se numesce apărare. 

Explicare. — Discursul de mai Sus este o apărare pentru 
că oratorul câută prin discursul s&i să respingă argumentele 
aduse de procurorul general și să probeze că fapta călugă- 
rului Climent, așa cum a fost făcută, nu a fost tăcută cu pre-: 
cugetare și că, prin urmare, nu cade tocmai sub prescripțiu- 
nile legii invocate de procuror. * | 

_Exerciţiul 26. — Să sc studieze înlănțuirea argumentelor: 
din acest discurs. 

Exerciţiul 27. — Să se ia un fapt cunoscut din analele 
Curţii cu Juraţi și să se compună pe tema lui doiit discur- 
suri: un rechisitoriii şi o apărare.
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"19 

DISCURSUL PRESIDENTULUI i IN PROCESUL CALINIC 

“Legea. îmi impune. îndatorirea ca, odată desbatarile 

Li 

închise, să vă fac un resumat al desbaterilor. Voi căuta - 
dar. a-mi împlini acestă obligaţiune pe cât se va putâ 

| _mai bine, reducând înaintea d-v. tâte probele principale 
“la cele mai simple. puncte. 
Iată împrejurările în care se „petrece acest nenorocit 
eveniment. 

In s6ra de 19 Ianuarie, âcusatul se. duce la palatul 
Mitropoliei ; acolo găsesce împreună cu Eminenţa Sa: 

„pe doi domni. După o discuţie între Eminenţa. Sa şi 
acusat, acusatul dice: <N'am venit cu scop de a discuta; 

“altul este scopul meă. Am primit o adresă de la 1. P: 
S. Vâstră concepută în' nisce termeni nedemni şi ofen- 

“sători ; ; am venit dar să vă întreb cum s'a putut să mi 
"se trimiţă o. asemenea adresă»: “E minenţa. Sa răspunde: 
«Se pâte să fie: am fost bolnav, subseriii multe adrese 
fără chiar ale citi. Arată-mi-o s'o văd». Acusatul pre- 
sentă: adresa şi Em. Sa întrâbă: «Ce, nu-ţi place titlul 
de superior ?... saă ce?» Acusatul răspunde: «Nici con- 

- ţinutul nică forma nu sînt pentru o adresă». Em. Sa: 
replică din noii, să lase adresa, că va pune s să o pretacă, 

şi mâne.0 va da. : , 
' Acusatul, nemulţumit cu acest răspuns, începe din noă 

-a discuta chestia lipsei de etichetă, gice că dacă el ar- 
“ Bimandrit și profesor primesce o asemenea adresă, cum 
trebue să fie adresele cătr6 cei-l-alți preoți: «1. P. S.: 
„Ta ne tratezi ca pe nisce sclavi!» La acestea Eminenţa 
“Sa răspunde: «Părinte Climent! Te-am primit în casă, 

“ tam tăcut onorurile cuvenite. S. Ta, departe de a re- 
: cunbsce acesta, ! te-ai obrăsnicit. Nu te mai pot suferi, 

Retori ic. - e i , ui 

+
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sînt bolnav, eşi!» Acusatul stă încă ca vre-o trei mi- 

nute, în urmă plâcă din-cameră, fără a saluta pe cine-va 

şi, după vre-o trei minute, se înt6rce iarăşi în cameră, 

vine cu paşi grabnici către Eminenţa Sa şi, cu mâna 

stângă scoțând revolverul, descarcă asupra Eminenţei 

* Sale -patru focuri. Pers6nele care erai în cameră, ne- 

putând provedâ care este scopul întârcerii sale în ca- 

meră, maă avut timpul a interveni, decât în momentul 

când s'a descărcat cel din urmă foc. | 

Acum, când. d-v. cunsceţi tâte aceste împrejurări 

constatate prin instrucţie, nu vă rămâne decât a cundsce 

“şi mijl6cele produse de o parte şi de alta, pentru a vă 

put6 pronunţa verdictul. 

Cred, domnilor, că veţi fi remarcat chiar de la î înce- 

putul desbaterilor, că ceea-ce este constatat în acâstă 

afacere, netăgăduit de nimeni, este că acusatul în urma, 

acelei discuţiuni a descărcat asupra Eminenţei Sale 
acele patru focuri. Că dacă ele maii avut de resultat 

mârtea Eminenţei Sale, acâsta, după cum constată 

medicii experţi, nu provine decât din împrejurarea că 

proectilele .n'aii atins alte părţi ale corpului; că prin 

urmare este o circumstanţă cu totul ' independentă de 

voinţa acusatului ; că cu voinţa de a comite un omucid 

în persâna Eminenţei Sale, a descărcat acele focuri; 

“că din partea sa, el a făcut tot ce depindea de dînsul, 
pentru ca resultatul material să răspundă scopului 
ce-şi propusese; că ?n ochii moralei el este tot aşa de 
culpabil, ca: şi acela a căruia' crimă s'a desăvârșit; că 

prin urmare, acusatul este şi trebue să fie responsabil 
de faptul său; că sînt neadmisibile mijlâcele apărării, 

după care acusatul, în momentul când a scos arma, 

ar fi fost din noii întâmpinat de Eminenţa Sa cu acel6și 

expresiuni provocătâre; inadmisibile, susţine d. procuror . 

general, căci instrucţia făcută nu constată câtuşi de 
puţin acest fapt. D. procuror-general susține că acâstă
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<ircumstanţă, ca şi aceea a beţiei, invocată iară-şi de 
apărare, când sînt probate nu pot av6 de resultat decât 
de a face să se atenueze pedâpsa prin admiterea cir- 
cumstanţelor uşurătâre ;. dar că în nici un cas, afară 
de acela al beţiei totale, ea nu pâte constitui o causă 

“justificativă, nici o scuză; apărarea mar put invoca 
aceste circumstanţe pe cât timp legea nu -acopere cu 
acest văl crima, decât atuncea când ea a fost comisă 
în moment de mânie saii durere provocată prin lovituri 
“sau răniri (şi nu simple expresiuni). 

Ministerul public, dar, resumându:se dice : : trebue o 
„condemnaţiune, un atentat. s'a comis asupra vieţii unui 
"om. D-vâstră nu “veţi put dice că acusatul avea 
dreptul de a-și face singur dreptate. Nu sînt legile 
on6rei cum pretinde apărarea, pe care D-v.: aveţi a le 
aplica, ci acele ale Ţării, după care se judecă fie-care 
cetăţân. 

„_ Apărarea, având cuvîntul, a susţinut din contră că: 
în adevăr acusatul a fost din nou întâmpinat de Mitro- 

polit la înt6rcerea sa din cameră cu acele expresiuni 
provocătâre ; că dacă martorii oculari nu dai nici o lu- 
mină asupra acestui punct atât de important pentru apă-' 

rare, acâsta se explică lesne prin ceea-ce şi unul şi altul 
datoresc Mitropolitului, după însă-şi declaraţia lor; că 
aceste fapte provocătâre ale Mitropolitului ar fi causat 

o iritaţiune în spiritul acusatului, care, cum se constată 
prin instrucţiune, este de un caracter fârte iritabil, aşa 
încât şi-ar fi pierdut libertatea raţionamentului, ceea 

ce-l pune afară de ori-ce răspundere; că, la acâstă 
stare a acusatului, a contribuit şi beţia, căci mai mulţi 

martori ai afirmat că el ' avea deprinderea de a .bâ; 

că dacă nu s'ar admite acâstă stare de alienare.a 
acusatului, totuşi ar trebui să i se admită cel puţin 

scusa, căci după lege are dreptul de a profita de acâsta, 
ii 

4
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că faptul s' a comis în urma unor provocări violente, 

şi provocările sînt constatate 1). 

1. Teorie. $ 36. Discursurile pe care presidentul 

unui tribunal îl face spre a lumina mai bine jude- 

cata celor-l-alți membri ai tribunalului (de obi- 
cei, a. juraţilor), arătându-le care ai fost argu- 

„mentele mai însemnate ce-ait fost aduse de acu- 
sare şi de apărare în privința unui fapt ce se 
judecă, — se numesc resumate. e   

Ezplicare. — Discursul de mai sus este un zreszat pentru 

că e, mai întâi, un discurs judiciar, fiind ţinut în faţa unui tri- 
bunal chemat să judece dacă un fapt intră în cutare saiă cu- 

tare prescripțiune a legii; şi al doilea, pentru că e ținut de 
presidentul unei Curți” cu jurați, și are de scop de a lumina 

judecata juraţilor, resumând cu claritate argumentele aduse 

de procurorul-general în contra fostului călugăr Climent, 

precum și argumentele apărătorului acestuia. 

__$ 87. Sistematisare în privinţa invenţiunii. — Prin 
prima operaţiune pe'care trebue s'o facem cână vrem 
să compunem un discurs — şi care se numesce înven- 
jiune — trebue să adunăm materialul brutal discursului, 

adică: 1) mijlâcele intelectuale. II) afective şi 111) vo- 

luntare, prin care vrem să convingem —— cu. un cuvint: 

argumentele sai "probele. 
I. MyL6cELE voLuNTARE sînt: 

1. Cinstea. sati probitatea. 
2. Energia împreunată cu modestia. 
3. Cuviinţa (Vegil$ 18, explicare). 

S 

  

1) Acusatul a fost osândit, în urma verdietului juraţilor, la 2 ani 
închisre corecțianală,



  

II. MyuceLe AFECTIVE. sînt păsiunile : 
| 1. Pasiunile atrăgătâre, precum: iu- 

"birea, mila, bună-voinţa, curajul, speranţa, ete. 
3, Pasiunile respingătore precum : ura 

batjocura, crugimea, i6ma, grâza, disperarea, ete. 
III. Myu6cere IureLecruae sai argumentele (probele), 

proprii dise sînt:: a | Îi 
a. 1. Raţionamentele, şi anume: | 

a) Silogismul!) prin care din Qoiă judecăţi de- 
Tivăm 0 a treia judecată. Când cele d'întâi doiiă jude- 
căți, numite premise, sînt adevărate şi cea de-a treia 
este bine derivată din ele, atunci acâsta din urmă ju- 
decată este şi ca adevărată, şi în acest cas silogismul 
pOrtă numele de demonstrafiune 2). Când una saii amân- - 

„două premisele nu sînt adevărate sai, fiind adevirate, - 
cea de-a treia nu este bine derivată, atunci demonstra- 
țiunea ia numele de paralogism 2) dacă e făcută fără 
intenţiune, şi. de sofismă î) dacă e făcută de dinadins. 
Sofisma nu se deosibesce prin formă de paralogism. 

- b)  Entimema *) care e un silogism în care unele 
“judecăţi sînt subînţelese. | , 

Pi e) Epiherima:) care e un silogism în câre pre: 
misele sînt motivate. 

. 1). Omul e muritor. Toţi Omenii sînt muritori, 
Ă Ion e om,—deci . sati Ion este om, — deci 

Ion e muritor „Ion este muritor, . 
. 2) Silogismul de mai sus este în acelaş timp şi o demonsirațiune. 

3) Toţi omenii sînt ieneşi, " Câli-va 6meni sînt bogaţi, 
” Ion este om; — deci sai . Jon: este om; — deci - 

Jon este leneş; - - „Ion este bogat, 
4) Omul e muritor, — deci , 

' Ion este muritor. .. „ 

5) Omul e muritor, fiind-că e fiinţă organică ; 

Ion este. om, fiind-că este un mamifer biman; — deci, - 
Ion este muritor. i
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d) Polisilogismuul î) care e o reunire de mai 
multe silogisme în care t6te judecăţile sînt exprese. 

e) “Soritul 3) care e.un polisilogism, în care ju- 
decăţile care se repetă sînt suprimate. 

î) Exemplul care e întemeerea unei judecăţi pe 
un singur fapt, care servă de probă. | 

Exemplul pâte fi: a fortiori 5) 

a pari) — şi 

a contrario 10) 
In afară de aceste raționamente, mai întâlnim în dis- 

cursuri şi alte raționamente însemnate: 

g) Dilema care e un dublu: silogism prin care se 
ajunge la aceâşi conclusie: 

-'Tu, Catilina, ori vei eşi ori nu vei eși din Roma ; 

Dacă eşi, vei îi vădit vrăşmaş al Romei şi va trebui să fii ucis; 

  

"6) Bucurescenii sînt Români, . 
Românii sînt Latini, — deci 

" Bucurescenii sînt Latini ; 

Bucurescenii sînt Latini, : 

Latinii sînt Albi (de rasă albă), — deci, 
Bucurescenii sînt Albi „ 

Bucurescenii sînt Albi, 

„Albii sînt Gmeni, — deci 
„Bucurescenii sînt Smeni, 

7) Bucurescenii sînt Români, 
Românii sînt Latini, 

Latinii sînt Albi, 

Albii sînt Gmeni; — deci 

Bucurescenii sînt Albi. 
8) Românii ati învins pe Turci, . E 

Cu atât mai mult vor învinge pe Bulgari. ă E 
9) Românii S'aii arătat destoinici în apărarea drepturilor lor 3 — deci, 

Românii vor fi şi astădi destoinici spre a-şi apăra ca şi atunci drep- 
turile lor. * 

10) Românii ai fost forte vrednici la Plevaa ; ; deci n'aii dreptate cei 
ce i-acusă de trândăvie,  
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"Dacă nu eși, faptăle te vor sai, vrăşmaş al Romci și va trebui 
„să fii ucis; ;— 

Deci în 'ori-ce cas vei fi ucis. 

Ori ești dintr'un n6m mare ori nu ești; 
Dacă ești. dintr'un nâm mare vei îi ucis, ca să nu ai pretenţii 

la tron; 

Dacă nu, vei fi ucis fiind-că mai nici 0 importanţă ; — 
„Deci în ori-ce cas vei fi ucis. 

Dilema este un frumos raţionament pentru că prin- 
irinsul facem impresiunea că: conclusia ce tragem este 
„cu neputinţă de dărâmat. Adversarul printr'insa e prins 
ca într'un cleşte. Adesea însă se pâte înt6rce în contra 
oratorului. însu-şi. E remarcabilă în acâstă privinţă di- 

lema lui Protagora. El trase în judecată pe un elev. 
rău platnic, Evatlu, şi-l strînse în următârea dilemă: 

Tu, Evatle, ori vei pierde ori vei -câştiga procesul ce-ţi fac; 

Dacă-l pierdi trebue să-mi plătesci banii ce-mi datoresei, pentru 

că te-a condamnat tribunalul; ” - 
- Dacă-l câştigi trebue să-mi plătesci banii conform învoelii, care a - 

” fost, să mi-i plătesci dacă vei câştiga primul proces ; 
Deci în. ori-ce cas eşti silit să-mi plătesci. . 

La acâstă dilemă, Evatlu răspunse tot printr'o dilemă: :- 

O, Protagora, cil ori voii pierde ori voii! câștiga acest proces ; 
Dacă-l câştig, eu nu-ți voii plăti banii conform hotărîrii tribu- 

„nalului ; 

. Dacă-l pierd, iarăşi nu-ţi voiii plăți, conform învoelii nâstre; 
"Deci nici într'un cas nu-ţi voii plăti. 

- h) Indăcțiunea este formularea î unci judecăţi g generale! 
din mai multe fapte (nu numai dintr'unul singur ca la 
exemplu): - 

"Tu, Catilina, te-ai “înconjurat de netrebnici ; ; 
Tu, Catilina, ai vrut să dai foc cetății; 
Tu, Catilina, ai vrut să ucidi pe consul, 
Tu, Catilina, ai vrut să decimezi Senatul, — deci, 
Tu, Catilina, eşti un om nevrednic.
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Nevrednicia lui Catilina e întemestă pe .mai multe 

fapte care fie-care în parte sînt <«nevrednice» în felul lor. 

_Inducţiunea e un raţionament într'adevăr puternic 

câna 'se întemeâză pe tâte faptele care se pot cuprinde - 

în conclusiune. Altminteri pâte constitui, ca a Și la. silogism, 

un paralogism saii o sofismă. 

i) Analogia, prin “care întemeem afirmarea. riostră : 

despre un lucru pe faptul că ea este adevărată pentru: 
un alt lucru, cu care cel d'întâi se asemănă: 

Cele-l- alte planete aii acei constituţie, ca pămîntul 
Pe pămînt sînt 6meni; — deci - | 
Pe cele-l-alte planete sînt: Gmeni. a N 

Afirmăm despre planete că sînt: populate . cu  Gmeni, 
întemeindu-ne pe faptul că pe ele se află: acel6şi con- 

diţii de vi6ţă ca şi pe pămînt, unde locuesc Gmeni. 
In fine: 

î) Argumentul personal, un raționament întrebuințat 
'cu deosebire în respingere, şi care constă în a dărâma 
adevărul unei judecăţi cu ajutorul faptelor sati spu- '- 
selor aceluia care tocmai o tăgăduesco : : 

'TOtă lumea te scie: că eşti: un mincinos ; deci —., 
Tu nu mai poţi veni să macuzi de minciună. 

2. Locurile comune sait locurile argumen-. 
telor sînt de doit feluri: -. 

Â. „INTRINSECĂ (derivate din natura subicetului) : 
a). Definiţiunea :) prin care scâtem un. argument î în 

privința unui lucru, caracterisându-l prin epitete sub-. 
'stantivale singure sai însoţite de alte epitete. 

b) Fnumorarea părților 2) prin care desvoltăm o idee 

  

1) Catilina este un vrăjmaş al Statului. 
2) Catilina conrupe tinerii, încurajază netrebnicii, conspiră la vița , 

consulilor, proecteză arderea Romei, . . 
Acâstă enumerație desvoltă definiția de mai sus, - | A  
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generală arătând ideile particulare sai faptele pe care 

se întemeâză.. | - | 

c) Genul și specia) prin care scâtem un argument 

„în privinţa unui lucru, arătându-l că e o speţă a unui 

gen cunoscut. Me . 

d). Comparaţiunea î) prin care facem vădită-o idee 

- mai puţin cunoscută cu ajutorul unui fapt sait unei idei 

mai cunoscute. Pa - 

6) Contrariile5) prin care căutăm să arătăm mai bine, 

un lucru prin ceea-ce el pu este. 

î): Repugnamnteles) “prin care arătăm că doit idei 

doit sentimente sait doit fapte sînt de natură absoiut 

- deosebită. şi nu pot fi legate. 
g) Circumstanţele prin. care arătăm împrejurările în 

care s'a petrecut un fapt, şi anume: cine ? ce? când? 

cum ? cu cine? cuce? pentru ce? în ce loc?î). 

Circumstanţele pot fi atenuante (uşurătâre) sai agra- 

vante: (împovorătâre), după cum din cle resulţă că cel 

ce a comis faptul l-a făcut mai mult din întâmplare sai 

- mai mult cu dinadinsul. | 

  

3) Catilina face parte din felul acela de Omeni (din felul Meliilor şi 

'Grachilor), care, în deosebite timpuri, ai vrut să introducă schimbări în 

Statul Roman, cu scop ca să-l dărâme, şi care aui fost ucişi, 

Arătând genul în care intră specia, facem în acelaş timp şi 9 definiţie, 

4) Catilina s'astmenă cu acele pasări de. pradă, care, negăsind hrană 

| îndestulătâre lăcomici lor, în loc să fugă de vânătorul care le țintesce, 

s'asvârle singure cu furie asupra săgeţii care: le străpunge, ” 

5) Nu în destrăbălarea ta, nu în netrebnicia prietenilor t&i; nu în 

"planurile tale de a me ucide stă ticăloşia ta, Catilina ; ci în amenin- 

ţarea siguranţei acestui 'Stat Roman, al cărui privighetor pe mine m'a 

pus poporul să fiii. - 

6) Tu ai cetut, Catilina, să stai în casa mea, ca să arăţi cât eşti 

de paşnie. Cu ce gând bun ai făcut tu acesta, când cu câte-va dile tu 

ai vrut să mă omori”? a si o 

7) Formulate în exametrul: Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cut, 

quomodo, quando? i 

*
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h) Antecedentele (unde intră şi causa) şi consecven- 

tele (unde intră şi efectul) sînt circumstanţele de di- 

nainte sait de după un fapt, fie că sînt în legătură, fie 
că nu sînt în legătură directă cu acel fapt. Numai în 
casul când legătura e directă, antecedentele se numese 
cause, iar consecventele efecte. Ma 

B. EXTRINSECI (care nu derivă din natura subiectului, 
dar.slujesc la confirmarea lui în mod indirect): 

a) Martorii, care spun cum a fost lucrul, de şi lucrul 

a putut fi cu 'totul alt-fel. Martorii sînt preţioşi când 

sînt veridici şi cinstiţi. Este loc comun extrinsec, pen- 
tru că pe martori nu-i găsim analisând faptul dat. 

b) Jurământul prin care căutăm a dobîndi garanţie 
din partea martorilor că sînt cu adevărat veridici. 

€) Svonul (faima) care e tot un fel de mărturie însă 
anonimă. ” - 

d) Chinurile (tortura). prin care înainte vreme eraii 
mijl6cele crâncene prin care representanţii ordinii pu- 
blice căutaii că scâtă mărturii mai mult sai mai puţin 
veridice, | 

Ş 38. Sistematisare în privința, disposiţiunii. — După 
ce am strîns materialul prin invenţiune, îl dispunem în 
plan prin o a doiia operaţiune numită disposifiune. 
Planul ce resultă din acâstă operaţiune are următdrele 

părți: 

Il. E xordiul (introducerea), unde se cuprinde: 
1. FEzordiul proprii dis, prin care atrâgem bună- 

voinţa auditorilor şi le deșteptăm interesul. 
2, Proposiţiunea, prin care anunţăm fesa. 
3. Divisiunea, prin care arătăm punctele mai însem- 

nate ce cuprinde acâstă tesă şi care vor fi studiate rând pe rând în corpul discursului, | Da II. Tractarea unde se cuprinde: 
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1. Narațiunea (se înţelege, retorică) a faptului ce este 
în legătură cu tesa discursului; . 

2. Confirmarea, prin care aducem argumentele care 
probâză tesa ; şi 

3. Respingerea, prin care combatem argumentele ad- 
versarilor. . 

III. Peroraţiunea, care cuprinde : 
1. Pateticul, prin care provocăm în sufletele audito- 

rilor deosebite sentimente care-i determină în iav6rea 
tesei nâstre. 

2. Conclusia propriii disă (recapitulajiamea sai 7e- 

sumatul) prin care resumăm argumentele aduse şi for-! 

mulăm propunerile în legătură cu tesa. 

$ '39. Deosebitele părți ale discursului pot fi și 

ele de mai multe specii. In fragmentele următore 

vom găsi câte-va exemple caracteristice de ase- 

menea specii, al căror studii ne arată că anume 
tese cer mijloce speciale spre a put6 convinge pe 

auditori. - . 

20. 
DIN DISCURSUL LUI LUCA CÂRJĂ 

către regele Polonier 

|. Exordiul.— Domnul meii Ştefan Vodă, prietenul 
Măriei Vostre, precum în. rândurile trecute, ast-fel şi 

acum, vă trimite vorbă şi amintire despre păgâni, cum 
bat creştinătatea, cum o apasă, cum îi răpesc pămintu- 
rile, lovesc şi cuprind oraşe; pe-când noi creştinimea, 

nici că ne gândim la uneltirile lor. | 

Aduceţi-vă aminte, bună-oră, cele întâmplate în Regatul 
Unguresc, Venind Turcii cu multe puteri, înconjurară 

- şi dobindiră cetatea Belgradului, care ne era ca o portă
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închisă în contra păgânilor, şi pe care deschidend-o lor 
D-deii pentru pedâpsa păcatelor nâstre, iată că-i vedem 
acum stăpânind şi alte oraşe, robind țara sârbăscă şi 
mai câte alte locuri de prin prejur. | 

Totuşi apărarea ar fi fost cu putinţă,. să se fi pregătit 
şi să fi fost cu pază regele unguresc cu consilierii săi; 
căci Măria Sa, Domnul mei, cum aflase de mişcarea 'Lur- 
cilor asupra Regatului Unguresc, îndată a şi început a da 
sciri peste sciri la Măria Sa regele şi la voevodul Tran- 
silvaniei, îndemnându-i să fie gata şi luători aminte, să-şi 
întărescă oştile şi cetăţile, să însciinţeze şi pe cei-l-alţi 
“domni creştini rugându-i pentru” ajutore.... Şi ajutore 
le-ar fi şi venit; dar nu voiră să ne crâdă şi de aceea 
sciți la ce sfârşit aduseră pe măriile lor nepăsarea şi im- 
prudenţa, 

II. Teorie. $ 40. Exordiul simplu este acela în care : 
energia oratorului este mai mică decât a faptelor 
pe care le exprimă.. El are o mare putere de con- 

„ Yingere,: pentru că oratorul printwinsul face mai 
„mult impresiunea că e sincer. 

. . N o. : - Eaphicare. — Exordiul de mai este un exordii simplu, pen- 
tru-că începe cu expunerea unor fapte care sînt în legătură 
cu preocuparea tuturor auditorilor. EI, mai întâi, atrage buna- 

.. voinţa lor, debrece. nici nu amintesce persâna sa, ci lasă numai 
faptele, să vorbescă, și al doilea le deșteptă atențiunea, pentru 
că faptele sînt de natură a interesa pe toți fără ca oratorul 
să se ostenescă a mai atrage atențiunea asupra lor. | 

  
D
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„DIN PANEGERICUL LU TRALAN= 
de către Pliniu cel tinăr - 

|. Exordiul. — Bun şi înțelepte, Părinţi Conscrişi !), 
obiceiul, ce am moștenit de la. străbuni d'a ne începe vor- 
birile precum ne începem lucrările, cu rugăciuni către 
dei,-căci fără ajutorul, fără sfatul şi fără slăvirea deilor. 

omul nu e în stare a începe nimica bine şi cu prevedere. 

Acest obiceiit, cine este re dator a-l cultiva şi practica 

mai mult decât un consul şi cu ce ocasiune mai. virtos, : 

decât atunci când sintem chemâţi din porunca Senatului 
şi în numele Statului a rosti o cuvîntare de recunoscinţă 2) 

la adresa celui. mai bun dintre Suverani? Căci ce dar 

măi-măreţ şi. mai preţios ne puteaii trimite deii decât 

un Suveran, care. prin caracterul sâit curat şi neprihânit 

“semână deilor înşi-şi ? Dacă până acum a existat îndoclă, 

„cine trimite lumii pe cârmnitorii ci : fatalitatea ori vi”o 

„voință divină,— în privința Suveranului nostru nu se mai 

pâte îndoi nimenea, că numai de o voinţă divină ne-a fost 

trimis. Nu. puterea cea ascunsă a destinului ci însu-şi 

Jupiter ni l-a găsit 3); da! el ni l-a ales în mod vedit, 
in faţa nostră, între altare şi în acelaş loc, unde acest 

deii resideză tot aşa de-visibil şi. macestos, ca şi în cer 

şi între stele. Cu atât mai mult deci dreptatea şi pietatea 
îmi impun a mă întârce cu rugăciunea mea spre tine, 
prea bunule şi prea mare Jupiter, întemeetorul de odi- 
nidră şi acum stâlpul acestei împărăţii, 'ca să mă învred- 
nicesci a „lăsui uu cuvint demn de un consul, de Senat 

1) patres conseripti. E vorba de Senatorii romani. 

2) E vorba de panegericul — discurs demonstrativ prin care se aduce 

“laudă unui om, fie în vicță, fie mort, dar după cea fost înmormîntat — 

pe care Pliniu cel tînăr îl ține asupra Imperatului Traian, 
3) Traian fusese adoptat de Nerva în templul lui Jupiter. Capitolinus.
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şi de Suveran, şi ca din tâte disele mele să nu transpire 
decât independenţă, credință şi adevăr, şi ca a mea cu- 
vintare de recunoscință să fie tot atât de departe de 
ideea linguşirii, pe cât de puţin sînt împins “la acesta. . 

Despre Suveranul nostru nu numai consulul, dar 
ori-care cetăţen, cred, e dator a-şi da silinţa să nu vor- 
bâscă, precum ar fi putut vorbi d'un altul. Departe deci 
de noi acele vorbe, care dovediaii temere | Nimic să nu 
grăim ca mai înainte, fiind că nimic nu suferiim ca mai 
înainte. Nici în public să nu cuvîntăm asupra Suveranului, 
cele ce cuvîntam mai înainte, fiind că nici în particular nu 
mai şoptim cele ce şoptiam mai înainte. Din discursurile 
nostre trebue să resulte deosebirea timpurilor, şi din 
însu-şi felul cuvintărilor nstre de recunoscinţă să se în- 
țelegă, când şi cui s'aii adresat. In nici'o ocasiune să. nu-l linguşim ridicându-l între dei, făcendu-l divinitate, 
căci nu vorbim despre un tiran, ci despre un cetățen, nu de un stăpân, ci de un părinte. El se consideră pe sine egalul 
nostru, şi ceea ce-l distinge şi-l înalţă şi mai mult este că 
tot aşa de bine îşi aduce aminte că e om, precum scie, că e 
Suveranul omenirii. Să înțelegem aşa dar fericirea nâstră şi prin fapte să ne arătăm demni de ca, şi să n€ gândim me- reii, cât am fi de nedemni, dacă am arăta Suveranilor 
care să bucură de sclavia cetăţenilor-—o mai mare supunere decât acelora, care se bucură de libertatea lor. Poporul Roman scie, incontestabil, să facă dinstincţie între Suve- ranii sâi. Precum mai deunădi aplauda cu frenesie în- tr'unul frumuseţea 1), aşa aplaudă în actualul vitejia ; precum odinidră aplauda. în sgomote la unul mimica şi vocea 5), în acelâşi sgomote aplaudă la actualul pietatea, cumpâtatea şi blândeţea. Dar noi senatorii? Slăvim noi pe Suveranul nostru pentru divinatatea lui, ori întrun 
A d 

£) E vorba de Domițian, care se credea frumos, . 5) Neron, care se credea mare poet, musicant și orator.



175 

  

glas şi după cum dragostea şi bucuria ne portă îl slăvim 

pentru iubirea lui de Gmeni, pentru moderaţiunea lui, 

pentru amabilitatea lui? Apoi ce pote proba mai mult 

demnitatea nostră de cetăţeni, de senatori, decât supra- 

numele de Cel Prea Bun, pe care-i l-am dat şi care din 

causa orgoliului Suveranilor anteriori, a devenit ce-va 

specific al lui? Câtă apropiere, câtă egalitate între noi şi 

el nu exprimă negreşit exclamaţiunea nostră : «ferice de 

noi, ferice de ell!», precum şi ordinea dorințelor nâstre 

în ruga ce înălțăm deilor: cast-fel de fapte să facă, ust- 

fel de vorbe. să-şi audă», ca şi cum i-am refusa acea 

exclamaţiune, nefăcând ast-fel de fapte! La audul unor 

asemenea glasuri el roşesce şi ochii i se înnecă în lacrămi, 

desrece înţelege şi simte, că i se adreseză lui, iar nu 

Suveranului. | 

“Să păstrăm aşa dar şi fie-care în parte şi mai cu 

semă când ne pregătim mai dinainte a vorbi, acecşi 

cuvenită măsură, pe care cu toţii am păstrat-o în focul 

acelui neprevădut entusiasm ae iubire, şi să nu uităm 

că nici o cuvintare de recunoscinţă nu va fi mai sin- 

ceră şi mai preţiesă, decât aceea care va rivaliza cu 

aclamaţiunile ce nu daii răgaz prefăcătoriei. Cât me 

privesce pe mine, îmi voiii da silința a cobori tonul cu- 

vintării mele la nivelul modestiei. şi: moderaţiunii Su- 

veranului, şi voiii ține socotâlă nu numai de ceea-ce dato- 

rim virtuţilor lui, dar şi de ceea-ce pot îngădui urechile lui. 

Gloria Suveranului, la adresa căruia voesc a rosti cuvin- 

““tarea de recunoscinţă, fiind mare şi fără semen, mă tem,să 

nu-i par exagerat, iar nu scump În laudele mele. Acesta 

“e singura grijă, singura dificultate, ce mi se presintă, 

căci a rosti o cuvintare de recunoscinţă Ja adresa unui 

Suveran . care merită este lucru uşor, Părinți Conscrişi, 

deorece n'am grijă, că, vorbind de blândeţea lui, să nu 

credă, că-i imputez orgoliul ; vorbind de cumpetarea lui, 

"că-i imputez luxul ; vorbind de dărnicia lui, sgârcenia ; 

. +
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vorbind de bunătatea lui, pisma; vorbind de stăpânirea 
lui de sine, desfrul; vorbind de energia lui, lenea ; vorbind 
de curajul lui, frica. Nu me preocupă nici grija, că-i voii 
păr€ recunoscător ori nerecunoscttor, după cum voii 
vorbi mult ori puţin, fiind-că văd, cum înși-şi deii nu se 
hucură atât de rugăciunile rostite cu o îngrijire exage-. 
rată, cât, de nevinovăția şi curăţenia inimei, fiind mai 
bine primit acela, care aduce la sanctuarele lor o con- 
sciință curată şi neprihănită, decât o rugăciune bine cal- 
culată.. i | Ia N 

Cu tâte acestea sînt dator a m& conforma decisiu- 
nii, pe care a luat-o Senatul în interesul public, ca prin 
glasul consulului, sub titlu de cuvintare de: recunoscinţă, 
să audă Suveranii cei buni, cum ati lucrat, Suveranii cei 
rei, cum sint datori să lucreze. Acestă datorie se impune 
ca'o necesitate mai cu semă în momentul de faţă, fiind că 
Părintele nostru exclude şi refusă ori-ce cuvintări de 
recunoscință adresate de particulari, fiind hotărit a nu 
admite nici chiar euvîntările adresate de organele publice, 
dacă şi-ar permite vro dată a se opune la ceea-ce a 
dispus Senatul. Dublă moderaţiune din parte-ţi, Augus- 
tule Suveran, mai întâi că nu îngădui a ți se adresa cu- 
vintări de recunoscință alt unde-va, şi, al doilea, că în- 
gădui în acest loc 5). Acesta este o ondre pe care nu 
ţi-o faci ție, ci noiiă care .ne “adresăm ţie. Tu cedezi. 
sentimentelor nâstre şi» pe când noi nu sintem obligaţi 
a prea mări binefacerile tale, tu eşti obligat a le asculta. 

" Pliniu, tra. de Aurel Moşoiu," . 

II. Teorie. $ 41. Exordiul în care oratorul, fie mai direct. fie prin perifrase -se ocupă mai mult 
de persâna sa, a auditorilor s&i saii a 6menilor 

„ce sint cinstiți prin acea cuvintare, și este silit să 
6) Adic = în Senat, unde se și ține cuvintarea, 

x



întrebuinţeze un- ton înalt în care. să dă pe față 
mai mult energia oratorului decât puterea faptelor 
ce e chemat să expună, —se numesce: exordiii 
pompos saii magnific. | ia 
* Explicare— E xordiul de mai. sus este un exrordizi ponpos 

| saii magnific pentru că printrînsul Pliniu cel tînăr, întrebuin= 
țând perifrase elegante se preocupă' prea mult de pers6na sa, 

„de a Senatului. și cu deosebire de a Impăratului Trajân,.. și 
întrebuințeză: un ton în'care se vede mai mult puterea - luă | 
de exprimare a cugetărilor, energia lui personală, decât aceea 

“a lucrurilor despre care vorbesce. 

> a, | 
ÎNDEMN LA UNIRE 2 
“de Vasile Boerescu. - 

“1. Istorie.— Convenţiunea . făcută de. Puterile europene în 
„1857, pentru reorganisarea Principatelor Române, nu stabilise uni- 
“rea Principatelor cum ceruse Divanurile ad-hoc, ci lăsase fie-care 
_stat cu administraţie separată, a | . 

La 5 Ianuarie 1859,. trebuia să se facă „alegerea Domnilor în 
„amândoi ţările. Partidul naţional voia să facă în mod indirect 
ceea ce rejusase Puterile a face în mod direct. De aceea în Mun: 
tenia se amână alegerea, ca să se vadă cine va eși în Moldova. 
Acolo eşi Cuza. Totuşi erati multe probabilități ca în Muntenia să „ se alâgă Bibescu, fostul Domn. | | 

In giiia de 23 Ianuarie, guvernul, aduse armată la Mitropolie ; 
poporul veni în mare număr să se intereseze de acâstă alegere 

“şi numai prudenţa colonelului Vlădoianu, comandantul, care fusese 
înţeles cu partidul naţional să nu tragă, scăpă capitala de o văr. | 
sare de sânge. | - : 

Şedinţa se amânâ pe a doiia di. 
In adunare, spiritele erai forte agitate. Declarându-se ședință 

“secretă, Vasile Boerescu rosti un discurs hotărîtor în.favOrea ale-  . gerii aceluiaș Domn care se alesese în Moldova, 
Iată ce spune un ziar din timp: «Incă acest cuvînt nu se sfâr- . şise și lacrimile curgea mai din. toţi ochii. -D-] dr. Arsachi,: om 

Retorica, _ , , e e 19
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luminat și experimentat, se sculă spre a arăta că acest exemplu nu 

este unic, că Svedia și Norvegia ai un singur rege, măcar că legile 

“lor sînt altele, precum nu este la noi. Prinţul Dimitrie Ghica se 

ridică, ca inspirat, şi'cu șirde de lacrimi. în ochi dise: «Acâstă 

idee îmi veni, fraţilor, în acel moment critic de eri, când poporul 

cu oștirea erail la aşa puţină distanţă, când un sânge de fraţi era 

aprâpe să se verse. Să ne dăm mâna, să fim îraţi şi să. nu tragem 

asupră-ne blestemele posterităţii !» 
Se procede apoi la vot în ședință publică, şi Cuza, Domnul Mol: 

dovei, se alese Domn. al Munteniei cu: unanimitatea de 64 voturi 
exprimate. . | . . 

Iată exordiul acelui discurs: 

II. Exordiul. — Pentru ce sîntem împărțiți în doiă 
câmpuri? Pentru ce ne numim noi şi voi? Ati nu sîn- 
tem toți Români? Aii nu avem toţi aceâşi “patrie ? Ai 
nu sîntem toţi fiii aceleâși mume ?: Pentru ce să qicem: 

noi şi voi; dece să nu dicem : noi, Românii ? Nu avem 

toţi aceâși amre, nu simţim toţi acel6şi sentimente 
pentru mama nâstră comună ? Care este causa divisiunii 

 n6stre ? Care este mărul de. discordie dintre noi ? 

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

“IL. Teorie. $ 42. Exordiul prin care oratorul, 
presupunând înțelesă -tesa ce va susţine, intră de a 
dreptul în desvoltarea discursului şi caută să facă 

asupra auditorilor prin: vehemenţa sa o impresiune 
care să înlocu6scă atragerea bunei voințe saii 
deșteptarea intereșului — s se numesce ezxordiii ex 

_abruplo. : 

Eplicare.— Inceputul discursului de mai sus este: un model 
de discurs ex abrupto, ca și începutul Primei Catilinare, pentru 
că oratorul Vasile Boerescu; începând discursul, nici nu caută 

„să-și atragă bună voința - auditorilor, nici să le: deștepte. inte- . 
resul. Toţi sînt așa de preocupaţi de „chestiunea Unirii pe 

,
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care ar vr€ so resolve, încât oratorul pote : să. înccpă cu o - 
„parte a discursului care și-ar ave locul mai degrabă în pe- 
roraţie, ca patetic, Interogaţiile repetate prin care arată starea 

de fericire în care ar fi Românii uniți, fără nici-o altă argu- 

mentare, erai de natură a sgudui pe toţi auditorii și de a le | 
deștepta cele mai adânci sentimente patriotice, precum sa Şi 

întâmplat. 

23. 

DIN APERAREA LUI LUDOVIC SV 

- de De Seze 

“I. Istoric.— Ludovic XVI, fostul rege al. „Franţei, a fost . 
dat în judecată i osândit la morte de adunarea numită. Conven- 

„Ziune. . 

„A fost executat la 21 Ianuarie 1793. 

Procesul lui s'a judecat la 26 Dechemvrie 1792. A fost apărat de 

către A/alesherbes, Tronchet şi De Sâze, „ 

Situaţiunea apărătorilor era î6rte grea, căci se scia că toţi ju-_ 

decătorii erai decişi a_vota vinovăția regelui. De aceea exordiul 

discursului lui De Săze trebuia să caute a obţine măcar cât de 

puţin bună-voinţa ascultătorilor. , " 

IL Exordiul. - — Representanţi ai naţiunii | A sosit 
"în “fine giăa când: Ludovic, acusat în numele: po- 

porului francez, pâte fi ascultat în mijlocul chiar al 
acestui popor! A sosit diiia când, încuragiat de sfa- 

“ turile pe care i le-a dat umanitatea, şi legile, pote pre- 
sinta naţiunii o-apărare pe care o mărturisesce inima: 

sa şi desvoltă înaintea ei intenţiunile ce l-ai animat, în 
totăsuna! Insă-şi liniştea ce mă înconjâră îmi anunţă 

că dia justiţiei -a succedat gilelor de urgie şi preven-“ 
ţiunii ; că acest act solemn nu este numai o formă za- | 
darnică ; că timpul libertăţii este și acel al nepărtinirii 

_pe care îl comandă legea, şi că ori-cine ar fi omul 
ce se găsesce redus. la umila condiţiune de acusat —
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e totd6una sigur de a atrage asupra lui şi atenţiunea 
„ şi interesul chiar al celor. -ce-l persecută. Am dis ori- 
"care ar fi omul, fiind-că Ludovic în adevăr nu e decât. 
un om-:El nu se mai bucură de nici un prestigiă ; nu 

mai pâte nimic; nu mai: inspiră nici tâmă, nici chiar 
“speranţă: este dar momentul când trebue să-i daţi, nu 
numai cea mai exactă justiţie, dar, de aș îndrăsni să gic, 
cea. mai multă favâre. Pe Aa 
"Aş dori să fii audit în-acest moment de t6tă Franţa ș 
aș „voi ca acest loc să se pâtă lărgi cât se: va put 

„mai mult, spre a o put primi, Sciă că, vorbind repre- 
“sentanţilor naţiunii, vorbesc însă-şi naţiunii; însă este 

-. permis negreşit lui Ludovic de a regreta că o mulţime 
- imensă de cetăţeni, aflaţi sub impresiunea unei incul- 
pări al cărora obiect este el, să nu se afle astăgi faţă, 
spre a aprecia: răspunsurile. ce Yor spulbera t6te incri- 
minările. Ceea-ce îl interes6ză. mai mult este de a proba 
că nu e culpabil, acâsta-i t6tă voinţa, t6tă cugetarea sa. 
Ludovic scie bine că Europa aşteptă cu impacienţă 

E “hotărîrea ce aveţi să: pronunţaţi ; însă el nu se ocupă. 
„decât de Franţa. El scie bine că posteritatea va aduna 
într'o qi tâte piesele acestei mari discuţiuni ce s'a ridicat între o naţiune şi un om; însă Ludovic nu cugetă de- cât la contemporanii săi, el nu aspiră decât. a-i desa- măgi. Ei nu aspir la nimie mai. mult decât a-] justi- fica. Uit, ca şi el, Europa ce ne ascultă, uit posteritatea, a cărei opiniune se şi prepară. “Nu 'voese a vede ' de- > cât momentul actual, nu sînt ocupat decât de Ludovie şi cred- că dătoria. îmi va îi împlinită când voii de- monstra că el' este inocent. | ! | II. Teorie. $ 43. Exordiul- prin care oratorul — sciind că auditorul este cu desăvârșire în con- „tra tesei sale — Caută în mod meșteșugit să obțină bunăvoința lor — se numesce ezxordiii insinuant.
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"Esplicare, — _ De: Size s scia că majoritatea membrilor” Csn- 
vențiunii, vor cu îndârjire mortea lui Ludovic XVI..El totuși. 
trebuia să pledeze în fața lor nevinovăția lui. Ca să potă face 
acesta, cată de la început . Să se 7sinaeze, să se furişeze în, 
sufletul lor, aducând de la. început cea mai mare venerațiune 
pentru ideile și sentimentele. ce însufleția pe membrii Conven- 
țiunii. Ast-fel rând pe rând vorbesce de poporul . căruia 'Lu- 
-dovic vrea să-i vorbescă, de umanitatea! și legile acestui popor 
care-i permite “să se apere, de liniștea, adunării și de nepăr- 
tinirea mărturisită prin acea linişte; de legătura dintre liber- 
tate și nepărtinire; de umilirea lui ca om — care nu mai e 
decât om; de mărturisirea-lui că e Francez şi numai Francez 
şi nu se gândesce de loc la ajutorul 'străinătății — tote fapte 
care nu puteai decât să măgulescă pe auditori . și să-i predis-'. 
„pună, pe cât „posibil, în favârea lui. Este un admirabil model ; 

„de exordiii insinuant. - 

„aq 
INCEPUTUL DISCURSULUI IN CESTIUNEA LEGu 

RURALE | - 
„de Michail Kogălniceanu 

“Istoric, — Comisiunea centrală din Focşani, instituită de 
Convenţiunea ') pentru reorganisarea Principatelor (1858) făcuse un 
proect de lege pentru îmbunătăţirea sârtei țăranilor, proect discutat 
în Adunarea separată a Moldovei şi apoi, după unirea definitivă. 
presentat Adunării comune de ministerul Barbu Catargiu. Cu ocasia , 
acestei desbateri rostesce Kogălniceanu un discurs de. o mare | 
importanţă. | . 

-EI arătă că nu s a studiat în n deajuns « cestiunea 1 nici de Comi- , 

  

1) Convenţiunea între Marile Puteri, închestă Ja Paris, la. 1858, 
"August 7, E alcătuită din 50 de articole şi stabilesce numirea de «Prin- 
cipatele Unite Moldavia şi Valahia», stabilesce suzeranitatea Porții, fără. 
ca acâsta să aibă drept a se amesteca în administraţia ţărilor, apoi ho- 
tăresce să fie în fie-care principat un principe şi o „adunare generală și: 
alte disposiţii privitâre- 1a organisarea generală a țărilor. 

x 

C
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siunca centrală, nici de Adunare ; de aceea face însu-și acest studiii 

examinând condiţiunile ţăranului sub diferite legiuiri, arătând că. 
din primele timpuri ale existenţei Principatelor Române s'a sta- 

"bilit că ţăranul are drept a se hrăni pe moşia boerului, că acesta 
e obligat să-i dea pămînt. Din nenorocire, răsbâele, sărăcia, _ait 
silit pe țăran să-şi cedeze drepturile, să se vindă și a ajuns ast-fel 

+ „vecin sait rumân, situaţiune pe care Mihaii-Vitâzul a decretat-o- 
printrun hrisov, ca să împedice pe țărani a mai emigra. Din 
starea de. vecinătate î-a scos Constantin Mavrocordat, dar nu le-a. 
dat nici un drept, nu le-a dat nici o bucăţică de pămînt, încât 

„de fapt ai preferit să se întârcă la starea de iobăgie, dacă boerii 
- voiail: să-i primâscă, Ast-fel situaţia a r&mas tot: rea; Puterile eu- 
ropene ai.voit s'0 îmbunătăţâscă ; s'ă presentat legea Comisiei 

„centrale care era fârte nedrâptă pentru ţărani; Kogălniceanu a. 
„ combătut-o, dar în zadar, ea s'a votat; pentru că” majoritatea Ca- 
merci era alcătuită de boori proprietari. Cuza însă n'a promul- 
gat-o, a presentat Camerei alt proect alcătuit de ministerul IKo-: 
-găniceanu, proectul nici wa fost luat în discuţie şi s'a dat blam 
“ministerului. Atunci s'a făcut -așa numita lovitură de Stat. de la. 
2 Maiii 1864, când 's'a disolvat Camera şi-s'aii decretat o sumă de 
legi fără a fi votate. Din acâstă. epocă datâză cele mai importante 
din legiuirile n6stre: codul civil, penal, legea instrucţiei,'. legea 
împroprietăririi, ete. o A 

„.. Domnilor mei, “ 

Dacă în ţară este.o chestiune mare şi grea, negreşit 
„că este chestiunea ce astădi ni se înfăţişeză spre desle- 
gare.. Vreaii să vorbesc de îmbunătăţirea sortei țăranilor, 
de. îmbunătăţirea prin urmâre a însă-şi temeliei naţiona- 
lităţii nostre. . . NE | = 

In adevăr, domnilor, nici o cestiune în hotărirea ci. 
nu reclamă mai mult patriotism, înţelepciune, dreptate - 
şi abnegațiune totdeodată, decât marea. reformă ce sintem 
chemaţi -de a face; reformă care „a fost grea şi în- 
țările cele mai puternice şi mai: luminate ale Europei; 
reformă care astădi preface condiţiunile naţionale şi so-! 
ciale din marele imperiii al Rusiei2); reformă care şi în. 

> 

  

i 
2) In Rusia Alexandru 11 împroprietărise pe tăranii,.  
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principate se urmăresce fără succes, de mai mult de un 

secol); reformă grea şi. spin6să, a cărei soluțiune pă- 

rinţii noştri ne-aii lăsat-o ca o fatală moştenire! Da,. 

domnilor, fatală moştenire, — căci când sîntem chemaţi 

a deslega acestă cestiune, a săvârşi acestă mare prefa- 
cere în ideile „nostre, în trebuinţele nostre, în vicța so- - 

cială economică a proprietarilor de moşii şi a trei mi- 

line de ţărani? In mijlocul transformării nostre naţionale 

şi politice, în mijlocul luptelor de partidă, în timpul când : 

tot ce este vechiii este cădut, “când tot ce este noii nu 

are încă rădăcină, când Convenţiunea, -marea nâstră 

revoluţiune, — da, domnilor, Convenţiunea este o mare, 

“o întregă revoluţiune în ţara nâstră!— când dic, acestă 

Convenţiune este abia la întâiul period al punerii .sale 

in lucrare, iată epoca când sîntem chemaţi a hotări şi 

cestiunea socială. . A . 

Nu m& îndoesc, domnilor, de patriotismul nimenui ; 

cred, domnilor, că toţi câți sintem aci, din ori-ce,partid - 

am fi, sub ori-ce steg am fi adunaţi, toți voim îmbună- 

tăţirea - sortei fraților noştri, ridicarea ţăranilor din starea - 

_înjositore în care se află; toți voim să dăm acestei 

cestiuni soluțiunea cea mai bună, căci toți — cel puţin 

aşa cred eii — văd în acestă soluţiune însă-şi consolidarea 

naţionalităţii române. Insă, domnilor, pe lângă patriotism, 

avem 6re şi tote studiile pregătitore,: tote “luminile tre- 

buitore, ttă” înţelepciunea cerută şi mai ales acea ochire. 

dreptă, acea linişte de' suflet, acel sânge rece, acel simţ : 

nepărtinitor, condițiuni neapărate ale legislatorilor, con- 

-diţiuni fără de care legile eşite din mânile nâstre, nici- 

" odată” nu vor “pute, fi expresiunea “echităţii şi a nepăr- 

tinirii,, niciodată nu ' vor: pute indestula „Jegiuitele înte- 

  

-- 8) Alusiune. la. reforma. lui C, Mavrocordat, (1746 Muntenia, 1749 

Moldova), după. care ai urmat alte încercări de reforme economice, 

care sint pomenite în discurs. . a? :
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rese ale ţării, niciodată nu vor put aduce în: mijlocul nostru liniştea, pacea şi fericirea generală ? Ia 
Cât pentru mine, domnilor, — cu durere o spui; eii nu 

o .cred. 

Sintem, în mijlocul luptei, lupta între: trecut şi viitor, - 
“lupta între societatea veche şi între. societatea. modernă; acestă stare de lucruri a tăcut din tâte chestiunile o armă de răsboiii. Cum dar şi chestiunea rurală,-de care.sînt le. gate atâtea mari interese, să- nu fi devenit şi ca în mâ- „Bile partidelor o grozavă maşină de atac saii de apărare ? "Aşa dar, nu când totul se agită, când nimica : nu este “stabil, când lupta este elementul până şi al legislatorilor, nu în mijlocul unei aşa mari. fermentaţiuni 4) cestiunea rurală ar pute dobiîndi o soluțiune de dreptate, de. pace, 

nostre, e | Da Sintem, mai presus de tot, Omeni ; este dar cu nepu- 

de înfrățire şi prin urmare de consolidare a naţionalităţi 

tinţă ca şi noi să nu ne resimţim de impresiunile,- de . “agitațiunile şi de patimile din - afară şi dar, în frica lui D-deii o declar : mă tem că în momentul de faţă nu - sintem la înălțimea misiunii nâstre. a 
- Dacă acestă temere a mea. este greşită, eii: de mai „înainte fac scuzele mele şi aş fi prea norocit ca :resul- tatul să m& dovedâscă greşit. | Dă „Ce bucuri ar fi pentru mine, ce -fericire ar fi pentru Tară, ce frumosă recomandaţiune ar fi pentru clasele 

4) Agitaţiunea cra forte vie în ţară. Țăranii aşteptat cu. ncrăbdare, "dar şi cu neîncredere, “legea ce avea să le . stabilescă "viitorea lor si. tuaţiune. Se scia că ministerul nu e de loc favorabil ideii de împroprie=. tărire, pe când Domnul 0 voesce şi că adversarii ideii acesteia ati un mare contigent în adunare, “Situaţia era încordată“şi din pricina cam- panici întreprinse de liberali contra conservatorilor de la putere. Numai - o asemenea «mare fermentațiune» pote explica întâmplarea de la 'S Iunie 1862, adică uciderea primului ministru Catargiu, Aşa dar, cuvintele . oratorului din acest pasagiă sînt pe deplin justificate, - 
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inteligente: şi bogate ale României înaintea Europei, când -am dovedi că sintem în stare a lua în mânile nostre nobilă iniţiativă a acestei. mari reforme sociale şi că „capul şi inima ne sint aşa de sus încât să fim capabili “de a lăsa 'de o parte interesele individuale. şi a nu ave “dinaintea ochilor noştrii decât marele interes -al Ro- - mâniei | - i 
„În asemenea cas- soluțiunea ar fi şi isprăvită. „A fost un corp politic, domnilor, care, dacă sar fi „ „pus cu tot dinadinsul, -cu t6tă. maturitatea, p6te ar i "isbutit să pue adunarea,. să  pue chiar țara în posiţiune. „„“de a hotări cestiunea. rurală în cunoscință de causă, „pregătită: şi luminată! Acest corp era comisiunea cen-. trală 5). Departe de mine, domnilor, ideea sati cutezarea de a arunca” asupra onorabililor membri ce ai compus acest înalt corp cea mai mică umbră. de învinovăţire “sati măcar de îndoelă despre patriotismul, râvna ori ca- „» pacitatea lor. Insă să-mi fie ertat de a o dice, că comi- - siunea centrală, compusă de representanţii a doit puteri 
„adesea în luptă, -n'aii sciut îndestul a uita acestă deo- Sa sebire, a originei sale; că dar ea a urmat curentului a doi 
opiniuni ; că acesta a făcut că şi cestiunea rurală s'a 
tractat de dinsa ca o cestiune de partid, când ca nu tre- „„buia a se tracta decât ca o cestiune de utilitate publică. - 

  

5) Acest corp a fost instituit de Convenţiunea din 1858. Ea dă pu= 
terea legislativă în mâna a trei factori :. Domnul, Adunarea şi Comisiunea centrală. Pentru 'legile de interes special. fie-cărui principat ajungea cola- 

- borarea: primilor doi factori ; jar pentru cele de interes comun se cerea 
'și lucrarea celui d'al! treilea. Comisiunea centrală era alcătuită din 16 
membri : opt! Moldoveni şi opt Munteni. Patru se numiaii de către Domn, 

“iar patru se alegea de fie-care adunare din sînul sâi. Ea avea înalta. . - misiune de'a priveghia la realisarea nouci organisări a ţărilor, putând 
-a arăta Suveranilor abusurile ce ar constata şi îmbunătățirile ce ar crede "* necesare, Ea pregătia legile de interes comun, precum erâti cele privi- 
târe la unitatea legislaţiei, la unirea vămilor, a postelor şi telegrafelor, a sistemul monetar, a -
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Aşa dar şi în sînul: comisiunei centrale s'aii. înființat 

„doii& tabere : apărătorii pr oprietarilor.. şi apărătorii țăra- 

nilor, când, după. opiniunea mea, comisiunea centrală, 

în acestă cestiune mai ales, nu trebuia să infăţişeze de 

cât pe apărătorii naţiunii. Şi când o gic acesta, sînt de- 

parte de a arunca vre-un blam ; mă mărginesc numai 

de a constata un fapt; și dacă mi-ar fi ertat de a-arunca 

blam, acesta l-aş adresa partidului din care, cit am onore 

de a face parte). 

Un partid, partidul. conservator, în sînul comisiunii 

centrale, şi-a formulat ideile sale în cestiunea rurală. 

Acest partid s'a înfățişat cu un anume proect. Bun, răi, 

dar era un proect. Cel-l-alt partid s'a - “mărginit numai 
de a critica şi de a combate lucrarea pusă pe biuroii, 
fără a veni şi din parte-i cu vre-un alt proect bine aş- 
ternut şi bine lămurit. Şi aşa, când în sînul comisiunii 
centrale a venit ora, votului, unii din onorabilii membri 

ai fost nevoiți a admite, cu tote lipsurile sale, proectul 

d-lor Arsache, Docan şi Brăiloiu, pentru că acesta le în- 
făţişa încai un ce positiv ; când, cu durere o spun, «ap&- 

„rătorii ţăranilor» n'aii înfăţişat decât discursuri, discursuri 
ferte bine simţite, forte -întemeste, dar care 'netradu- 

cendu-se în nici un proect precis, nu înfăţişă nimic 
practic în privirea resolvării cestiunii. Şi aşa chiar Țara 
a râmas în nedumerire asupra opiniunilor minorităţii ; 
aşa şi adunarea s'a pus. în neputinţă de a se rosti: între 
doiiă socotinţe traduse prin doiiă .proecte. 
„Acestă atitudine negativă a liberalilor în sînul. comi-. 

siunii centrale. n'a avut dar alt! resultat. decât. că a con- 
tribuit şi mai mult la răspândirea a felurite bănueli 
asupra opiniunilor şi planurilor partidului ce nu s'a unit 
cu proectul majorităţii. 

Ce bine ar fi resultat însă şi pentru Adunare şi pentru 

  

6) Partidul liberal, 
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Ţară, dacă astădi, chemaţi a ne rosti asupra unei ces- 
tiuni atât de grele, am fi avut dinaintea nâstră doită pro- 
ecte menite a deslega nodul! Ce îngrijiri mai puţine 
pentru: proprietari ;:ce mângâere pentru ţărani ! Ce des- 
minţire mai vederată a vorbelor deşerte, a cuvintelor 
seci, a învinovăţirilor de comunişti, de socialiști, de mân- 
cători de moşie şi câte alte imputări ce se aruncă asupra 
tuturor. acelora care aii nenorocirea dea nu îngenuchia 
inaintea proectului de lege rurală, elaborat de majori- 
tatea comisiunii centrale | 

* Ce liniştire pentru Ţară şi ce înlesnire în sfârşit sar fi 
făcut Adunării de a pute, în cunoscinţă de causă și lu- 
minată despre proectele şi a unui. partid şi a celui-l-alt, 
de a pute, dic, resolva cestiunea în deplina ci  neatârnare” 
şi cu tâtă maturitatea ! .. 

Insă acesta, din nenorocire, nu“ este. Adunarea are 

dinaintea sa numai proectul de lege rurală elaborat de: 
majoritatea comisiunii centrale. Acest proect este adoptat 
de secțiunile fostelor Adunări a Moldaviei şi Țării No- 

mânesci şi raportorii acelor Adunări sint şi . raportorii 
Adunării: României în acestă cestiune?). Aşa dar proectul 

icomisiunii centrale, sprijinit de adesiunea secțiunilor şi 

de raporturile comisarilor, avem să-l studiem, avem să-l 
cercetăm şi apoi ori să-l adoptm, ori să-l respingem. 

Şi acum; domnilor, după ce am îndrăsnit a nu încu- 
viința purtarea amicilor mei politici diri sînul comisiunii 
centrale, daţi-mi voe să mă exprim cu totă moderaţiunea, 
cu tâtă deferenţa, dar totdeodată cu tâtă sinceritatea şi 
asupra proectului majorităţii comisiunii centrale ce stă 
astădi în discuţiune. Şi pentru ca să fac acesta, daţi-mi 

voe, domnilor, isă m& intreb mai întâi dacă acest pro- . 

7) Până la 1861 Principatele Române aveai dotă camere: pentru 

Moldova şi pentru Țara Românâscă. De la acestă dată, făcându-se 

nnirea definitivă, s'a creat o singură adunare generală, -
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cect. este elaborat pe. acele niargine care 'le-aii cerut 
_- Convenţiuinea din 7j,5 August? Şi chiar din început şi 
„fără sfială o gic că nu. 

“IL. Teorie. Ş aq. Exordiul- prin care oraiorul, 

mai înainte de a intra în desvoltarea tesei sale, 

„caută să explice posiţiunea sa în cestiunea desbă-. 
tută, are trebuinţă de. mai multă întindere decât 

cele-l-alte feluri de exordiuri. De aceea acest fel. 
de exorditi se numesce desvoliat. 

Ezplicare. : — Fragmentul de discurs de mai sus este -un 

exordiă desvoltat pentru că Kogălniceanu, mai înainte de a 

începe să susțină tesa sa — împroprietărirea țăranilor, — caută 
să explice posițiunea sa în. cestiunea desbătută și este nevoit 

să arate deosebitele împrejurări, tendințe și fapte ce sait pro . 

dus în acestă cestiune până în momentul vorbirii Iul." 

| 25. 
PACUVIU CĂTRE FIUL SEU 

din Titu Liviu 1) * 

L Istoric. — “După lupta de la Gane, Aniba], comandantul 
armatei cartagineze, se îndreptă spre oraşul Capua. Pacuviu Ca- 
laviu isbutise_ să supună voinţei sale tote mişcările Senatului. De 
şi nobil, era capul partidului popular, Inimie al Romanilor, el voia 
să primâscă cu porţile deschise pe. învingătorul Anibal, sperând : 

——— | 
1) Istoricul roman Titu Liviu intercaleză în scrierea sa discursuri 

întregi, atribuite persânelor, pe care le pune în acțiune, şi făcute cu 
multă artă. Aceste discursuri nu sînt discursuri proprii dise, întru cât 
nu ne-ai rămas chiar de la acele persâne care se presupune câ le-a 
ținut, şi fac parte mai muit din genul istoric, Aceste discursuri, care se ” 
presintă sub o formă mai concisă” decât discursurile propriii dise, se 
presintă totuşi cu acelcşi calități generale ca şi acestea. |  



Su 189 
. 

  

că, ajutându-l să sdrobâscă pe Romani, va asigura patriei sale 
stăpânire asupra Italiei. 

Senatul, ascultător blând al ordinelor Tu Pacuviii, primi aprope. 
în unanimitate acâstă propunere. D'abia câţi-va bătrâni se opu- : 
seră. Când intră Aniba! în oraş, fu primit cu mare entusiasm de 
tot norodul și fu găsduit chiar în casa lui Pacuviu. Acesta. avea 
un fii numit Perola, care făcea parte dintre puţinii amici ai Ro- 

“mei. El s'a declarat de la început adversar al lui Anibal, și -.cu 
mare greutate, după stăruinţele lui Pacuviă, a fost scăpat de vre-o 
pedâpsă, ba chiar poftit la masă. d 

Adus aprâpe cu sila de către tatăl săi, Perola.stete tot timpul 
trist și apoi, eşind puţin din casă împreună cu tatăl săi, îi spuse 
— arătându-i un cuţit — că e hotărît să ucidă pe Cartaginân, ca 
să se spele rușinea ce căduse asupra patriei sale. 

„Atuncă Pacuviu îi vorbi aşa. de - convingător în cât îl făcu să 
plângă. » 

'Vădend lacrimile î în ochii înârului, Pacuviu îl luă în braţe, îl 

strînse, şi nu încetă de a-l conjura decât după ce el făgădui că. 

. 
asvârle arma şi că renunţă la ținta sa. E 

II. 'Tractazea. —01 ful “mei, te rog şi te conjur 
în numele tutulor legăturilor sfinte dintre. tată şi fiu, nu . 

întrista ochii mei părintesci cu vederea crimei şi supliciului 
tâi! Sînt dor câte-va ore de când juram împreună, 

luând de martori pe toţi qeii cu mâna în mâna lui Anibal, 
o credinţă nestrămutată. Şi acest braţ legat prin jură- 
mâînt, la eşirea de la masă, noi să-l armăm în contra lui | 
Te ridici de la masa 6spetului, unde ai fost primit singur 
cu alţi doi Campanieni, şi acâsta pentru ca să pătezi de 
“sânge masa gazdei tale! Am pulut să înduplec pe Âni- 
bal în favorea fiului meii, şi nu voii pute îndupleca pe... 
fiul meii în favârea lui Anibal! 

Dar fie! Să nu existe pentru tine nici leg aătură sfintă, 
“nici bună credinţă, nici milă, nici religie ; nu te da îna- 

poi de la nici. o crimă, dar cu condiție ca crima să nu 
atragă după ea perderea n6siră. 

Ta singur vrei să ataci pe Anibal? Ce! Când este di. 

conjurat de atâţi omeni i liberi şi de atâţi sclavi ? Când tote, 
. 

” - 7
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privirile” sînt îndreptate asupra lui? 'Tâte aceste. braţe 

se vor ridica asuprăcţi,: când vei comite nesocotitul tâi 

” “sacrilegiit. Privirea chiar a lui Anibal, care înspăimintă 

armate întregi, care înspăimintă întreg Poporul Roman, 

credi tu că o vei pute îndura ? Şi dacă alt ajutor îi va 

lipsi, când voiit face eii lui Anibal un zid de apărare cu 

corpul meii, îndrăsni-vei tu să lovesci în tatăl teii ? Da, 

va trebui să-mi străpungi inima, înainte de a-l - atinge 

şi de a-l străpunge pe el. Mai bine convinge-te de: cu- 

vintele mele aici, decât să fii învins acolo. Aş vre ca 

rugăciunile mele să aibă asupra ta ace€şi influenţă care 

ai avut-o astădi la Anibal pentru tine însu-ţi l» 

TUL. Teorie. $ 45. Nu se pot da regule precise 

în privința modului cum să dispui diferitele ar- 

gumente de care te servesci ca să convingi ;- este 

însă un principii că trebue să sfârşesci cu argu- 

mente puternice. Retorii vechi deosibesc două sis- 

- teme : ordinea omerică şi ordinea ascendentă. 

Ordinea ascendentă cere să începi cu cele mai 

puțin importante probe şi să-mergi spre. „cele mai 

însemnate. 

Ordinea omerică cere să-ți împarţi în dotiă ar- 

gumentele decisive şi să pui o parie la început, 

„o parte la fine, iar pe cele mai neinsemnate să 

le aşedi la mijloc. -Numele vine de la Omer, care 

spune în Iliada că aşa aşeda Nestor pe ostaşii sti, 
când pornia la bătălie: pe cei mai buni în față 

şi în urmă, pe cei. slabi la mijloc. 

Fzplicare. — Oratorul în acest discurs, redus numai la frac- 

are, aşâdă argumentele în ordine ascendentă. 
La început spune că ar fi o trădare să omâre pe acela căruia 

„a jurat credinţă şi care' l-a admis la masa Sau. Probă slabă 

  ţ 
i
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. fiind-că Perola putea obiecta că însă- și intrarea lui Anibal în ce- - 
tate s'a făcut prin trădare. 

Al doilea argument este. că Anibal l-a ertat pe Perola și acesta 

"ar fi obligat să-l cruţe..... Argument ce-va mai puternic, dar încă . 
slab, căci el nu ceruse ertarea- şi pte că venise la masă tocmai 

cu gând de a-şi r&sbuna. 
_ Altreilea argument e mai puternice: Crima e , zadarnică, fiind-că 

_Anibal nu e singur.și deci Perola va put& fi omorit fără să potă fi 
sigur că va ucide pe Anibal.... La acâsta încă putea obiecta Perola, 

că el nu se gândesce la viţa proprie şi e gata chiar să 'se sacri- 

fice, dacă pote servi Patria ; "Dar faptul că ar putâ fi ucis, fără 

să ucidă pe Anibal, arată că acel argument e mai puternice decât: 
„cele-l-alte doiiă. 

Ultimul argument este decisiv: Pacuviu va apăra însu: şi pe Ani: 

Dal... Acum Perola trebue să renunțe, căci nu pâte voi să fio paricid. 

' Exerciţiul 28. — Să se prefacă acest discurs, aședendu-se 
“argumentele în ordine omerică. 

. 

_26. 

IN CESTIUNEA LEGII RURALE 

de Michail Kogălniceanu. 

1 Istorie şi -analisă. — Am văgut mai "nai nte începu- - 

tul acestui discurs. Urmâză acum sfârşitul, adică peroraţiunea. 

Este un adevărat, model oratoric. Tâte regulele sînt păzite și 

afară de asta aflăm o putere de convingere, o căldură în susţinere 

care te impresionâză adânc. 
Incepe resumarea motivelor care îl fac si să voteze contra proec-. 

tului de lege presentat de guvern. După acea urmâză pateticul, 

strălucitul patetic care pote fi pus alături cu marile modele din 

elocuenţa celor mai de îrunte oratori. . 

II. Peroraţiunea. — Iată, domnilor, causele care mă 

“fac să combat din tâte puterile mele proectul comisiunii 

centrale şi ori-ce alt proect care ar ţinti de a lipsi pe 

țărani de o singură prăjină de pămint din ceea-ce ei 

astădi stăpânesc în puterea legilor în. vigore. 

Asemenea proecte sint. în contra dreptăţii, în contra
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legii, în contra naţionalităţii şi în contra a chiar intere- 
sului proprietarilor de moşii. i. 

Ele ar îi contra dreptăţii, pentru că nu este drept să 
ne folosim de puterea nostră. de legiuitori spre a strâm- 
bătăţi pe cei slabi și pe cei neîndrituiţi de a.ridica gla- 
sul aice. e Da 

Ele ar fi contra legii, pentru că ar trage din stăpâ- 
nirea ţăranilor părticica de pămînt ce le o garautâză 
legile actuale, . _ | Ea | 

Ele ar fi în contra naţionalităţii nostre, pentru că, de- 
parte de a desvolta simţul patriotic în inima gl6telor, — 
fără de care o naţiune nu este tare, — ele n'ar face decât a 
deslipi clasa cea mai numerâsă de la sinul Patriei, pen- 
tru că nelegând pe țărani cu nici un interes la apărarea 
pămintului strămoşesc, i-am face străini în propria lor 
țară şi pote i-am sili — în desnădejdea lor — ori la o pus- 
tietâre emigraţiune ori la o grozavă resistenţă în lăuntrul 
Ţării. . . 

Ele ar fi în contra chiar a interesului proprietarilor 
de moşii, pentru că proprietatea numai acolo este res- 
pectată, numai acolo este sigură, unde are mulţi apă&ră- 
tori, pentru că istoria ne arată: că acolo unde proprietarii 

„n'ait avut indestul patriotism şi indestulă inteligenţă spre 
a se pune singuri în capul reformei, spre a face singuri 
concesiunile cerute de folosul, de binele general al Țării, 
ei aii dat loc la grozave catastrofe, 'a cărora aii fost ei 
cele d'intâi victime a | a 

Şi acum, domnilor, las dreptul de o parte şi mă voiii adresa numai la inima d-vâstră, - 
Nu voiii mai chema în ajutorul țăranilor noştri decât - „umanitatea şi patriotismul d-vostră. A 

_O! nu drămuiţi brazda de „pămint “trebuitâre hranei 
țăranilor! Gândiţi la durerile, la patimile, 1 a lipsurile trecutului lor! Gândiţi la. originea averilor d-vâstră; gândiţi că cea mai mare parte din ele o datoriţi muncii 
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şi 'sudorilor lor! Inchipuiţi-vă e că. părinţii lor. Sati i luptat” alăturea cu părinţii noștri pentru salvarea Țării şi a al- 
tarului. Gândiţi că mâne pâte ora pericolului pote iarăşi 
suna; că.fără dinşii nu veţi pute. apăra nici Patria, nici. 
averile, nici drepturile vâstre şi că — odată Ţara cădută— 
nu veţi fi decât slugile străinilor, când astădi sînteţi. în. 
capul României, . în capul unei țări libere şi autonome. 

« Aduceţi-vă aminte 'că, atanci -când era ocupaţiune . 
| “străină, mulţi. din: noi treceam hotarul, iar țăranii rămâ- ” 
„neaii şi ne păziait moşiile şi averile. 

„ Inchipuiţi-vă care. era sorta nenorociţilor. noştri țărani 
“în acele triste timpuri. | 
„"Aduceţi-vă aminte că ei şi cu însă- -şi femeile: lor adesea 
aii fost reduşi la stare de vite, înjugaţi la carele muscă- 

„lesci, şi că 6sele a mii de țărani români până astăgi îi încă - 
înălbesc câmpiile Dobrogei. şi ale. Bulgăriei. 
O! fie-vă dar milă de dinşii, fie-vă milă de țara nâstră 1 
O! de ce nu se ridică dintre d-vâstră vre-un urmaş.al 

vechilor Domni români saii ai companionilor de luptă - 
ai. lui. Ştefan: Cel Mare şi-ai lui: Mihaiii Vitezul; ai lui Şer- 
“ban Cantacuzin şi ai lui Grigore Ghica, şi el să ia inițiativa, -, 

“el să se pună în capul marii reforme, să ridice el Stegul * 
emancipării ţăranilor. români, cum a făcut-o în Ungari ia 
urmaşii lui Zriny şi ai lui Battiany, în Prusia unul, din 
cele mai strălucite nume ale aristocrației germane, prin- 
cipele de Hardenberg cum: astăgi în Rusia sînt în capul 

„reformei numele cele mai vechi ale boerimii moscovite | 
O!.Dacă Dumnedeii şi-ar face milă cu acestă țară şi 

“ar îmblândi inimile cele impietrite! ...; 
"O! de ce nu am elocuenţa trebuitore; pentru c ca glasul 

meii: să potă triumfa de ideile egoiste, de fricele neinte-, 
mecte, -de interesele meschine, şi așa să isbutim ca 
acâstă mare şi naţională cestiune să se hotărască, nu prin | 
lupte, nu priu. majoritate, ci prin primirea tuturor, prin | 
unanimitatea 2 Parlamentului Român. De s'ar face acesta, ce... 

Retorica.- . „- o a 13
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mare şi frumosă di ar fi pentru România, ce glorie ar 

fi pentru clasele bogate şi inteligente ale Ţării, ce renume 

pentru Adunarea. Legislativă, și cât” de - sus am ridica 

națiunea .nostră în ochii Europei !-- : 

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

când. am dovedi sir&inilor. că nu avem putinţa de a îi, 

“dea ne ridica la înălţimea: misiunii nostre, că în mânile 

„nostre, cra să întărim România şi că noi am îngropat-o 

de vie; căci, nenorocind trei milione de ţărani, nenoro- 

“cită va fi şi țara nostră ; şi mortă va fi România, când: 

în o asemenea cestiune, noi, legiuitorii & am da pilda 

strâmbătăţii şi nelegiuirii ! 
Şi să nu credem, domnilor, că prin un- vot ai nostru 

am înnecat pentru veci dreptul ţăranilor. 
„Nu, domnilor, dreptatea nu piere ; ca trupul lui Chri- 

stos ea-se pote îngropa, dar întocmai ca şi. Christos- Dum- 

neqeii ea va reînvia! Ss ! 
Şi înainte de a. sfârşi, Domnule Preşedinte al: Consi- 

Jiului 1) întâiul 2) consilier al tronului României, daţi-mi 

voe a vă adresa doiiă cuvinte; a vă aduce aminte o 

mare, o solemnă făgăduinţă. Eram în . Adunarea . din 
laşi ; unirea. ţărilor surori se proclamase de către Ale- 
sul Națiunii. In acea di, 11 Dechemvrie, d-vostră aţi 

dis la tribuna acâsta: totul pentru țară şi: nimic pen- 
tru noi. Când d-vestră ați dis aceste cuvinte, care aii 

făcut să tresară milione de inimi, d-vâstră aţi: contrac- 

tat o mare.datorie; aţi subscris o'trată la adresa Ţării | 

Astădi momentul plăţii a' venit.. Faceţi onore subscrierii 
d-vostră. Ap&raţi dar causa țăranilor ca -0 misiune 

"ce vă vine de drept. Şi, când veţi înfăţişa lui Alexandru 
I6n I votul: Adunării, „înainte de'a-i cere sancţiunea, 

  

1) Barbu Catargiu. 

--2) E vorba de cîntâi> nu numai în raug, ci și în timp. Barbu Ca- 

targiu a fost în adevăr cel d'intâi Preşedinte al Consiliului de Miniştri 

al întregei Românii, 
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aduceţi-i aminte de cuvintele ce, odată cu proclamarea sa. 
de Domn al Moldovei, i s'aii adresat 1) în numele Adunării 
şi al Națiunii ce-l punea pe tronul lui Ştefan Cel Mare: 

«O Domne, mare şi frumâsă îţi este misiunea. Con- 
venţiunea din 7/19 August ne însemneză o epocă .noită, . 
şi Măria Ta ești chemat să o deschidi. Fii dar omul epocei, 
fă ca legea să înlocucscă arbitrariul, fă ca legea să! fie 
tare, iar Măria Ta, ca Domn,. fii bun, fii blâna; fii: bun 
mai ales pentru acei pentru care mai toţi Domnii irecuți 
aii fost nepăsători sati rti. a . | 
«Nu uita, că dacă cinci-deci de deputaţi te-am ales 
Domn, însă ai să Domnesci peste miliâne de 6meni; fă 

„dar ca Domnia Ta să fie cu totul de pace şi de dreptate, 
împacă pasiunile şi urile dintre 'noi ; şi introdu în mijlo- 
cul nostru strămoşesca frăţie 1» . 

Exerciţiul 29, — Să se analiseze arătându-se până „unde - 
ține resumatul; care e partea proprie a pateticului, și care sînt 
sentimentele, mai însemnate pe care oratorul le trezesce rând 

- pe rând în sufletul auditorilor. 

Ş 46. Sistematisarea în privinţa elocuţiunii. — Elocu- 
țiunea cuprinde mijlâcele stilistice prin care se dă pe 
faţă energia oratorului. e 
„Aceste mijl6ce stilistice se pot combina în atâtea fe-" 

lură câte feluri de energii aii: deosebiţii oratori. Trei 
chipuri de aceste combinaţiuni sînt mai însemnate, şi 
anume :: 

2 temperat, corespunqând la o energie cum- 
a pătată, o 7 

3, » sublim, corespundgână la o energie mare. 

In stil simplu este discursul lui Luca Cârjă; în stil 
. temperat, A doia Olintiacă ;. în stil sublim este Prima. . 

i 

1) De către însu-şi Kogălniceanu în discursul ţinut cu acea ocasiune. 

1. Stilul simpli, corespungânăd la o energie mică.
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Catilinară, şi anume presentând varietatea de stil sublim 
numită .vehemenţă, pe când Panegericul lui: - Pliniu, 

care este tot în „stil sublim, presintă varietatea numită 

maguificenţă.. . 

'Fie-care dintre aceste. stiluri implică deosebite com- 

binaţii de mijlâce stilistice, unele: mai în legătură cu 
energia înternă a oratorului şi cu puterile sufletesci ce 
ea implică, altele mai în legătură cu exprimarea externă 

şi cu particularităţile de “limbă ce acâstă exprimare 

implică. 

„ Cele -mai în legătură cu energia internă. sînt. 
|. FIGURILE .DE 'CUGETARE, prin care mintea n6stră luând 

deosebite atitudini, arată gândirea sub deosebite feţe, o 
„coneretis6ză şi o face mult mai vie: decât ar fi dacă 

ne-am mărgini. la judecăţile prin. care se exprimă di- 

„rect. Ast- fel. gândirea : 

El e mincinos, şi deci nu m& pâte învinovăţi de minciună — - 

devine: mult mai vie prin figura - de cugetare numită 

„ezelamaţie : Aaa 

Un mincinos să mă învinovăţâscă. de minciună! — 

sai prin figura de cugetare numită interog aie : N 

Cum pâte să mă învinovăţâscă de minciună un mincinos ? 

Mai puţin în legătură cu energia și mai în legătură 

cu exprimarea sînt: ! 

II. FIGURILE DE CONSTRUCȚIE, prin care obţinem Sre- care 
efecte, adică Gre-care concretisări ale gândirii, nu- prin 

noi atitudini ale minţii, ci prin Gre-car6 modificări: in- 

troduse în' construcţiunea proposiţiunilor, şi -fraselor 

Ast-fel gândirea : 

El e mincinos, şi deci nu mă pâte învinovăţi de minciună — 

“devine. mai energică dacă - suprimăm conjuncţiile prin 

figura de construcţie numită asindelon, şi dacă prin 

pa 
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opetițiuaie, care este rară o ligură de construcție, re- 
tăm subiectul : . e 

"Bl e mincinos: el nu mă pâte învinovăţi de minciună. - 

„In fine, particularităţile stilistice care sînt mai: mult. 
în legătură cu expresia sînt: * . - 
IL FIGURILE DE VORBE Sail TROPII, prin care înlocuin + un 

„cuvînt prin altul şi obţinem ast-fel' o concretisare par- 
țială a gândirii.. Ast- fel, raţionamentul : 

El e mincinos : el nu m& pote învinovăţi de minciună — 

“devine mai. energic, dacă  dicom prin. metaforă (care e 
un trop. bine cunoscut) : 

El macină mânciună într? una; el nu mă Bote învinovăţi de 
minciună.. 

Ş 47.1. FIGURILE DE CUGETARE mai însemnate. sînţ: 

1. Cele emotive,.care implică mai mult o stare pu- 
„ternică de sentiment: 

| a) Interogajiamnea, prin care oratorul, făcându-se 
"că întrâbă fără să aștepte răspuns, întemeâză o. afirmare. 

ce nu mai are. trebuinţă de probă: PE 
Când re puterea întemeGtă pe nedreptate a dăinuit vreodată ? | 

. b) Subiceţianea, prin care oratorul întrebă: Și 
răspunde tot el însu-și: 

Ce e 6re o putere întemeâtă po nedreptate ? O cotate de nisip | 
pe care o' spulberă Yânturile mării. NE a. | _ 

c) Fzclamaţiunea, prin care a oratorul, mirându- -se, 
şi-arată dragostea, repulsiunea, mila, ete. faţă de ce-va: 
_0, trecătâre putere întemeâtă pe nedreptate! n 

d) Obsecraţiunda, prin care oratorul îşi înte- 
meâză o rugăciune, invocând puteri şi lucruri ce crede 

“el că au influenţă asupra auditorilor : 

Pe dreptul Dumnedeii,. dărâmaţi odată acestă uatere interact 

N .
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pe nedreptate! Pe cugetul drept al strămoșilor ce veghâză asupra 
„_n6stră, spulberaţi acâstă cetate de nisip! 

| 'e) Optaţiunea, prin care oratorul exprimă o 
„idee însoţind-o de o vie dorință: . 

De s'ar prăbuşi acâstă putere întememestă pe nedreptate ! De 
_S'ar spulbera odată acâstă cetate de nisip! ” - 

î) Imprecaţiunea, prin. care ne arătăm ura ne- 
împăcată asupra unui lucru, chemând - puterile supra- . 
naturale să-și deslănţuâscă furia asupra lui: 

Duhurile:fior6se ale nopţii lasă-se asupra turnurilor tale, o 
cetate întemetă pe nedreptate! Nebunia cuprindă mintea Gmenilor 
tei ! Praf şi cenușă să nu se alâgă din tine! 

8) Cominaţiunea (ameninţarea), prin care ora: 
torul caută să convinsă pe auditori, arătându-le con- > : 

îngrozindu-i cu ele: | = 

secinţele nefericite: ale unui fapt pe care ei îlaprobăşi 

Slăviţi cu toţii acâstă putere întemedtă pe nedreptate; cu toţi 
vă închinaţi acestei cetăţi zidite-pe nisip! Dar dreptatea răsbună- 
„târe nu dârme; ea a fugit dintre „Voi, şi a lăsat în locul ei silnieia. 
Naudiţi vaectele celor nedreptăţiţi? Nu luaţi sâma la scrâşnirea 
dinţilor celor ce sînt gata să vă sfâșie ? Nu vedeţi în viitor pâr- 
jolul revoluţiei! care înroşesce cerul? Amin, amin dic voit: “în 
curând, din strălucirea cetăţii vâstre nu vor rămân decât pale 
spulberate de fum şi cenuşă. 

h) Jurământul, prin care .oratorul îşi întăresce 
-afirmările, luând de martori pe Dumnedeii sat alte pu- 
teri mai mult saii mai puţin venerate de auditori: ) | 1 

-Pe Dumnedeul ce vede și judecă tot, nu m& voii da odihnei, până ce nu voii ved6 surpată acâstă putere întemestă pe ne- dreptate ! . ” 

2. Cele intelectuale al căror efect stă în genere în 
ciocnirea sai alăturarea a doiiă judecăţi, fie că amândoiiă sînt exprimate, 'fie că numai una este exprimată iar 

e 
c
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cea-l-altă este subînţel&să. Mai însomnate, dintre figurile 
de cugetare intelectuale, sînt: ... a 

a) Ironia, cu care oratorul se slujesce a. bat- 
jocori în mod delicat un obiect sait o persână, şi care - 

” constă în ciocnirea a doiă idei sait judecăţi : una ex- 
-primată, pe care,n'o crede adevărată, şi alta subînţe- 
l6să, pe care o crede adevărată. Ast-fel când oratorul: 
ar afirma cu Gre- -care întonare proposiţiunea : : 

O da, puterea întemeâtă pe nedreptate este cea mai solidă puter eI— 

noi am înţelege tocmai contrariul şi din ciocnirea dintre 
judecată ce înţelegem cu judecată pe care o augim for- 
mulată în. proposiţiune, resare ironia. | 

b) Sarcasmul, care este în esenţă tot o ironie, 
dar care e făcută asupra unor lucruri saii persâne care 
sînt atât de slabe încât merită milă, iar nu -batjocură.: 
Ast-fel, dacă ironia de mai sus ar fi făcută asupra unui 
rege care.se fălia cu nedreptatea lui, dar care acum 
fuge miserabil, isgonit "e cu rușine din scaunul săii, ar 
deveni sarcasm. 

c) Perifrasa, prin: care oratorul oxprimă o idee : 

ori o judecată nu prin vorbele ce în.mod natural ar ex- 
prima-0, ci printr”o- înlănţuire de vorbe care la început 
par'că trezesc.în minte cu. totul alte idei sai judecăţi 
şi care în realitate exprimă tocmai ideea saii judecata 

"de exprimat. Cu alte cuvinte. prin perifrasă se trezesc 
în mintea .n6stră doiă idei saii doiă judecăţi, una în- 
ţel6să, alta exprimată, şi care sfârșesc prin a se unifica 
în înţelegerea n6stră. De' unde şi farmecul ei... 

Ast-fel în frasa: a | 

Puterea întemeâtă pe ceea-ce violența dobindesce şi crudimea 

păstreză, pe ceea-ce lăcomia afiță şi dreptul celui mai tare con- 

sfințesce, nu pste ave temelie statornică — 

am exprimat ideea de nedreptate nu prin vorba «ne- 
dreptate». « ce în mod natural ar exprima- 0, ci printe un 

7
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şir de proposiţiuni, prin :care se formulsză,- firesce, cu 
mai multe vorbe, câte-va. idei coprinse în nedreptate : 

a' dobînaâi prin violenţă, a'păstra prin crugime, a fi 
aţițat de lăcomie, a consfinţi un fapt prin dreptul celui 

„mai tare, — care tâte se reduc la ideea de, nedreptate, : 
pe care, ast-fel, am exprimat-o prin perifrasă. . 

"d) Alusiunea, prin care sg.alătură 0 idee care 
„se exprimă, lângă alta care rămâne neexprimată, -sub- 
 înţelegâridu-se o asemănare între ele. Ast-fel, dacă am 
„Sci că un om cunoscut se-laudă cu credinţa că puterea 
întemestă pe nedreptate are temelii solide, noi am putâ „face alusiune la e), dicând despre un altul: | 

Şi dumnia-sa este dintre acei care cred că puterea întemestă pe nedreptate are solide, temelii! o 
„„ "Prin acâstă frasă noi caracterisăm. o pers6nă despre 
care vorbim, prin asemănare cu altă pers6nă despre. care nu vorbim, care rămâne înţel6să şi la care gicem 
că facem alusiune. a | 6) Antitesa, prin care punem faţă în faţă doăă idei 

. contrarii, exprimându-le pe amândoiăă. Efectul. constă „„ în- faptul că fie-care dintre. aceste: idei par mult mai vii în oposiţiune decât dacă ar fi singure. Ast-fel :- 
- Puterea întemeâtă pe nedreptate este o slăbiciune ce se dă- râmă de dreptate —: a . 

conţine trei antitese: «putere— slăbiciune», «nedreptate „— dreptate», și eîntemeâtă — Qărâmată», Sub acâstă formă, în care termenii opuși sînt fie-care negaţiunea celui-l-alt, antitesa se mai numesce şi aniitesă parado- zală, antilogie, contradicțiune sat oximoron. 
î) Sentenţa prin care oratorul formulâză un adevăr seneral; cu intenţiunea ca auditorii să apropie de dînsul casul particular ce se tractză şi.să se spri-.. jinâscă pe el ca pe o dovadă. Efectul sentenţei constă tocmai în acâstă „apropiere de doiiă idei — una parti- 

u
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 culară şi alta. generală. — “Dacă nu se face acâstă apro- 
piere, sentența nu mai are val6re oratorică, Ast- fel 
adevărul general: - 

„ Puter ea întemegtă pe nedreptate” este o cetate clădită pe nisip — 

nu âre valbre de sentență, decât dacă, exprimând acâstă 
„idee, orâtorul face pe auditori să se gândâscă la un 
cas particular, despre care vorbesce şi pe care vrea 
să-l subsume sub ea. Ast-fel ar fi bunidră, dacă un ora- 

“tor ar formula acest adevăr general, vorbind despre 
puterea lui Filip asupra Grecilor. (vegi A doiia Olintiacă). 

.-8) Epifonema este un fel de sentenţă care sfâr- 
şesce şi .resumă o parte însemnată a discursului, saiă 
chiar un întreg discurs. Efectul ei este analog cu al 

“sentenţei, numai că, mai întâi, în loc de o idee parti- 
culară, sînt mai multe idei particulare pe care le 'sub.- 
„sumă (chiar ideile dintr'un discurs întreg), iar al doilea, 
pentru că este însoțită şi de o parte sentimentală, afec- 
tivă. Astfel, „dacă un orator ar vorbi de ruina unei 

-. cetăţi care părea înfloritâre, dar care totuşi avea o: 
“constituţiue viţiOsă, . şi ar vr6 să termine discursul 
“săi prin. adevărul de mai sus, pus sub formă de epi- 
tonemă, ar trebui să gică exclamânăd : 

„Căci cetate de nisip este puterea. întemeâtă pe nedreptate !.. 

-3. Cela imaginative, “al. căror efect stă în faptul 
că isbeso în mod deosebit închipuirea: auditorilor şi 
printr” acâsta le produce o plăcere neașteptată, sînt: 

a) Comparajinnea, care este destul de cunoscută : 

„Puterea întemestă pe nedreptate, este ca o cetate de nisip pe 
- care Yentarile mării o spulberă — 

: este.o comparaţiune în care lucrul comparat (res pro- 
“pria) 'este «puterea întemestă pe nedreptate», lucrul cu 

care comparăm (res aliena) este «cetatea de nisip», iar:
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faptul prin care se asâmănă. (fertium comparationis) 
este îragilitatea, care se subinţelege. 

, b! Iperbola, prin care exagerăm înfăţişarea lu- 

crurilor şi însuşirilor lor, făcându-le să trăâscă mai mult 
în lumea închipuirilor decât în realitate, — tocmai cu 

scopul de. a impresiona mai mult pe auditori. Astfel: 
Când dicem : 

Puterea acestei cetăţi a fost întemedtă pe nedreptate; ea a tre- 

buit să se prăbuşâscă : şi s'a prăbușit, sgomotul căderii ci s'a audit 
până la marginile lumii, pentru ca să slujâscă pop6relor drept 
pildă eternă — 

avem o iperbolă, făcută cu scop. de a arăta Şi mai bine 
importanţa faptului despre care vorbim. 

c) Litota prin care întăţişăm lucrurile şi însu- 
şirile lor mult mai neînsemnate decât sînt în realitate, 
tocmai pentru ca să isbim măi mult închipuirea -audi- 
torilor şi să-i facem să crâdă în puţina lor însemnătate 
(şi atunci e contrariul iperbolei), sau să -cr6dă. tocmai 
din potrivă (şi atunci e contrariul ironiei ). Litota î în casul 
dintâi pâte fi considerată ca. imaginativă, în casul al 
doilea, pâte fi considerată ca intelectuală. Exemplu 

„de litotă: 

1) contrarie iperboler : : 

O clipă de vicță nu are puterea întemestă pe nedreptate! ! 

2) contrarie ironiei. Un orator care a predis ruina 
unei cetăţi dice prin litotă: a 
„Xam fost de loc prooroc, când am spus că o asemenea putere ” 

întemeâtă pe nedreptate nu va put să dureze. 

d) Prosopopeea este transformarea prin închi- 
puirea n6stră a lucrurilor neînsufleţite în fiinţe însufle- 
țite, care ai acelâşi î însușiri şi facultăţi ca şi o pers6nă: . 

In faţa atâtor silnicii şi crudimi, Dreptatea se arătă şi dise: 
„Nică piatră peste piatră nu va rămână, din tine, cetate fără de 

s  
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lege, care ai dobiîndit totul prin violenţă, păstrezi totul prin eru- 
_dime și care eşti vecinie aţiţată de lăcomie și vecinic apeși cu 
jugul tăi de fier asupra celor slabi. A venit vremea ca cei slabi 
să simtă şi să înţelâgă. Din patru părţi foc îţi vor da şi până ?n 
Zori, numai cenușă spulberată, de vânt va fi fiinţa ta». 

e) Gradaţiunea, prin care idei de deosebite in- 
tensităţi sînt ast-fel aședate de imaginaţiunea n6stră, 
încât ele să isbâscă din ce în ce mai mult şi în mod 
gradat imaginaţiunea auditorilor., EBx.: 

Puterea întemeâtă pe nedreptate este produsul îndrăsnelii, al .: 
rătăcirii, al nebuniei umane; căci dacă cel îndrăsneţ o încârcă, 
numai cel rătăcit vrea. s?o organiseze, şi 1 numai cel nebun aspiră 
s'o întemeeze pentru totdâuna. 

f) Ipotiposa, prin care căutăm să zugrăvim lu- 
crurile cât mai exact şi totuşi cât mai vii, pentru ca 
să impresionăm imaginaţiunea auditorilor, făcându-i să 
le vadă ca şi când ar avâ un tabloi înaintea ochilor saii 
înaintea minţii. Ex: 

Viclenia uneltesce, silnicia isbesce, lăcomia dobîndesce, crai 

mea îşi r&sbună pe cei îndărătnici — şi ast-fel nedreptatea î îşi în- | 
„teme&âză puterea, - 

4. Cele voluntare saiă' oratorice proprii dise, prin 
care influenţăm direct voinţa auditorilor sînt : 

| a) Pretermisiunea sau preterițiunea, prin care 

ne prefacem că lăsăm la o parte Gre-care argumente, 
tocmai pentru ca cu atât mai sigur să le furișăm în 1 CON- 
vingerea auditorilor. (Vegi $ 20 explicare). 

b) Coreoţiunea, prin care, prefăcându-ne că în- 

droptăm o expresie întrebuințată, o mai întărim [Vegi 
$ 25, explicare sub fine (44)]. - 

c) Concesiunea, prin care acordăm ce-va adver- 

sarului, dar cu scop de ai distruge şi mai bine argu: 
mentele. Ex.: , 

„Puterea întemetă pe nedreptate este întradevăr putere, şi pu-
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tere care se face simțită de toţi aceia ce ar vrâ să i se împotri- 
vâscă. Dar tocmai pentru că se face aşa de simțită, ea revoltă mai 
uşor, pe cetăţeni, îi unesce în contra ei şile dă energia” necesară ca 
s'0 prăbuşâscă,. : | ' 

d) Suspensiunea, prin carg oratorul, ca să arate 
mai viii puterea de convingere a unui argument, ţine 
cât-va pe auditor în nesiguranţă, în suspensiune, şi nu- 

„mai după ce le-a excitat în destul curiositatea, îl anunţă 
(Vegi bucata 15, Nota 16). - . 

__ 8) Reticenfa, prin care oratorul, .ca să facă pe 
„auditori să crâdă un argument, își întrerupe vorbirea 
brusc şi, par'că de frică, îl'lasă numai să se înţelegă. 
Reticenţa fiind o întrerupere, se „însemnâză prin mai 
multe puncte. Ex.: 

O asemenea putere întoemeâtă pe nedreptate e grea, nesufe- 
rită, grozavă! Ea apasă pe cei de jos şi pe cei de sus, pe bogaţi 

„Şi pe săraci, pe învăţaţi și pe neînvăţaţi, ea apasă chiar pe... Ore 
capetele încoronate nu sînt de multe-ori victima proprici lor puteri ? 

- 1 %) Prolepsa. sai preocupaţiunea prin care ne 
prefacem că cine-va aduce obiecţiuni la spusele n6stre, 
focmai cu gândul ca să. ne creem ocasiunea de ale com- 
bate şi de a le respinge. Ea sâmănă întru cât-va cu 

„concesiunea, deosebindu-se mai mult prin formă. Ex.: 

Dar va dice cine-va : acăstă putere, de și se întemeâză pe ne- 
dreptate, e totuşi o adevărată putere, și are cu atât mai mult acâstă 
însușire cu cât tocmai prin faptul că se întemeâză pe nedreptate, se 
face mai simțită de toți aceia care ar.vră să i se opună: La acâsta 
râspundem : Nu în faptul că o putere se face simțită stă adevărata ci 
energie ci în permanenţa ci. Dar tocmai puterea care prea mult se îace simțită (şi puterea întemedtă pe nedreptate are întrun mai 
mare grad acâstă însușire) este o putere a cărei permanenţă e contes- 
tabilă. Căci ca, făcându-se prea simțită, revoltă pe cetăţeni, îi face 

"să se unâscă, să se întărâscă şi să lucreze cât mai cu inimă la pră- 
buşirea ci. Şi atunci, de sigur, prăbușirea ci nu e departe. O ast-fel 
de putere dar nu e o adevărată putere. 

II. FIGuRILE "pe CONSTRUCȚIUNE mai însemnate sînt:  
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1. lipsa, prin care facem expresiunea mai con- 
cisă, suprimând cuvintele ce se pot înţelege din context, - 
fără să mai fie exprimate. [Vegi $ 25, explicare, No. (25)]. 

2. Pleonasmul prin care facem expresiunea mai 
"energică sai mai variată, adăogând unele vorbe, care 
după construcţiune ar păr6. că “sînt de prisos. Ex.: | . : 7 

Puterea întemedtă pe nedreptate şi .violenfă nu are temelie | 
solidă — 

este un pleonasm pentru că «violenţa este implicată în 
nedreptate» ; totuşi, una fiind mai concretă decât cea- 

„altă, împreunarea lor slujesce la varierea expresiunii ; 
pe de altă parte, prin adăogarea cuvîntului «violenţă» 

- îrasa se accentu6ză mai bine, şi deci devine mai energică. * 
3. Inversiunea sai iperbata prin care dăm o mai 

mare claritate şi energie unei idei, resturnând ordinea Ă 
firâscă a cuvintelor din rasă [Vedi $ 35, explicare (8)]. 
4 Ohiasma prin care introducem varietate 'în ex: 
presiune, întrebuinţând una după alta, doiiă forme sait 

„construcţii analâge, dintre care una în formă drâptă şi 
cea-l-altă în formă inversă. Ast-fel în exemplul următor 
avem două chiasme: i | 
-- «Intemestă pe nedreptate, putere și slăbiciunea de dreptate do- 

"boriîtă sînt unul şi acelaș lucru», așa disu-mi-a el și m'a convins. 

5. Repetițiunea, prin care dăm energie construe- 
„ țiunii repetâd acelaş cuvînt, pe care cade de obiceiii ac- 
“-centul frasei : - 

„Puterea întemeâtă pe nedreptate, puterea dobîndită prin înșe- 
” lăciune şi violenţă, puterea păstrată prin crudime şi dreptul celui 
mai tare, nu pâte fi: adevărată şi trainică. 

„6. Disjuneţiunea care dă energie construcţiunii prin 
suprimarea conjuneţiilor. Ea ar puts fi considerată şi 
ca un cas particular al elipsei..Ex.: 

„Puterea întemeâtă pe înşelciciune, violență, crudime; nu pote. 

fi trainică, .. . -
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7. Aposiţiunea, prin care desvoltăm construcţia 
prin adăogări de atribute substantivale, fie însoţite fie 
lipsite de alte determinative. Ex.: _: 

- Puterea întemestă pe nedreptate, acestă vecinică aspirajiune a 
sufletelor ambiţidse şi josnice, nu pâte fi adevărată şi trainică. . 

III. Frcunme pe voRBe mai însemnate sînt: Metafora, 
Alegoria, Catacresa, Metonimia, Sinecdoca şi Antono- 
masa, care ne sînt bine cunoscute din clasele anteridre. 

7
 

 



DIFERITE SPECII ȘI VARIETĂȚI DE DISCURSURI 

| i 27. 

ROMÂNII ȘI UNGURII 
3 „discurs de Simion Bărnuţ!) 

7 Istoric. - — Revoluţia” Francezilor din Februarie 1848, ca : 

” tâte mişcările acestui popor, nu întârdiâ a arunca scînteea răscâlei 

în deosebite State ale Europei şi pretutindeni unde pătura asuprită - 
-a naţiunii nu mai: putea răbda d'asupră-i putregaiul vechiului 

regim, acâstă scîntee aprinse focul revoltei. Așa se întâmplă şi în 

Viena în 18 Martie. Scirea acâsta sosind în Pesta, se produse şi aci 

o mişcare democratică ; apoi dieta ungară trimise o delegaţie la 

împărat, ca să-i câră aprobarea celor 12 puncte, între care : minister 

unguresc independent, dietă anuală la Pesta, gardă naţională, și al 
“ 12-lea punct era unirea Transilvanică cu Ungaria. Impăratul, silit 

de împrejurări, admite cererile Qietei ungare și îndată se constitue 

„primul minister unguresc. Ungurii din Transilvania încep să agite 

prin t6te mijlocele pentru unirea cu Ungaria, iar dieta Transilva- 
niei e convocată pentru 30 Mai. Românii se aflai într'o situaţiune 
forte încurcată. Ungurii presentai unirea sub nisee colori care ar 

îi putut la prima vedere să înşele pe cine-va. Diceaii că, dacă 'Tran- 

silvania se unesce cu. Ungaria, atunci Românii se vor bucura de 
tâte libertăţile pe care le-ai proclamat Ungurii pentru sine. Unii 
publicişti români. se_pronunţară. pentru unire, alţii. .contra. 'In 

1) Născut la 1808, Bărnuţ îşi făcu studiile parte la Carei, parte la : 

Blaj, unde termină teologia; fu preot, apoi profesor, dar episcopul Le- 

meny îl destitui. Atunci se fetrase la Sibiii, unde înveţă dreptul. In 

-timpul revoluţiei din 1848, el jucă un .rol însemnat, fiind unul din con- 

ducttorii Românilor, membru în comitetul de acţiune, După revoluţie, 

stuaiâ dreptul la Roma şi la Pavia, luând titlul de doctor. La 1855 fu 

numit profesor la facultatea din Iaşi, unde funcţionă până la 1863, iar 

în 186% muri; 
,
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acestă stare de nehotârîre se. simţia lipsa unei: direcţiuni, - Jucru 
mărturisit şi în convorbirile” "particulare şi chiar în “publicitate. 
Bariț spune întrun articol. că Românii aii nevoe de un om: care 

să pâtă <a ne lua de mână și a ne dice: veniţi înece, aci să staţi, 
de aci să porniţi, cutare să voiţi, acestea să pretindeţi. înainte de 
tOte». Acâsta era cu atât mai necesar cu cât se părea că curentul 

pentru unire se lăţesce. | 

Din fericire, inima cea mare care să se opună “şi Ungurilor 

stăpânitori şi înfuriaţi, şi Românilor porniţi pe calea rea,  băr- 
batul care să sune. trimbiţa îrăţiei şi a luptei contra dușmanului 

— se arătă. - - 

Era Simion Bărnuţ. 
“La 25 Martie se r&spânâi printre tinerii din Sibia o , procla- 

maţiune manuscrisă, având următrea cuprindere : <Nici o: „unire 

cu -Ungurii până nu vor trata cu Românii ca naţiune liberă la na- 

țiune liberă, căci și republica. nau este > decât un a despotism afur isi, 

fără naţionalitate». 

Pentru a se consulta Românii asupra acestei chestiuni, se con: 

vocă o mare adunare în Blaj. Guvernul unguresc, de şi nu pri- 
vea cu ochi buni aceste mişcări ale Românilor, fu nevoit a-i încu- 
viinţa. Diua fixată era de 3/5 Maiu, care cădea într'o Luni. In ajun, 

de diminâţă, pi6ţa cea mare a Blajului ora înţesată de lume. Pe la 
10 ore câţi putură intra se adunară în biserică spre a se 'sta- 

dili înţelegerea. ca a doita di resoluţiunile să se voteze cu înlesnire. 

dci în Biserică rosti Bărnuţ faimosul discurs, pe care l-am -citit.. 

II: Discursul : 

“Fraţi Români, 
! 

Cine să nu se închine înaintea înălțimii omenesci, când 
se uită la acestă adunare mărâţă, care face să salte de. 
bucurie inima fie- cărui Român bun, şi insuflă respect și 
spaimă celor ce nu vor libertatea &menilor şi urăsc.pe 
Români? Cine va mai pute dice că Românul nu do- 
resce o stare mai fericită, că pe el nu-l mişcă nici versul 
cel dulce de libertate, nici chiar sentinţa de morte care : 
i se.prepară în adunările. unguresci ? | 

Ce judecaţi, fraţilor! Ai dacă presimţese andunclele 
apropierea verii şi a ernii, şi animalele, furtuna cea. grea, 

La 

$ 
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şi dacă unii. 6meni îşi spun mai înainte chiar ora morţii, - 
„o ginte întregă să nu presimţă pericolul ce o amenință, 
un popor întreg să stea nemişcat ca piatra, când îi bate 
ora fericirii şi să tacă ca un surd şi mut, cândi se trage 
clopotul de morte? — Acesta ar fi un lucru contra na- 
turii şi de tot cu neputinţă. Inima Românilor a bătut . 
totdeuna pentru libertate, şi eacă -îi vedem acum cu 
multă bucurie cum s'aii deşteptat şi cu ce înfrățire 
minunată s'aii legat că nu vor mai suferi ca să-i calce 
în picidre alte naţiuni; ei se adunară cu cugetul de 
a-şi revendica drepturile care le usurpă Ungurii, Secuii 
şi Saşii de sute de ani, şi ca să-şi apere de perirea vii- 
târe acel drept. neinstr&inabil, de care nici Gotul nu 'cu- 

„teza a se atinge, nici Hunul cel sălbatic, nici Turcul ne- 
credincios ; iar acum Ungurii liberali ne-o spun în faţă, 
că vor să-l.ia astădi. în epoca frăţiei şi a libertăţii | 

Şi cine să nu. se misce acum, care popor să nu se 
aprindă de acest spirit dumnedeesc, ce anunță căderea 
servituţii la tâte popârele, renascârea Europei prin li- 
bertate ? Eacă şi Viena încă i se închină, şi prea bunul 
nostru Imp6rat împlini dorința poporului, dându-i con- 
stituțiune în 25 dile ale lui Aprilie. Câtă schimbare, ce 
bucurie !' Acum nu mai e censura: a pierit amica întu- . 
nerecului dinaintea radelor libertăţii, şi patrâna despo- 
tismului s'a: stins cu ruşine din împărăție; de acum 

înainte nu va mai aştepta scriitorul cu lunile şi cu anii 
întregi după Gre-câte foi, care le dedese în mâna unui 
omoritor de minte omenescă; nici poporului nu-i va 
mai fi opril a se uita în cărţile dregătorilor; nici a des- 
coperi scăderile guvernelor cele stricătgre fericirii ome- 

nesci nu-i va mai fi păcat; privilegiile şi monopolul vor 
căde, după titluri numai secii vor mai umbla ; legile şi 

judecăţile se vor face de aleşii poporelor, dar nu în- 
tr'ascuns, ci la vederea tuturor. ” 

Sciţi. ce schimbare se făcu şi în vecina Țară Ungurescă 

14 „Retorica, ,
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de vr'o doiiă luni încâce.. Astăgi nu mai sînt legate mâ- 

mele Ungurilor, cum credeaii ei că .eraii legate mai 
înainte de guvernul din Viena. Ei ati acum ministeral 
„lor; singură pers6na Imp&ratului ca rege îi mai l6gă de 
“îrnpărăţie. Asta însă nimic 'nu-i împedică ca să nu sbore 
cu repegiunea vulturului către ținta dorințelor unguresti, 

către opera cea mare a unguririi tuturor popsrelor. 

Ei. aii publicat că vor să reverse bunătăţile Constitu- 
țiunii. peste toţi locuitorii ţării, fără căutare la religiune 

saii la naționalitate ; toţi locuitorii Ţării, dic ei, vor art 

voe şi erlare să vorbescă, să scrie, să se apere şi să-și 

descopere sentimentele în, oii-ce chip legiuit, adică cen- 
sura nu-va mai fi, ci va fi libertate de tipar pentru toți. 
Miniştrii Ungariei nu vor guverna Țara numai după capul 
lor şi după plăcerea lor, cum fac miniştrii Statelor des- 
potice, ci o vor guverna după legile care le va pune Țara. 
în „dietă ; şi, dacă s'ar abate cu. guvernarea de la Jegile 
şi de la scopurile Ţării, atunci vor fi r&spundători, adică 
se vor trage la judecată, ca şi alţi răi, şi vor fi certați 
după măsura relelor ce ait făcut. Apoi dieta nu se va 
siringe numai atunci când i se ya păr -principelui, ci 
în tot 'anul, şi la dietă nu vor trimite deputaţi numai 
nobilii, câte-va urbi şi sate, ca până acum ; în dietă nu 
vor şede numai comiţii, baronii, prelaţii şi episcopii, ci 
vor alege şi vor trimite deputaţi, toţi. Gmenii care vor 
ave calităţile cerute de lege; şi acesta va fi' aşa, pen- 
tru câ de aci înainte toți &menii vor fi cetățeni liberi : 
până acum numai nobilii şi popii catolici erai liberi 
şi câte-va urbi şi comunităţi, de unde urma că nu- 
mai aceştia -puteaii trimite deputaţi. Tot din acestă 
causă a libertăţii tuturor, de aci înainte greutăţile Ţării 
le vor purta toți 6menii, vor da dare toţi, şi ostaşi, și 
vor lua parte la făcutul căilor; de la greutăţile aceste. 
nu vor fi scoşi nici domnii, cum era. până acum. Se va 
ridica o bancă naţională pentru înaintarea, înlesnirea și  



211 

- înflorirea industriei şi a comerciului în tâte părțile vieţii 
de Stat. Dar mai e încă un lucru minunat, de care şi 
morţii încă vor sălta de - Ducurie în morminte, când se 

va, înfiinţa şi pe pămîntul Ardâlului : ast lucru: e şter- 
gerea iobăgiei. Libertăţile acestea mari se vor scrie tote 

„în cartea Constituţiunii pentru mai mare: tărie, şi pe 
„“Constituţiune vor jură şi ostaşii. Afară de aceste lucruri 
minunate, ministerul. a niai publicat încă un punct : 
“uniunea Ardelului” cu "Ţara Ungurescă. Ce fierbere și ce 

tulburare a căşunat în Ţară uniunea acesta, nu e de lipsă 

a mai spune, că o sciii. toţi; să însemnăm însă, că 
acestă uniune nu e nimic alt. ce-va. decât contopirea, 
“care o doresc Ungurii de mult; adică Ungurii vor, prin 

uniune, să ştergă “deocamdată privilegiile Ardelului şi,. 
Împreună cu privilegiile, să stingă t6le popârele ne- 
'unguresci, ca să.facă din tote numai o naţiune, care. 

„Să se numescă națiunea cea mare şi tare ungurâscă. 

„Ungurii legă -lote bunătăţile vieţii: constituţionale “ -de. 
uniunea cu Ungaria ; ei dic că în uniune se coprind tâte 
şi că fără ea nu e cu putință nici-o libertate.” Şi acum 
uniunea acesta e la: uşă ; ce să facem ? ! 

„Ca să-mi pot da părerea cum să easă odată gintea , 
n6stră din acest labirint, în care o ai băgat Ungurii îna- 

inte cu vre-o noiie sute de ani şi tot mai mult o incâlcesc, 

vă rog, fraţilor, daţi-mi voe 'ca să . spun mai înainte pe 
"scurt raporturile Românilor cu Ungurii, de când sînt sub 
„.dominarea ungurescă, pentru că eii consider pe doită 
popsre ca pe doi Gmeni : precum doi Gmeni nu se pot . 

"ajuta unul pe altul, dacă nu-şi cunosc -lipsele, nici nu se 
pot feri “unii de' alţii, dacă.nu îşi cunosc firea şi carac- 

terul, - chiar aşa trebuesc considerate şi doii&. popâre. 
Daţi-mi .voe să arăt ce legătură este între naționalitatea 
şi între libertatea, culțura, chemârea şi t6tă vicța unui 
popor, ca de: aci să cun6scem ce să judecăm de uniune şi ce 

Zi
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să judecăm de libertatea aceea ce ni-o promit Ungurii, 
preț pentru naţionalitate.  . - 

O! de var face cuvintul meii, ca aşa să simțiţi cei 944 

de ani ai umilirii Românilor, cum simte şerbul o di de 

domnesc în care a lucrat de dimindţa până . sera, Mă- 
mând, ars de sete şi bătut !: O! de vaţi infiora de acestă 
leşinare lungă a naţiunii nostre, ca şi când ar fi cădut 

„numai eri la rîul Căpuşului Domnul nostru Gelu ! Atunci 
eii sper că la lumina istorici şi a libertăţii va pieri şi 
năluca uniunii, cum piere negura dinaintea sorelui, acea 

„mălucă, ce ne ameninţă cu morte naţională după o leşi- 
nare îndelungată. Iar experienţa părinţilor noştri, cea 
de o mie de ani, ne va arăta ce cere astădi de la noi 
„ondrea naţiunii române şi ne va învăța totdeodată ce 
să facem, ca să punem fundament sigur la fericirea ginţii 
nostre pe viitor! i -: 

„„"După acâsta, oratorul face istoricul acestor relăţiuli pe care-l 
resumăm: - - | - - Ra 

»- Vechii Romani ţineaii totăsuna minte atât făcerile de bine 
cât și cele de rii ce le pricinuia vre-un popor saii vre-un rege. 
Aceâşi ţinere de minte ait moştenit-o şi Românii. Ei nu pot uita 
că Ungurii, când aii venit prin ţările locuite de Români, aii trăit 
“prietenesce multă vreme, ba ai legat chiar alianţe cu diferiţi prin- 
cipi ai Românilor şi apoi prin înşelăciune i-ai învins şi i-aii supus. 
Acâstă supunere însă n'a ţinut mult, căci îndată Ungurii ai înţeles 
că victoria lor e ce-va cu totul trecător și că e mai bine să con- 
sidere pe Români deo potrivă în drepturi cu ei. Ast-fel pe la 
1291 Românii luerai în diete în tovărăşie cu Ungurii, care nu se 
gândiaii să persecute. naţionalităţile; ba încă primul'rege al lor 
dicea: <Regnum unius linguse imbecille est» ! . 

Cu timpul însă ei încep a se purta în mod tiran cu poporul și cu 
naţionalităţile. Acâstă purtare provâcă răse6le populare, dar Un- 

* gurii, în loc să înlăture causele râului, fac aşa numita Vnire a ce- 
lor irci naţiuni la 1437, adică nobilimea ungurescă, Secuii şi Sașii 
se unesc în contra Românilor, Tâtă Transilvania, pămînt româ- 
PN 

1) Domnirea unci singure limbi e slabă.  
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nesc, devine ţară străină şi numai cele trei naţiuni ai drepturi aci, 
pe când Românii sînt numai tolera. II 
La 1514 dieta ungurâscă primesce Decretum tripartitum juris, 
„lucrat de Ştefan Verbăczi. Prin acestă poporu! era împărţit” în 
nobili și ţărani, cei dintâi cu drepturi şi cu putere nemărginită 
peste ţărani, iar aceștia fără putinţa de a avâ proprietate imobi- 
liară şi legaţi de pămîntul pe care locuiaii, , Di N 

In 1653 şi 1669, sub Domnia principilor independenţi; se decretă 
legislaţiunea Transilvaniei coprinsă în aşa numitele Approbatae 

"et Compilatae Cosistitutiones Transilvaniae. După acâstă consti. ” 
tuţie, Românii nu sînt recunoscuţi, religiunea lor nu 'e conside- 
rată ca religiune de Stat, preoţii români sînt supuşi la tâte greu: 
tăţile, pe când cei unguresci aii tote privilegiile. , | 
"Pe la finele secolului XVII, calamităţile Românilor întrec t6tă - 

-_ măsura. In'aceste timpuri Iesuiţii spun Românilor că, dacă se vor 
"uni cu biserica Romei, vor căpăta o stare mai bună. Aceste făgă- 

" dueli ademenese pe nenorociţii Români şi o mare parte din ci se 
unese cu biserica catolică, De atunci se despărţesc în zniză (greco- 
catolici) şi neuniţi (greco-orientali). | 

De aci aii resultat Gre-cari folâse materiale pentru Români şi 
ajutarea tinerilor uniţi ce mergeaii Ja şedlele eloricale din Austria 
sai din Roma; aii resultat însă şi rele, din care cel mai mare este 
desbinarea produsă între fraţi. , 

Şi barem sai purtat mai bine Ungurii cu națiunea română fie 
- şi numai cu cea unită? Nicidecum. Toţi preoţii catolici aveai 
“pasul înaintea celor uniţi. Acâsta a fost în adevăr o învăţătură 
crudă pentru Români, ca să.nu se mai înșele altă-dată,. ! 

Apoi oratorul continuă : 

„Acum ce 'vom dice de tâte uniunile acestea şi de tâte 
bunătăţile lor, când vedem cum că tâte acestea aii fost 
numai nisce laţuri cu care ne-ait prins, furii cu care ne-ati 
încăerat, spaime cu care ne-aii înfricat, şerpi cu care 
ne-aii întocsical! Să jurăm că nu ne vom lăsa să ne mai 

“înşele ; să jurăm. că nu vor mai pute turbura pacea .şi 
buna înțelegere a nostră nici Iesuiţii, nici călugării sâr- 

- besci, nici. misionarii Strigoniului, nici agenţii națiunilor 
străine, chiar dacă s'ar imbrăca în vestminte de preoți - 
şi de episcopi românesci ; să jurăm, că nici diavolii Ia- 
dului nu vor mai putea rupe legăturile iubirii frăţesci,
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cu: care e legată adunarea acesta, şi printr'însa tâtă na- 

țiunea română. | E IE 

“Să'jurăm, fraţilor | Şi, ca fraţi de un sânge, să eşim la 

luptă în contra celui ce e dușman 'naţionalităţii nostre 

- şi care vine către noi cu flamură de uniune noită de la 

Țara Ungurâscă ! . „o o 

Şciţi.că Ungurii, mai ales de 12 ani încoce, şi-ait pro- 

pus să topescă întruna pe tote naţiunile cele de sub 

-corâna ungurâscă şi să facă din tâte numai o. națiune 

tare şi mare, şi un regat tare şi mare unguresc. 

Acesta 'e un lucru forte mare, să însemnăm bine că e 

"întradevăr mai! mare decât tote victoriile lui Atila şi ale 

lui Arpad, pentru că aceştia aii supus cu' puterea nisce 

popâre blinde şi le-aii ținut în ascultare. tot cu puterea 

până ce se stinseră ei; după perirea lor naţiunile acestea 

ait rămas cu dătinele, cu limba şi cu religiunea lor, căci 

“acei cuceritori barbari aveaii trebuinţă numai de brațele, 

iară nu de limba nățiunilor subjugate; de averea, nu 

De tot altmintrelea cugetă Ungurii din dilele -n6stre. 

Aceştia aii aflat că Atila şi Arpad „sait Ştefan şi Mathia 

Corvinul .aii făcut răii că nu i-aii ungurit âpe toţi: locui- 

torii Panoniei şi ai Daciei, că aii lucrat după principiul : 

aregnum unius linguae imbecille est». 
Aşa dar Ungurii de astădi, de câţi-va ani incoce, lucreză: 

„la ungurirea Schiailor, Românilor, ete., cu o însufleţire 

care ar produce fapte demne de mulțumita omenirii în- 

tregi, când ar pune atâta ostenelă, pentru ca să întroducă 

libertatea cea adevărată nu numaila națiunea ungurescă, 

ci la tâte naţiunile, de a căror egalitate nu vor să scie 

NIMIC. . a 

In ce chip se apucă un econom bun. cu toţi feciorii şi 

servii sti de cultura țarinilor sale, împarte lucrul la toți, 

le dă mijlâcele trebuincise şi cată de. ci, ca să se potă 

„bucura la timpul săii de un cules bun, de un -săcerat  
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_mănos; aşa s'aii apucat și Ungurii cu tote puterile de 
lucrul lor; ca să-i facă Unguri pe toţi.” | 

Dieta Ungariei de la 1836, puse lege ca să se facă în 
unguresce idte afacerile administraţiunii publice şi să se 
introducă limba ungurescă în tote şcâlele din Ungaria ; 
jurnalele unguresci din ambele patrii unguresci — aşa nu- 
mesc ci Ţara Ungurescă şi Ardâlul — lăţese de mult pla- 
nul unguririi pretutindenea, învaţă pe tote națiunile că 
nu e scăpare . într'alt nume afară de cel unguresc.. De 
este vr'un lomân aci de faţă, care n'ar fi citit gazeta de 
Pesta, pentru acela mai repet, că de când începu a eşi 
astă gazetă, redactorul ei Ludovic Kossuth strigă neîn- 
cetat cu viersul tunetului. către toţi Ungurii: «Să ne gră- 
bim, să ungurim pe toți Croaţii, Românii şi Schinii că, 

de nu, pierim !» 
"ln ce chip se repede un torent din munte după o frân- 
gere de nor, desrădăcineză arbori,- ucide 6meni şi vite, * 

“spală semnături şi sate, duce şi râstornă tot; aşa se re- 
pede acest bărbat în contra naţiunilor neunguresci şi cu 
atâta furie ameninţă că le va stinge şi nu va suferi cin 

saecula saeculorum» ca să facă măcar înveţături morale 

in limba . naţională prin seminariile lor, încât comitele . 

„Szechenyi, cel dintâi apostol al. unguririi, e constrins 
a-i dumiri furia şi a-i striga : «Să. nu-i constringem 

cu foc şi cu fier, ci să-i primim „în Constituţiune;. ca 
"şi ei să ne primâscă pe noi, adică limba nâstrăy. Nico- 
„-lae Wesselenyi dă sfat Ungurilor că «numâi acei Ro- 

-" mâni să capete drepturi de cetăten, care se vor face Un- 
guri», şi-i. pare râii că I6n Bob, episcopul Românilor, a 

făcut tote fundaţiunile sale în interes național. 
„Aşa cugetă și lucreză totă nobilimea înaltă. Ce să die 
de corifeii inteligenței Ungurilor ? Unul din cei „mai re- 
numiţi învăţaţi unguresci, scriind memoriul. despre apă- 
rarea “pruncilor mici, arată că lăţirea “limbii unguresci - 
peste toţi locuitorii țării e mai presus decât libertatea
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şi fericirea ţării. «Faceţi să vorbescă unguresce toţi lo- 

„cuitorii Țării» — strigă acest Ungur învâțat—catunci eii nu 
“voiit mai cere de la voi, ca garanţie, libertatea şi fericirea 
Ţării». Altul provoca mai an pe Episcopii Românilor, dea- 
dreptul, ca să'se apuce numaidecât de traducerea căr- 
ților bisericesci de pe limba română în cea ungurescă 
ca să se întroducă în biserica Românilor. - 

Cine să nu fi audit cum fierb şi cum se fr&mântă Un- 

gurii de câţi=va ani, ca să facă şcâle apărătore de prunci, 
în caresă se ungurâscă mai întâi pruncii Românilor, în- 
vățând limba ungurescă de ia 2 ani până la 7, apoi în 

„vro doii&-deci de ani să se ungurescă satele şi comuni- 
tăţile române pe calea acesta ? . Care Român nu scie că 
înainte cu şese ani se primi planul unguririi şi de către 
dieta din Cluj, şi se făcu proect de lege, ca să.se pue 
răstimp de 10 ani naţiunilor neunguresci ca să înveţe 
unguresce, pentru că după aceea se vor face tâte în limba 
ungurescă. Să spună  venerabilul consistoriii din Blaj, 
care se află de faţă în biserică, câtă frică şi cutremur 
i-aii cuprins pe toţi, când ait înţeles acest proect al Die- 
tei, şi cu ce însufleţire se apucară să întorcă râul acesta 

„de la națiunea română |, 

Eacă ce voesce Ungurii şi care e scopul lor! Până la 15 
* Martie încă nu sciaii ce să facă, pentru că le eraii le- 
gate mânile şi picidrele de cabinetul din Viena, şi nu 
puteaii. purcede în contra Croaților şi a Schiailor, cum do- 
riaii, nicinu puteaii să întrebuințeze tâte mijlocele, ce eraii 
de lipsă la acest scop. Acum aii ministerul lor, acesta cu- 
nosce mijlâcele. Şi pot dice, că locul întâi între mijlâcele 
acestea îl ocupă Uniunea — nu e de trebuinţă a mai adăoga 
că e vorba de «Uniunea Ardelului cu Țara Ungurescă», pen- 
tru că acesta se înţelege „de sine. Dacă ai întreba pe vr'un 
Ungur ce este Uniunea, S'ar mira de nescjinţa-ţi, şi dacă ai 
mai întreba, ţi-ar r&spunde că' Uniunea e fericirea, e li- 
bertatea însă-și, Uniunea e cornul abundenței, care co-  
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prinde tote bunătăţile pămîntesci ; cine are Uniunea, are 
„tâte; Uniunea ne dă tote; pentru aceea, de acest cuvint 
misterios sînt: pline tote gazetele ; Uniunea e materia de 
conversaţiune î în tote cercurile; societăţii; Uniunea e scrisă 
pe toţi păreţii; flamura Uniunii e: înfiptă pe case, „pe bi- 
serici şi chiar pe căile călătorilor.. 

Eit, însă, cu tote acestea, nu sînt mulțumit cu Uniunea, 
nici: nu me răpesc de bucuria cea.universală ; ci vreai 
să cere mai cu dea-măruntul: ce este Uniunea pentru 
„Unguri ? şi ce este Uniunea pentru Români ? | 

Ce se ţine de întrebarea întâi: ce este Uniunea pen- 
tru Unguri 2 — acesta o pote cunâsce fie-cine, fără să fie 
politic: scim toţi că Ungurii vreii să facă ţară ungurescă 
din” pămîntul Ardelului, vreaii să nu mai fie doiit patrii 
unguresci mici ; ci să se facă din amândoiiă o patrie un- 

gurescă mare. Ungurii simt că proprietatea care şi-aii 
însuşit-o până acum asupra pământului Românilor, nu: stă 
pe temeii sigur; pentru că din dreptul răsboiului ence- 
ritor nu se nasce proprietate, ci numai posesiune, până 
se simte în putere națiunea subjugată ca să scuture ju- 

-“gul. Asta bine o sciii Ungurii : : ei sciii că Maurii nici în 
| '700 de ani nu şi-aii câştigat dreptul asupra Ispanici. Pen- 
“tru aceca vreaii acum a-şi câştiga proprietatea, care în 
adevăr nu o ati avut până acum ; prin Uniune vreaii a-i 
pleca pe Români, ca să-şi dea din mâni proprietatea pă- 

* mîntescă, bunătatea. cea adevărată pentru nisce bunătăţi 
părute şi înșelătâre.: Până acum numai urmele liranici 
unguresci sînt tipărite pe pămîntul Românilor, ca şi 
pe “feţele: lor; dreptul lor.nu e scris nicăiri; cu Ver- 
b&czi, cu Aprobatele şi cu Diplomatele regilor Un- 

guri, nu pot proba proprietatea asupra pămîntului altor 

națiuni, fiind-că acestea, ca nisce documente fabricate 
de Unguri pe partea lor, n'aii putere înaintea judecății 
„umanităţii; jar dacă i-ar pute pleca pe Români la Uniune, | 

atunci învoirea . Românilor le-ar da un document noii cu
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care şi-ar consolida posesiunea cel puţin i încă pe câte- -va. 
sute de ani, nu pentru totdcuna, fiind-că nici o generațiune - 
n'are drept să pună jug pe grumajii g generaţiunii viitore. 

Când ar locui pe pămintul Ardelului numai Unguri şi 
Saşi, şi împreună cu aceştia, în loc de un milion şi jumă- 
tate de Români, ar locui tot atâţi Japonezi saii altă limbă, 
atunci eii n'aş ave să: dic nimic în contra unirii Arde-. 
lului cu "Țara Ungurescă. Insă pămîntul acesta: nu-l ţin 
nici Japonezii, nici Arabii ; ci, afară de o mână de Saşi şi. 

„de Unguri amestecați printre Români, Ardelul e proprie- 
tale, adevărată a naţiunii române, care a câştigat-o cu 
bună dreptate înainte cu vre-o. mii şapte-sute de ani, şi 
de atunci până acum o: ține, o apără şi.o cultivă cu 
multă sudore şi ostenelă. Deci cit dic că nici-un Român 
nu pâte fi cu nepăsare când este întrebat: al cui să fie 
pămintul acesta, care până acum a fost al Românilor? 
Nu 'este tot una, şi nu ne pste fi tot atât, sait să fie al 
Românilor sati să fie al: Ungurilor şi apoi Românii nu- 

„mai 'să fie toleraţi în pămîntul lor. Prin urmare înţele- 
sul adevărat al acestei întrebări: Să fie Uniune sai sd nu. 
fie ? este: Să ne dăm păminitut nostru Ungurilor sati să: 
nu-l dăm ? Să ne vindem ţara. Ungurilor sati să nu o: 

" vindem ? Să fim şi dE aci înainte lipiturile altor naţiuni 
saii să fim liberi 9 Ce va răspunde adunarea la aceste 
întrebări ? Ce” ar r&spunde tot ( Foporul Român, când ar 

"fi de faţă ? 
Să considerăm, drept aceea, că Uniunea dă Ungurilor 

o ţară întregă fără de nici o ostendlă; că Ardelul e pa- 
tria aurului şi' a metalelor nobile, care. vor curge tote 

„În punga naţiunii unguresci ; că sarea şi tâte bunătă- 
țile patriei n6stre vor. adauge tesaurul Ungurilor şi. să- 
răcia: Românilor ; iar feciorii Românilor vor .forma, 
legiuni, care se vor bate pentru gloria celor ce le-ati 
şters numele cel glorios şi i-aii botezat pe nume barbar; 
că patria nostră e cetate” înconjurată de” la natură cu  
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"muri cumpliţi, fără de: care Ungurii de pe câmpia Pa- 
nonici sint expuşi la -tâte, “atacurile. inimicilor, 'ca nisce 
epuri pe şes ; că, tăindu-se Ardelul-de către Statul: Un- 

guresc, acesta rămâne ca un om fără de. picidre şi 
desfigurat, de nu pâte să se misce mai ales către Mol: 

dova şi România, ca să le cuprindă; că dacă nu se face 
unirea cu. Ungaria, se rupe legătura care legă pe Un- 

gurii din Ardel cu cei din Panonia, și atunci Ungurii din 
“ Ardel, firesce că se vor stinge cu încetul, fiind tăctă co- 

“municaţiunea lor cu creerii ungurismului din Panonia. 
Din contră, dacă se face Uniunea, națiunea ungurescă cea 

mică mai cresce cu un milion şi jumătate de Români: 

"şi cu vre-o.doii&- sute de mii de Saşi, pe care Uniunea îi 
face Unguri, îndată ce se va proclama. Să considerăm în 

urmă că afară de câştigurile acestea, Uniunea dă Ungurilor 
o putere nemărginită peste Ardel de a pune legi, de a 

_comanda, de a administra ţara numai în folosul naţiunii 
unguresci, fiind-că după Uniune legea nu va mai cunâsce 
alte naţiuni; să le considerăm aceste tâte bine şi vom 
afla, ce este Uniunea pentru: Unguri şi pentru ce aşteptă: 
diiia ei mai tare decât împăratul diiia de triumf.. 

Ce este Uniunea pentru Români? Dacă ne aducem aminte 
- ce ati folosit. Românilor t6te uniunile de până acum, po- 
„litice, şi religionare, şi vom considera că şi Uniunea de 
“acum numai spre binele Ungurilor se urzesce, putem 
prevede ce va fi Uniunea pentru Români. Cu tote acestea 
să o cercetăm ce-va mai cu dea-măruntul, ca să vedem 
şi să ne convingem că sub masca libertăţii şi a frăţiei, 
cu care ni se infăţigeză Uniunea, ea nu acopere pentru 
noi libertate, nici frăţie, ci numai servitute şi o fiară săl- 

batică, care mănâncă naţiuni. 

Ei dic că libertatea cea adevărată a veri-cărâi naţiuni 

nu 'pâte fi decât, naţională. Caie om nu se va simţi vă- 

t&mat până la inimă, dacă-l vei opri să nu vorbescă; pe 

unul pentru că l-a făcut natura Ungur, pe altul Sas; 

i [
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dacă-l vei opri să nu umble, pe unul pentru că are mer- sul. mai lin, pe altul că: păşesce mai repede decât alţi. Smeni ? Aii nu li se va turbura firea, când va audi unul : taci târdiule ; altul : taci moră de vent; altul: ţine-ţi gura, " Ungure, Sasule, etc.? Intr'adever, toţi vor fierbe de mânie, pentru că tot omul are voe să vorbâscă şi să mergă cum i-a dat natura şi cum pote ; şi când i-ai atacat libertatea acesta, i-ai. văt&mat totdeodată sentimentul de onsre. Adică : libertatea veri-cărui om e legată de persona lui cu cea mai strinsă legătură, e proprietatea lui cea mai „Personală şi pârtă chipul persnei fie-cărui om; aşa cât nimeni nu se mişcă, nu cugetă, nu vorbesce,, nu umblă, elc., decât fie-care în formele sale. | 
Acum să trecem de la pers6na omului, la persona na- țiunii, care -şi ea are personalitate. Dacă e drept că per- s6nele nu-şi pierd natura, când șe lâgă întrun corp naţional cu' limbă şi datine comune, atunci vom fi con- strinşi a dice şi de națiune ceea-ce dicem de o per- sonă singură, că şi libertatea e legată strins cu per- s6na ci, ca şi a pers6nelor. firesci; dacă nu mai strîns, Libertatea naţiunii portă și ea. chipul naţiunii, cum portă libertatea personală chipul personei omului, Națiunii i-a dat natura şi ei forme ca şi persânelor firesci. Cu per- . sona naţiunii deodată se nasce şi libertatea ei, ca şi a. pers6nelor singuratice, şi cu pers6na dimpreună se stinge. Tot ce ajută şi împiedică libertatea naţiunii, tot ce lă- jesce libertatea, aceea cresce prețul 'şi înalță demnitatea națiunii. Cu cât işi prețuesce mai mult persâna sa 6re- care naţiune, cu atâţț îşi iubesce mai fierbinte şi liber- tatea şi cu atât are maj mare preț şi respect înaintea „ginţilor, face şi pâte lucruri mari pentru ondre, nu su- fere nici un scăd&mint din libertatea sa, pentru că ca simte că fără de libertate nu e onore pe pămint şi că viţa națiunii fără onâre e mai amară decât mortea. Pentru libertate îşi pune averea şi vița ; libertatea e cârda îni-  
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"mei ei cea mai personală, proprietatea ei cea mai nâ- 
țională, inima ci, sufletul ci, podâba ci! 

Ce ar face Ungurii, când le-ar cuvinta încă o dată de 
pe tron împăratul Iosef în chipul următor : «Ungurilor | 
Acum este epoca libertăţii, eii am pus filosofia ca să fie 
dătătore de legi în împărăţia mea; fiți liberi toţi, vorbii 
ce vreți, însă numai nemţesce; ridicaţi-vă şcoli şi în- 

„Vvă&țaţi, însă numai nemţesce ;. ridicaţi-vă teatre şi tipo- 
grafii, faceți şi tipăriţi ce vă place, însă numai nemţesce ; 
lep&daţi-ve portul naţional şi limba vâstră cea necultă, 
pentru că aşa cere unitatea: şi scăparea Statului, să fie 
numai o limbă în şcoli şi în teatre, în case şi în piaţă, 
în biserică şi la judecată ?» Aii n'ar ridica Ungurii iarăşi 
furci. ca să spânzure portul nemţesc, cum ait făcut după 
m6rtea împăratului Iosef? Ce ar dice şi cum s'ar purta 
Germanii, când i-ar face alt Napoleon Bonaparte să-şi 
lepede limba cea aspră şi când le-ar impune limbă, legi, : 
guvern şi: datorii franțuzesci, fie acestea cât de liberale 
chiar şi până la gradul. cel mai înalt republican ? Cum 

„sar mulţumi cu rusismul Cabinetele, Dietele şi Univer- 
sităţile de la Pesta până la Berlin şi Golingen, când i-ar 
constringe Rusul pe Unguri şi Germani la limba şi re- 
ligiunea ortodoxă, chiar dacă i-ar îmbrăca de o sută de 
ori mai liberal decât e îmbrăcat maghiarismul ? 
Acum, închipuiţi-vă că vin nisce deputaţi «de la dicta 

ungurâscă în mijlocul acestei adunări, şi încep a cuvinta 
în chipul următor :: «Români! Astădi e diiia libertăţii 
tuturor. La masa libertăţii sînt puse scaune şi pentru 
voi ;. veniţi” de şedeţi şi voi judecători, de la comitate: 
până la cancelaria de curte, şi luaţi parte la tâte 'ono- 
rurile politice. şi militare, însă numai cei ce sciți ungu- 
resce ca Ungurii născuţi. Acum e diiia dreptăţii pentru | 
toți, veniţi toţi cei asupriţi de luaţi dreptate eftină și: 

“repede, însă vedeţi să vă fie scrise instanțele unguresce, 

“şi să luaţi totdeuna câte un Ungur lângă voi ca să vor-
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„bescă pentru + voi la judecător, pentru că sciți « că mama 
nostră cea dulce, patria comună, nu mai sufere în jude- 

„căţi altă limbă fără numai cea ungurescă, nici să se 
„plângă cine-va fără numai cu lacrimi unguresci, Astădi 
e diiia luminii, şedlele Ţării. sînt deschise și pentru voi, 
nu ca înainte. de împeratul Josef; învăţaţi, drept aceea, 

toți şi vă luminaţi, însă; numai unguresce, pentru că aşa 
cere unitatea Slatului li Nu vă întreb dacă s'ar afla Ro- 

: mâni, care să accepte AYre-o dregătorie, în care văd că 
„ trebue să lucreze în contra naţiunii sale „pentru că vindetori 

aii fost la ori-ce naţiune şi vor fi ;. nu vă întreb dacă vor 
„merge Românii la. judecători, când vor ved& dreptatea 
legată de limba ungurescă, ci ve întreb : ati este liber- 
tate -aceea care l6gă onorurile ţării numai de o limbă 
în țara în care sînt mai multe limbi? Ai dreptate e 
aceea care o face Statul numai celor ce: sciii unguresce? 

- Lumină adevărată e aceea; de la care opresce. Statul pe 
„oţi cei ce nu sciii unguresce ? Ei gic că acâsta nu e ]i- 
“bertate nici dreptate, ci este o; calamitate mare-pe acele 
popore nefericite, care aii cădut în astă srâpă întunecosă 
ce pârtă nume de Stat.  . | 

Ce folos va ave națiunea română din libertatea tipar alui, 
care o permit Ungurii, când tipografia cea liberă nu va 
umbla fără numai pe folosul ungurismului, și”. dacă va 
cuteza un Român să apere interesele naţiunii sale,. 
parul unguresc îl va arăta înaintea lumii ca pe un cri-. 
minal, şi judecătorul îl va certa ? Ce-i vor folosi „miniş- 
rii cei responsabili ai naţiunii unguresci care nu va suferi 
în sînul sâ&ii nici un element străin neasemănat ? Ce-i 
-vor folosi chiar şi întâmplarea când toţi miniştrii din 
Buda-Pesta ar fi Români, când aceştia nu înfăţișeză na- 
țiunea română şi interesele ei 2: Apoi dieta cea anuală 

„nu va fi acea dietă a ţării şi a naţiunii unguresci, perse- 
cutătore şi stingttâre de naţiuni ? Care Român pote crede 

„că acestă. dietă va purta grijă de. înflorirea Românilor    
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prin cultura naţională, când ne-o spun în faţă, că sub co- 
rona ungurescă nu pot fi mai multe naţiuni? - i 

Egalitate civilă ? Acesta atunci ar av loc în Stat, când.- 
ar apăra legile Statului într'o formă pe toţi. cetăţenii şi 

“le-ar face dreptate “fără să-i întrebe dacă sînt nobili -sai 
omeni de rând, săraci, saii avuţi, creştini saii păgâni, albi 
sau negri, barbari sait romani, şi când le-ar deschide 
„calea . spre câştigarea -mijlâcelor vieţii şi spre cultura 
tuturor, într'o. formă. Insă lucrurile nu merg aşa, ci din 
-coniră, vedem că la judecată își face dreptate sie-şi fie- 
care naţiune ; şi, afară de acesta, îşi încercă fie-care nu-. 
mai fericirea şi cultura sa ; şi în special Ungurii şi Saşii, 
de când locuesc împreună cu Românii, se silesc numai: 
cum să le ia locurile şi-cum să-i ţină în sărăcie şi în întune- 
rec. Deci, nu pâte să dică nimeni-că Românului tot una îi 
este dacă îl va judeca un .judecător unguresc saii săsesc 

"sait din contră un judecător ales şi aşedat de Români. 
Sciii că Ungurului şi. Sasului nu-i e tot atât, de cine să 
fie “judecat; pentru aceea şi-aii apărat ei totdeuna cu 
atâta furie privilegiile, chiar şi asupra altora. Pentru ce 
aii coprins ei.tâte dregătoriile lângă împărat, la guvern 
şi la tâte judecătoriile, şi pentru ce vor să le facă acum 
pe tâte unguresci ?- D6ră ca să facă uşurare Românilor ? 
Nicidecum ; ci chiar din contră, 'ca să-şi facă singuri 

- dreptate loru- -şi, si Românului să nu-i rămână nici un 
mijloc de apărare.. 

Ei sciii, că dreptatea e'-cum o fac Gmenii ;. şi, fiind 
Gmeni şi judecătorii, judecând pe fie-care: după plă- ! 
cerea şi patima sa, ca toţi Gmenii,:de i-ai îngrădi cu o 
mie de legi, totuşi «plus valet favor 'in judice, quam 

„mille leges in codice» 1), De unde urmeză că nici o na- 
“ţiune” nu pote spera, drepiate pentru sine şi pentru. 

1) Mai bine să ai pe judecător-i în partea ta decât o mie. de “articole” 

de lege. . :
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fiii s&i, când e supusă la judecăţile altei naţiuni, căci 
dreptatea nu depinde numai de la legi bune, ci şi de-la 

-. judecători drepţi şi buni; şi, precum nu pâte fi: nimeni 
judecător drept în causa sa, aşa nu pote să fie nici o na- 
țiune judecătâre dreptă peste! alte naţiuni. 
Acum judecaţi, cum va pute fi Românul egal cu Un- 

gurul înaintea legii în asemenea împrejurări, când Ro- _mânul, numai cu gura  Ungurului va pute vorbi cu 
judecătorii, şi aceştia vor judeca toţi după plăcerea: mini- 
strului dreptăţii unguresci, acestei dreptăţi de cabinet, 
care-i ucide de 944 ani! | | IE 

De egalitate religiâsă nici nu mai voii să vorbesc. Ce 
» egalitate potsă aştepte Românii în anul "1848, când încă în anul 1842, deputaţii Ungurilor din Cluj stai de cpis- copii Românilor ca să traducă numaidecât cărţile bise- ricesci pe limba ungurescă ? Frăția asta noiă a Unguri- 

lor către miniştrii. bisericii. române va sta numai într'a- 
ceea, că-i vor mulțumi pe unii episcopi saii preoţi mai de frunte, ca prin aceştia să-i înşele pe toți cu vorbe bune și speranţe mincinâse. Da 

Se promite mai încolo ridicarea servituţii, unindu-se Ardelul cu Ungaria. Asta o cred. Ci ci cred că se va ridica şi dacă nu se va uni, pentru că i-a venit timpul să cadă. O "putere cumplită şi nevăgdută, care lucreză în contra despotismului pretutindene, lucrâză de mult şi la Surparea “acestei cetăţi barbare, şi: zidurile ei se vor r&s- turna acum peste aceia care nu, vor. să o dărâme din „iubire către omenire. i | 
Vedem că ea s'a şters în Ungaria şi va căde şi în Ar- d6l; dar dacă se va face Ardclul țară ungurescă prin Uniune, atunci libertatea Românilor nu va trăi nici-un an; „şi iarăşi vor căde în servitute ; şi pentru ce ? Pentru că în Tara Ungurâscă, şi libertatea trebue să fie tot ungu- rescă, şi acesta va fi legată de condițiuni care Românul nu le va pute împlini, după aşteptarea şi plăcerea Un-  
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"gurilor. Ungurii vor da libertate numai celor ce.vor voi 
a se face Unguri; pe aceştia îi vor ajuta -la dregătorii 
politice, scolastice, bisericesci, și le vor face venituri, şi-i 

„vor lăuda în public; iar, din contra, pe cei ce îi vor simţi, 
că nutresc sentimente naţionale, îi vor depărta şi îi 
vor. certa. Cei ce cunosc. firea Românilor, vor prevede 

„că nu se vor supune 'aşa uşor la măsurile unguri- 
tore.: Ungurii îi vor lua cu râul, ca să-i “ungurescă prin 
şcolă, biserică şi tâte mijlâcele cele mai egoisțice, care 
pot veni în minte unui guvern teroristic şi tiran. Românii 
nu-i vor asculta, le vor sta în contră, şi așa-i vor lipsi 
de libertate, cum i-ati lipsit în secolii trecuţi, nu numai 
pe Români, ci chiar şi pe “fraţii lor. Ce cugetaţi, dacă 
Wesselenyi scria înainte cu vi'o câți-va ani, că numai 
acelor Români, să se.dea drepturi de cetăţeni, care se 
vor face Unguri? Ati nu o va pune condițiunea acâsta 
ministerul şi dieta ungurescă, acum după ce va ave pu- 

„tere nemărginită peste Români? Ba o va pune fără în- 
dodlă, şi eii cred: că şi ştergerea . servituţii e numai o 
rimă în undița întregului înghiţitor ungurism, cu care 
vreii să-i prindă pe Români, ca pe nisce pesci fără de 
pricepere. Sa 

Ce e drept, garda națională, care se promite în punc- 
tele unguresci, e cetatea cea mai tarea libertăţii şi on6-. 
rea fie-cărei națiuni, aşa încât fără de acâsta şi fără re- 

presentaţiune naţională, poporul e numai o turmă de oi 
pe care le mulge, le tunde şi le ucide un tiran de cioban, 

"fără să se pâtă apăra de el. | 
Insă ce bucurie vor ave Românii, când îşi vor vede 

feciorii înşiraţi în garde naţionale şi în regimente, când 
acestea tâte vor fi unguresci ? Garda naţională, paladiul 
libertăţii  popârelor celor .culie;, pentru Românii încor- 
poraţi cu Țara Ungurescă, va fi numai instrument de asu- 
prire, de stârcere şi de ucidere în mâna comandanților 
unguresci. Pe Românii dintr'un sat îi vor ridica asupra 

15 Retorica,
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: 
altui sat român, care nu va 'voi a se unguri; la urmă îi 
vor face să şi jure că vor apăra Constituţiunea ungurâscă 
şi vor păzi cu sfințenie legile unguresci, care sînt făcute 
şi se vor mai face pentru stingerea naţiunii române. 

Insă la ce să mai amintim mai multe libertăţi ungu- 
resci, când nu numai în 12, dar nici într'o mie de puncte 
ca acestea nu - vei afla nici măcar o libertate, precum 
nici într'o mie de trupuri morte nu se află măcar o vicţă, 
pentru că ei sufletul din tâte libertăţile, dacă omori na- 
ționalitatea ; pentru acesta disei că libertatea fie-cărei na- 
țiuni nu pote fi decât naţională, şi că libertatea fără de 
-naționalilate nu se pole înţelege la nici-un . popor de pe 
Pâmint. | 

Poporul care cunâsce cum că' lumina sciinţelor şi a 
artelor, nu mai pote fi propridtatea unor clase privile- 
giate, ci trebue să se facă bun comun la tâtă naţiu- 
nea, acela trebue să facă din cultură proprietatea co- 

„mună la (6tă națiunea. Să cercăm la popârele luminate, - 
care sint mijlâcele: culturii ? Şi vom afla, că ele sint 
şedlele şi institutele naţionale pentru sciințe şi arte, iar 
mijlocul culturii politice, în special, îl aflăm în univer- 
sităţi. Universitățile nu sînt nicidecum mijloc arbitra- 
rii, ci sînt un mijloc necesar dictat de aceşi ne- 
voe firâscă a popârelor chemate! la vi6ţa politică, care 
i-aii învețat pe Gmeni a semăna şi a câce pâne, ca 
să trăescă.. Numai de la universităţi se pote aştepta 
jurisprudenţă luminată; de la şc6le şi institute naţio- 
nale, cultura naţiunii. Insă tocmai pentru că cultura e" 
pulerea cea mai tare pe pămînt şi eo cetate noită a uni- 
tăţii nationale, națiunea întregă trebue să-și împtreune 
puterile întru ridicarea vacestor aşegdăminte, şi 'să facă 
lucru comun din cultură, de vre să se bucure de fruc- 
tele ci ca de un' bun comun. 

Insă cum se va pute apuca națiunea de acest lucru co- „mun fără de limba naţională ? Să presupunem de exemplu, 

P
P
 
9
 
a
a



La ? Ă . 

Ă 227 “ 

că guvernul Republicei Franceze cere învăţătorilor de prin 
înstitutele ţării ca să nu mai facă învăţurile în limba 
franceză, ci în cea latină; să dicem că tot asemenea cere 
şi guvernul englez, guvernele italice şi germane ; ce ar 

urma din acestă strămutare ? Nu dic că învățătorii ace- 
stor naţiuni luminate n'ar fi în stare a face învăţătură şi 
în limba latină, dar mă leg că n'ar trece mult,: şi uni- 
versităţile. acestor popore n'ar fi mai luminose decât 
liceul catolicilor din. Cluj. Indată ai vede că nu lee în-- 
demână nici înv&ţătorilor, nici şcolarilor a cugeta în 
limba lui Cicerone ca în limbile lor, mintea s'ar osteni 

sub greutatea cea străină, sciința din di în qi tot mai 
mult s'ar întuneca, sar face mai grea de învăţat şi mai 
uşoră de uitat, tote regiunile ei şi cele mai luminâse 
Sar mai umple de erori, cum era pe timpul despotis- 

mului limbii scolastice şi, rătăcind îndată mintea de 
la adevăr, ar trece sute de ani până şi-ar veni în sine, 

ca să-şi cunâscă rătăcirea. Religiunea s'ar îngropa în 
fanatism. Şi filosofia n'ar fi în stare să ridice piatra de 
pe uşa mormintului. Invenţiunile şi descoperirile în arte 

“şi în sciințe ar înceta îndată. Industria şi comerciul, care 

numai la lumina sciinţei înfloresc, şi numai arta le pârtă, 
s'ar împiedeca mult, şi parte ar căde cu tolul. Starea 
cea înfloritore a omenirii de astădi sar vesteji, senti- 
mentul de libertate ar amorţi şi la naţiunile libere, de 

mar mai r&mân€ cine să lucreze pentru dejugarea na- 
țiunilor aservite.: Insă, eii vă asigur, că naţiunile acestea. 

luminate niciodată nu vor lua limba str&ină. pentru 
învăţătură, ele vor demonstra totdeodată într'un acord 

universal, că natura a dat limbă fie-cărei naţiuni, cu 

scop ca să se folosâscii cu ea în tote trebile vieţii, 
precum i-a dat picidre omului, ca să umble pe picidrele 

sale, urechi că să audă cu urechile sale, ochi ca să vadă 

cu ochii sâi. Vai de omul care-l portă altul; vai şi de 
națiunea care nu umblă pe picidrele sale, sait: nu vede
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„decât cu ochii altei naţiuni! Niciodată nu va pătrunde 
rada de cultură în creerii acestei națiuni,.ci va remâne 
pururea întunecată ca orbul, şi servă naţiunilor ră- 
pitore.. o A E 

Aşa vor păţi Românii, dacă vor băga limba ungurescă 
în şcolele naţionale; şi cu atât vor merita mai mult dis- 
preţul lumii, cu cât, trăind în 'secolul luminilor, vedem 
descoperirile ginţilor luminate, care ne spun că cultura 

„lor cea adevărată numai de atunci se începe de când ai 
început a învăţa în limbile naționale. 

Acum să vedem 'cât adevăr coprinde în sine acea teo: 
rie faimosă a' politicilor din Buda-Pesta şi a celor dim- 
preună cu ei advocaţi ai Uniunii, care dic că precum cere 
unitatea Statulul uniformitatea de drept, aşă cere neapt- 
rat şi uniformitatea de limbă pentru legi, pentru înles- 
nirea guvernării, pentru sciință, şi cum că -cele-l-alte 
limbi nici din acea causă nu se poi suferi, pentru că 
nu sînt culte în de ajuns. - 

Un guvern de fiare sălbatice ia numai deciucla din 
animalele 'cele blânde, şi apoi le lasă să cânte, să. ră-. 

specici sale. | 
Deci un guvern de Gmeni e mai sălbatee decât fia- 

rele, dacă: nu suferă limbile altor naţiuni, şi pe acestea 
a se guverna fie-care după natura şi nevoile sale. 

- Insă mintea cea sănătâsă nu pâte aproba atare stat. 
Dacă e de trebuinţă, să fie state pe pămînt, şi dacă 

statul e o necesitate de la: natură ; atunci statul, fără 
îndoclă, e trebuincios numai pentru că, fiind în stat 
Omeni, să se p6tă apăra mai uşor într'insul, decât afară. 
din stat; adică: statul e un aşed&mânt omenesc spre . 
apărarea persânci şi a bunurilor omenirii. Când dic că 
e aşeclâmânt omenesc, atunci voiii să inţeleg că nici nu 
e aşedâment îngeresc mai pre sus de fire, nici nu trebue 
să fie institut diavolese, iad înghițitor - de libertate şi 

-” gâscă, să sbâre şi-să se guverneze fie-care după firea 

y  



229 

spaima ginţilor neputinci6se. Când dic spre apărarea per- 
»  “sonei, atunci înţeleg totdeodată şi libertatea şi onsrea, 

căci Gmenii. fără libertate şi onre, mai mult sînt vite 
care acum trag în jugul unui tiran, acum în al altuia, 
decât 6meni. Când dic spre apărarea bunurilor, atunci 
înţeleg nu numai mâncarea şi băutura, îmbrăcămintea 
şi locuinţa, ci afară. de libertate, înţeleg şi limba, căci. 
cine va dice că limba e numai un lucru de prisos pentru 
6meni şi națiuni, şi că ar fi mai bine de âmeni când 
ar. fi muţi? Când vorbesc de omenire, atunci înţeleg 
t6te naţiunile, căci cine va dice că naţiunile nu sînt păr- 

_ţile omenirii ? În urmă, când dic naţiune, atunci înțeleg 
„persona unui popor întreg, care e legat între sine cu 
aceeşi limbă şi datine,.căci.cine va dice că natura i-ar 

"fi desbrăcat pe 6meni de demnitatea de persnă, când 

i-a unit întrun corp naţional cu legăturile acestei frăţii 
minunate ? - 
“Dacă odată fie-care om e  persână, atunci nu pote si să 

fie un om- mai persână decât altul, prin urmare nu pâte 
să dică către alţi omeni: «Ei sînt statul, voea mea e lege 
pentru loți».: Dacă e persână ori-care naţiune, atunci. o 

naţiune nu pote fi mai persână decât alta ; prin urmare - 
- nu pâle să dică către cele-l-alte naţiuni din acelaş stat: 
« Numai eii sînt statul, numai limba mea pote fi limba di-. 
plomatică, iar ale vâstre trebue să se smulgă ca neghina 

- din grâii; eii singură voiii pune dregttori, fără să întreb 
de turmele neunguresci, ce păstori să le pun; nu mă 

“voiii uita, dacă vă veţi pute înțelege cu ei saii ba, dacă 

veți „ave încredere în ci sait ba, pentru că eii am voia 

şi puterea să aşed pretutindenea Gmeni credincioşi pla- 
nurilor mele, şi voi n'aveţi să m& întrebaţi, de ce fac 

aşa, ci voi sînteți. datori numai să ascultați, şi să daţi 
dare şi ostaşi». -- « 

Omul ce umblă să ucidă pe altul şi-a perdut dreptul 
de a fi suferit în societatea omendscă, aşa şi-a perdut 

y 

e. 

Să



230 

dreptul de a fi suferit între naţiunile de pe pămin! şi 
națiunea -care lucrâză spre stingerea altora, după atari. 
maxime. O naţiune cu minte recunâsce drepturi şi obli- 

gaţiuni reciproce şi nu provâcă pe altele, ca să se apere 
de ea ca de o fiară sălbatică. 

Cu acestă egalitate a naţiunilor e legată strins liber- 
tatea lor de a sc desvolta fie-care după firea sa în tele 
părțile vieţii statului. De aci urmâză că, pe lângă totă 
unitatea statului, nu sînt trebuinciose nici. uniformitate | 
de drept, cu atât mai puțin uniformitate' de limbă. Ce e 
drept,:se dice că, de n'ar fi atâtea drepturi într'un stat, 
cum sînt de ex. în Austria (drept austriac, unguresc, 
săsesc, afară de cele bisericesc, al: căror număr e şi mai 
însemnat), ci dacă ar fi numai un drept în tot ţinutul 
statului, ar cresce prin acâsta iubirea cetăţenilor către 
patria comună, pe când varietatea drepturilor particu- 
lare micşoreză “ubirea către ea şi slăbesce statul. 

La acesta aii'observat de mult politicii cei mai mari, 
că sănătatea statului, ca şi a altui corp organic depinde 
de la proporţiunea părţilor şi a intregului, “în care se 
face dreptate fie-cărei părţi. Un cetăţen, o cetate, o pro- 
vincie, pote să-şi uite de statul de care se'ţine, asta eo 
întâmplare de tâte dilele, dar nenaturală ; însă iubire 
adeverată numai către un stat ca acela pot să aibă ce-: 
tăţenii, în care toţi iaii parte le tâte afacerile lui, 
Este o părere falsă, dacă “crede cine-va că dobîndesce 
statul, nimicind formele individuale. Când ar pute creia 
cine-va în tâtă cetatea, în tot statul. un sentiment încât 
fie-care să se ţină măreț că e membru al statului ; prin 
acesta întregul statului ar dobindi putere noiiă ; aşa do- 
bîndesce şi prin drepturile particulare, când acestea sint. 
puse de voia cea universală a poporelor diferite; din. 
contră, impunendu-le un drept, care nu răspunăe firii . 
lor, înceteză a lua parle la lucrările statului, se înstră gi- 
neză de către el şi-l părăsesc. ”
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Deci dacă unitatea statului nici atât nu cere, ca să fie ace- 

laş drept în tot ţinutul statului, cu atât mai puţin cere 
ca să fie numai o limbă acolo unde sînt mai multe. 

De ce să nu se pâtă face în Ard6l şi în' Ungaria aceea 
ce se pote face aiurea ? In adunările Elveţiei sc vor- 
besce în trei limbi: franțuzesce, italienesce şi nemţesce; 

în ale Belgiei, crtălegea să se vorbâscă limba belgică 
şi franceză ; în Sardinia, italienesce şi franțuzesce. Şi 

iată că Ungurii nici nu sînt mai liberi, nici mai fericiţi 

decât aceste popâre luminate, ba sint forte departe de 
ele cu tâte celea. - a 

Dacă şi-ar propune cine-va, ca să facă o carte de 
legi precisă şi frumosi” ca a dreptului roman; atunci 
putem dice că nici Germanii n'ai limbă pentru acest 

scop măreț, cu atât mai puţin Ungurii. Insă când vine 

vorba, că şi națiunile care n'aii limbă cultă ca latina, 
aii trebuinţă de guvernare în ori-care formă, atunci | 

nu € mai mare absurditate „pe lume, decât apologia des- 
potismului limbistic, că limba cutărei naţiuni 'n'ar fi 
matură pentru legi şi pentru g guvernarea poporului. Dacă 
ar trebui să aştepte cine-va cu punerea legilor şi cu gu- 
vernarea, până ce se va cultiva pe deplin o 6re-care limbă, 

atunci tot pâte să stea ca nebunul pe țărm, așteptând 
până ce va curge riul ca să trecă; căci riul şi cultura 
limbii vor curge în etern şi niciodată nu vor fini. Dacă 
nu sint chemaţi încă nici Germanii la carte de legi, cu 

atât mai puţin sînt chemaţi Ungurii decât Românii. Să 
ne uităm la limba legilor din Aprobatele şi Compilatele 

Ungurilor. Ce va să dică: «sectajin levăl oladih Natio, 
patidllsatnak, recepta religio ? Ce cultură de limbă va 
afla cine-va în acest galimatias, de care sînt pline Apro- 
Datele şi Compilatele ori unde le deschidi? Se pot 
„Ungurii lăuda cu acest amestec dela turnul Babilonului, 
ca o Minervă născută dea-dreptul din capul lui Joe, ca 
să caute cu dispreţ la limbile altor națiuni mai culte
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„decât' a lor? Ce să facă dar Germanii, Ungurii, Românii, 
Schiaii, neavend nici o “limbă matură pentru legi? 
Accepta-vor latina. cea mortă sai altă limbă str&ină ? 
“Acesta însă n'ar fi înaintare, ci regres şi asuprire; mintea 
cea sănătosă le îndâmnă pe. tote, ca' să se apuce. de ju- 
risprudenţă fie-care -cu limba sa ; naţiunile să se sufere 
una pe alta pentru binele comun al tuturor, ca să se 
guverneze fie-care pe sine . însă-şi, şi atunci îşi va afla 
fie-care cuvinte pentru dorinţe, şi politicii îşi vor ave şi ei 
limba lor cultă de ajuns pentru carte de legi. Insă des- 
potismul nu-şi impune limba sa, pentru cuvintul că n'ar fi. 
culte cele-l-alte limbi pentru scopul public ; căci de aci 
ar urma, ca să facă chiar din contră, adică ca să le 
dea ocasiune de a se cultiva ; ci el vrea ca națiunile 
să-şi uite cu încetul şi de numele libertăţii, ca apoi la 
urmă să se stingă dintr'însele și sentimentul de libertate. 
“Pentru acâsta opresce națiunea despotică pe cele-l-alte, 
să nu-şi ridice şceole naţionale, “dicend că sciinţele înalte 
nu se pot propune decât în limba ci, căci ca nu vrea! 
să se lumineze şi altele,. ci vrea să rămână orbe şi surde: 
la tâte măsurile egoismului ci. De aceea opresce ea 
adunările şi le legă de limba sa, ca alte naţiuni să nu 
se potă consulta “despre cele ce le-ar fi de folos. De 
aceea pune legile numai în limba șa, ca cele-l-alte na- 

„țiuni să nu le înţelegă, şi să fie constrînse a întreba 
totdcuna pe străini, ce vor. De aceea pun dregători 
străini; ca să nu se pâtă înțelege cu ci alte naţiuni, ci 
să fie constrînse- a alerga într” al decelea sat; până vor 
da de cine-va care să le înțelegă vorbele şi să le tra- 
ducă cărţile. Nu-i ajunge că dă dare şi-i face lefă dregă- 
torului, pentru ca să răspundă şi el deplin numelui şi 
datoriei sale, ci, afară de acesta trebue să cumpere şi 
traducerea cărţilor, care ar fi obligat să le facă dregt- 
torii înşi-şi în limba aceluia, pe care-l ating. Intr” ade- 

- văr" atare guvern cu mâsurile acestea nu doresce de loc
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a uşura pe popor ; el îşi încercă uşurarea sa, nu binele 
poporului. 

Aii nu sar cuvine mai bine! scopului. societăţii, - păcii 
şi fericirii națiunilor conlocuitore, că unde vor fi numai 
Unguri acolo şi dregătorii să fie numai Unguri; unde vor fi 
numai Români,acolo dregătorii să fie numai Români, unde | 

-vor fi amestecați, acolo dregătorii încă să fie amestecați, 
pentru casă r&spundă lipselor poporului, fiind-că, după 
mintea sănătosă, dregătorii sînt pentru popor, nu poporul 
pentru dregători ? Ce. va dice poporul, dacă-l va întreba ci- 
ne-va care dreptate-i este mai eltină: aceea ce se face în 
ascuns cu scrisori de sute de cole, care nu le văd 
niciodată părţile ce se judecă- şi se tărăgănesc deci 
şi sute de ani, sait aceea care .se finesce mult în doiiă- 
trei dile, vorbind. părţile în limbile lor în vederea şi au-  - 
dul tuturor ; şi care. guvernare îi este mai uşâră, cu dre- 
gttorii şi cu limba str&ină, saii cu limba sa şi cu dre- 
gătorii aleşi de popor «din sînul s&i ? De ce să nu polă. 
îi mai multe limbi în administrare de aci înainte când. 
scim că -până acum s'a făcut întrebuințare de mai 
multe limbi la judecătoriile acestei ţări şi nefericirea Țării 
n'a venit de la mulţimea limbilor, ci de la mulţimea 
privilegiilor. 

lar ce se ţine de limba română, “acesta “e limba ofi- 
ci6să de sute de ani la tâte scaunele. de judecată ale 

protopopilor şi la consistoriile Românilor din * Ardel 
pentru ce să nu fie dar matură pentru legi şi guvernare, 
când sînt tipăriţi înt r'insa codici de legi şi mulţime de 

alte cărți? -. | | i 
Tăcem alte argumente, mai mult curiose decât seri- 

6se ale Ungurilor, precum sint d. ex.: unitatea limbei 
ar cere-o şi unitatea corânei unguresci, şi datoria de a 
se conserva pe sine, şi alte asemeni;-le tăcem, dedrece 
corâna cea adevărată â Ţării, ce se dice acum. Unga- 
ria, nu sînt “cercurile cele de metal, cele de la Papa
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Silivestru (care încă .se văd” a fi date dimpreună cu sim- 
bolul: Regnum unius linguae imbecille est, aşa dar nu 
spre stingerea altor naţiuni), ci naţiunile care locuese 
pe.pămintul Daciei şi al Panoniei; acestea sînt Corâna 
cea adevărată a Ţării şi ale acestei coroane sînt dreplu- 
rile cele mari, pe care nimănui nu este ertat a le atinge, 
„Cu datoria Ungurilor de a se conserva pe sine, ca să nu 
piară din pricina puţinătăţii”' lor, nu-i este ertat nici lor 
dreptul de a-i înghiţi pe Români şi pe Şchiai. Cine este 
de vină dacă a ajuns nava ungurâscă între Scila şi Ca- 
ribda ; ce ursită rea îi îndemnă să-şi ridice asupră-şi 
tote venturile, când ar trebui să le aline; se mânie pe 
toţi Deii, când ar trebui să-i îmblândescă ; ce politică 
e din partea lor, de se pun cu atâtea “puteri în con- 
tra naţiunilor, cu. care ar trebui să lege cele mai tari 
legături, ca să-şi apere fiinţa comună de duşmanii co- 
muni ? | 

Din tote acestea urmeză că unitatea limbii în statul 
poliglot nu o cere nici unitatea statului, nici unitatea 
legislaţiunii, nici înlesnirea, eftinătatea şi repegiunea gu- 
vernării, nici starea culturii altei limbi; ci o cere, pre- 
cum am dis, numai : uşurarea despotismului şi cugetul 

„lui nelegiuit, de a răpi libertatea națiunilor, ca să dom- 
nescă peste ele. 

Deci națiunea ungurescă nu pote să pretindă privile- 
giii peste alte naţiuni nici în privința limbei, ci trebue 
să se mulţumescă şi ea cu egalitatea şi cu dreptatea. 
Numai până unde ţine dreptatea ţine umanitatea, din- 

„colo de dreptate locuesc fiare sălbatice. N'are națiunea 
ungurescă nici un scop necesar, nici o nevoe adevă- 
rată, care să nu le aibă şi cele-l-alte naţiuni în aceeşi 
măsură. Pofta domnirii peste cele-l-alte nu e nevoe 
adeverată,. ci e numai paroxism de friguri, care lăsând-o 
odată, va peri odată cu ea şi pofta de a înghiţi pe 
alte naţiuni, Dacă ati nevoe Ungurii să vorbâscă ungu-
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resce în adunările lor -— şi care tiran ar fi atât de ne- 
bun. ca să-i facă a vorbi în limba care nu o cunosc ?— 

aii şi Românii tot acecşi nevoe! Dacă nu-şi pot închipui 
Ungurii cum să-i guverneze cine-va cu dregători străini şi 
cu limbă strâină, care nu o înțeleg, nici Românii nu văd 
pentru ce să aibă Ungurii o nevoe mai înteţitore decât a 
Românilor şi în privința acesta; deci, dacă e şi.aci tot 
acecşi nevoe şi tot acelaş drept egal, unde este temeiul 

privilegiului limbii lor ? Dacă-i constringe natura pe Un- 

guri cu necesitatea cea mai imperiosă, ca să învețe în 
limba lor tâte, de la alfa până la omega ; tot acea na- 

tură îi face şi pe Români, şi tot cu asemenea necesitate 

şi tot pentru asemenea scop, ca să inveţe românesce. O 

natură le-a născut pe tâte naţiunile, o iubire le-a văr- 
sat în inimă spre limba lor, un sentiment de onsre 
bate în inimele tuturor, şi un scop le-a dat tuturor; şi 

acest scop nu se pote ajunge, dacă va domni una peste : 

alta, ci numai domnind un drept egal peste tâte. Unde are 
aci loc privilegiul fie-cărei limbi, până când va sta nu- 
mele de drept şi de libertate pe pămînt? Saii doră Un- 

gurul are privilegiii şi spre a- şi iubi limba mai fierbinte 
decât Românul pe a sa, şi ca să fie mai superb cu ori- 

ginea sa cea scitică, ;decât RHomânul:cu cea italiană ? 

Până când nu se va stinge sentimentul de iubire şi de 
onsre din piepturile tuturor. Românilor, — nicidecum | 
"Aşa este: fără naţionalitate nu e libert ate nici lumină 

"nicăirea, ci pretutindeni numai lovituri, întuneric şi 

amorţire. Ce este apa pentru pesci, aerul pentru sbură- 

târe şi pentru tâte vieţuitârele, . ce este lumina pentru 
vedere, sârele pentru .crescerea plantelor, vorba pentru 

cugetare, aceea e naționalitatea pentru fie-care popor. 
" Intr'însa ne-am născut, ea este mama nbstră; de sintem 

bărbaţi, ca ne-a crescut; de sîntem liberi, într'insa ne 
mişcăm ; de sîntem vii, într'însa viețuim ; de sintem su- 

păraţi, ne alină durerea cu cântecele naţionale ; prin ca
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vorbim astădi cu părinţii noştri, care ait trăit de mii de 
ani; prin ea ne vor cunâsce strănepoții şi posteritatea 
peste mii de ani. Naţionalitatea e îndemnul cel mai pu- 
“ternic spre lucrare pentru fericirea genului omenesc. Pe 
care nu-l trage inima a lucra nici pentru gloria şi feri- 
cirea naţiunii sale, acela nu e decât un egoist pierdut 
pentru umanitate, de care e păcat că l-a impodobit na: 
tura cu formă de. om. , 

Naţionalitatea e libertatea nostră cea din urmă, şi li- 
manul mântuirii nâstre viitâre; numai libertatea acesta 
nu ne-a răpit-o până acum nici un barbar de la Români, 
după ce le-a luat tot. De 1700 de ani se luptă Nemul 
Român în depărtata Dacie cu tote turmele barbarilor, şi 
ancora acesta a ţinut nava română în contra tuturor va- 
lurilor de nu s'a cufundat în abisul pieirii cu barbarii 
d'i impreună. Şi iată că. unirea cu Ungaria acum vrea să 

“frângă şi să smulgă acestă ancoră de mântuire, vrea să 
strice acest organ al vieței românesci, vrea să răpescă de 
la. Români şi libertatea cea de pe urmă 
„Asta e Uniunea pentru Români! Pentru Unguri e vicţă, 
pentru Români, mârte ; pentru Unguri libertate nemăr- | 
ginită, pentru Români sclavie eternă. 

„ Unindu-se națiunea română cu Ungaria, nu, va ave 
nici şcole, nici dregători naţionali, care să porte grijă-de 
şcăle şi de interesele naţionale, nică chiar biserică na- 
țională.. Tote. acestea se vor boteza a doiia 6ră pe nume 

„unguresc; tote se vor îmbrăca în vestmînt unguresc ; 
din ora în care se va declara națiunea pentru Uniune, se: 
va învoi la peirea sa însă-şi; ea: va începe îndată a se 
stinge şi a peri ca un arbore fulgerat. “Atunci, nici om, 
nici D-deii nu-l mai pote scăpa pe Român de peire na- 
țională, pentru că, învoindu-se la sentența morţii sale, va 
arăta că preoţii români eraii trecuţi de. mai 'nainte la 
idolii gintei strâine, nobilii lor erai: cumpăraţi, poporul 
era vindut şi tâtă națiunea era mortă mai dinainte, şi
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“Ungurii acum îi fac numâi îngropăciunea cea de batjo- - 
cură... | 

Aşa posteritatea română se va mira de nesimţirea 
nâstră şi ne va blestema în morminte, căci am ascultat 
cu nepăsare sentenţa de mârte a gintei nâstre, căcin'am | 
recurs chiar şi la cele mai din urmă mijlâce pentru ap&- 
rarea . numelui român, căci nu ne-am ridicat toți pentru 
unul şiunul pentru toţi, casă depărtăm de la strănepoţi 
acestă infamie nemeritată. Nu era lucru mai strălucit şi 
mai măreț înaintea 6menilor şi a Dumnedeilor, ca să ne 
oştim pentru nemurire, şi mai bine să descindem toți în 
morminte la părinţii noştri, încoronați cu glorie, de- 
cât să lăsăm o infamie eternă ca. moştenire nefericiţi- 
lor noştri strănepoţi? Ce limbă pote să spună- amarul 
care-l sufere numui în trei dile omul osândit la morte, 
dar apoi amarul unei națiuni cine-l va spune, pe care 
o ar vinde fiii sâi cei înţelepţi ? Ce condeiti pote să des- 
cri6 durerile celui îngropat de viii ? Eacă el se deşteptă 
în mormint, îşi muşcă buzele şi-şi râde mânile de dis- 
perare că nu:i lucesce nici o radă de scăpare în fundul 
mormîntului. Durerea acestui nefericit e scurtă ; iar du- 
rerea unei naţiuni ce merge spre pieire, va trece împreună 

„cu istoria din secol în secol şi de la generaţiune la gene- 
rațiune, când nu se va mai audi nici o vorbă română 
între Olt, Mureş şi Tisa, când sunetele cele dulci ale 
limbii n6stre se vor fi schimbat de mult în sunete bar- 
barice amorţite, când nu se vor mândri strănepoţii 
celor de  astădi, cum că sînt vițe de sub .cerul cel 
blând al Italiei, când le va fi ruşine de memoria Scevo- 
lilor, Braţilor, Scipionilor şi vor jura pâte că se trag 
dea-dreptul din turmele lui Atila. Atunci sapa şi plu- 
gul barbarului va scote din mormint câte o pstră ro- 
mană, ca să mărturisescă cum că pietrele ait mai multă 
simţire de veneraţiune către memoria naţiunii celei dintâi 
care, a figurat odată în lume, decât noi, milisnele de le- 

- 
.



238 
! 

gionari, pe care ne-a aședat aici Traian, ca să păzim 
nemortă gloria numelui de Roman; şi noi în loc să o 
mărim, o am micşorat, o am întunecat, oam vindut şi, 
împreună cu națiunea, o am îngropat în anul 1848! . 

Ce se ţine de întrebarea Uniunii, Adunarea să răspundă . 
sârbătoresce după data marilor noştri străbuni, cum că:! 
«Senatus et populus Daco-Romanus, beneficii et injuria 
memor esse solel. Ceterum Hungaris quoniam non poenitet, 
„delicii gratiam non facit, faedus et amicitia dabuntur cum 
meruerint», adică : «Senatul şi poporul Daco-Român ţine 
minte şi facerea de bine şi nedreptatea. Pe Unguri, fiind-că 

nu le pare râii de relele ce i-aii făcut, ci încă'vreati aii 
face un râii şi mai mare, nu-i certă; unire şi amiciţie 
va lega cu ei, când vor merita». . 

Fără condiţia libertăţii egale, Românii să nu păşescă 
cu Ungurii la nici un fel de unire, ci să se unâscă cu na- 
țiunile care recunosc libertatea naţiunilor şi o respecteză 
în . faptă. “Ori-ce chemare la unire, fără .de condiţia 
libertăţii naţionale, e chemare la sclavie, la care tâtă na- 
țiunea liberă va r&spunde cu dispreţ, va protesta s&rhă- 
toresce în contra ci, şi se va apăra. Aşa se cade să facă 
si Românii. o 
„. Fiind-că națiunea, adunându-se din tote părțile la acestă 
sărbătore a libertăţii, arată că nu va mai fi supusă altor 
naţiuni, mi se pare a fi de trebuinţă ca voia acesta a na- 
țiunii, adunarea să o îmbrace în vestmîntul cel mai serhă- 
ioresc, adică: să proclame libertatea şi independența 
națiunii române. 

Fiind-că națiunea, ajungend la cunoscinţa libertăţii, de 
aci înainte nu se mai pote “purta ca serva altei na- 
țiuni, ci vrea a se ţine şi a se purta ca o națiune liberă, — 
mi se pare a fi de trebuinţă ca obligaţiunea acestă chiar 
cu jurămînt să o întărescă, adică: Adunarea să depună 
Jjurămîntul în numele intregei naţiuni, cum că niciodată 

“nu se va lepăda de naționalitatea ei ; cio va aptra în etern
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cu puteri unile în contra duşmanilor şi periculelor şi cu 
puteri unite va lucra pentru visța, ondrea, cultura şi feri- 
cirea ei în tot-timpul viilor. .| ! 

Care fiind aşa, fraţilor, daţi să mai aruncăm încă o 
dată o căutătură.. peste .dilele . naţiunii n6stre, de când 
jelesce sub domnirea ungurâscă ; daţi să reculegem cu 
“mintea încă o dată, de şi este lucru trist şi dureros, cum 
i-ait asuprit şi cum i-aii batjocorit Ungurii pe Români 
cu legile care sint destinate de la natură spre apărarea 
Omenilor; cum s'a unit cu tâte ginţile asupra lor; cum 
i-ai privilegiat asupra naţiunii nostre şi pe Saşi şi pe 
Sârbi şi pe toţi, ca să-şi potă vărsa tot veninul asupra 
Românilor şi acolo unde nu le ajung dinţii cei r&utăcioși; 
cum i-aii oprit de la şcoli, ca să rămână orbi; de la dre- 
gitorii, ca să n'aibă apărători; pe cei ce nu i-ati putut 
strica cu uniuni politice, i-aii încălcit cu uniuni reli- 
gionare, şi acum când se anunţă libertatea la tâtă lumea, 
ei ne anunţă stingere de tot. | | 

Aşa, fraţilor! Închipuiţi-vă încă odată cuni că acestă 
mie de ani a tiraniei unguresci e numai o di în vieța 
cea durerâsă a naţiunii nâstre; închipuiți-vă că dimi- 
ncța ne-ati băgat în jug, totă diiia ne-aii mânat şi acum 
când veni stra. ca să repausim, ne iaii jugul de pe 
cerbice numai ca să ne omâre. Care naţiune de pe pă- 
mînt nu sar ridica de la mic până la mare, când 
îşi vede numărate dilele vieţii? Libertatea veri-cărui 
popor € bunul lui cel mai înalt şi naționalitatea e li- 
hertatea lui cea din urmă: ce preţ mai are vicța lui, 
după. ce şi-a perdut tot cea-ce îl face demn să mai 
fie pe pămînt? ” 

- In mâna acestei adunări e pusă viţa și mortea, sorta 
presentă şi viitorul, nu ale unui om, ci ale naţiunii întregi. 
“Ce va răspunde Adunarea înaintea Națiunii, a lumii şi 
a posterităţii când ar subscrie sentența de morte asupra 
națiunii sale ? |
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Deci, fraţilor, nu ve uitaţi la pretenţiile Ungurilor cele 

nedrepte, nici la acei--puţini înşelaţi şi înşelători - dintre 

noi, care, în. speranţa lefilor ce aşteptă în Impără- 

ţia Ungurescă, ţin cu Ungurii şi dic că ap&ră ondrea şi 
scăparea naţiunii n6stre. Consideraţi că aceştia . sint da-. 
tori a lătra pentru osul ce li-l aruncă străinii ca să latre pe 
fraţii lor şi să musce Națiunea şi pe mama lor însă-şi ; feri- 

ţi-vă de ei, căci nu sînt Români. Căutaţi la acâstă mulţime 
de Români, care strigă în numele a tâtă națiunea : «Să nu 

"me ducem la masa libertăţii unguresci, căci "bucatele ei 

tâte sint înveninate ; să nu ne vindem Țara şi limba, căci, 

perdendu-se odată nu se mai pâte câştiga. Uniţi-v€ cu po- 
porul toți, preoți, nobili, cetăţeni, ostaşi, învâţaţi şi vă 

consultaţi cu un cuget asupra mijlâcelor reînvierii na- 
ționale, pentru că toţi sinteţi fii “ai acelecşi mame şi 
causa este comună ; ţineţi cu poporul toţi, ca să nu ră- 
tăciţi, pentru că poporul nu se abate de la natură, nici 

nu-l trag străinii aşa de uşor .în partea lor, cum îi trag 

„pe unii din cele-l-alte clase, care urlă împreună cu lupii 
şi sfâşie pe popor dimpreună cu aceștia; nu. v& abateți 

de la causa naţională de frica luptei: cugetaţi că alte 
popore s'aii luptat sute de ani pentru, libertate, Insă când 
vi se va păre lupta cu neputinţă, când se vor ridica 
greutăţile asupra vâstră ca valurile mării turbate asupra 
unei năvi, când va deslega principele întunericului pe 
toți necuraţii şi-i va trimite ca să rupă legăturile fră- 
ției vostre şi să vă abată de la causa şi iubirea ginţii 
nostre, la idoli streini; aduceţi-v& aminte atunci cu 

„câtă însufleţire şi bărbăţie s'aii luptat străbunii noştri 
din Dacia pentru existența şi ondrea naţiunii nostre, pre- 

„cum ne-ait lăsat scris Bonfiniu cu aceste cuvinte: «Co- 
loniile şi legiunile romane, copleşite de barbari ţin încă 
limba romană şi, ca să nu o piardă cu totul, atât de 

tare se lupta, încât se pare că nu s'aii bătut atât pen- 
tru ţinerea vieţii cât pentru 'neatingerea limbii. Căci
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socotind bine desele inundaţiuni ale Sarmaţilor şi ale 
Goţilor, apoi erupțiunile Huniloi,. Vandalilor şi ale Ge- 
pidilor, incursiunile Germanilor şi ale Longobardilor, 
cine nu se va mira forte că încă S'aii ținut urmele 
limbii romane între. Daci şi Geţi 2 

Aşa, fraţilor | Aduceţi-vă aminte atunci că vor striga 
din mormînt străbunii noştri : «Fiilor! Noi încă am fost. 
nu o dată în împrejurări grele, cum sinteţi voi astădi ; 
noi incă am fost înconjurați de inimici în pămîntul no- 
stru, cum sînteţi voi astădi, şi de multe ori am suferit 
d6ră şi mai rele decât voi; fost-am cu Goţii, dar nu 
ne-am făcut Goţi ;-fost-am cu Hunii, dar nu ne-am, hu- 
nit; fost-am cu Avarii şi nu ne-am avarit ; fost-am cu: 
Bulgarii şi nu ne-am bulgărit ; cu Ruşii şi nu ne-am ru- 
sit; cu Ungurii şi nu ne-am ungurit ; cu Saşii şi nu ne- 
am nemţit. Aşa este, fiilor! Nu ne-am ungurit, nu ne-am . 
nemţit ; ci ne-am luptat ca Români pentru pămintul şi 
numele nostru, ca să vi-l lăsăm voit dimpreună „cu 
limba nostră cea dulce ca cerul sub care s'a născut ; nu 
vă nemţiţi, nu .vE rusiţi, nu vă unguriţi nici voi; r&mâneţi 

credincioşi numelui şi limbii vostre; apăraţi-vă- ca fraţi 
cu puteri unite în pace şi în r&sboiii. Vedeţi cum ne-am 
luptat noi pentru limba şi romanitatea n6stră : luptaţi-vă | 
şi voi, şi le apăraţi ca lumina ochilor voştri, până ce se 
va restaura Capitoliul şi va trimite la voi Senatul şi po- 

„_p6rul Roman pe Traian cu legiunile peste Dunăre, ca să 
„- VE încoroneze cu laurul nemuririi pentru constanţa şi 

bărbăţia vostră > Dizi et salvavi animam meam, 

TI, Analisa. — După ce arată iinportanţa, întrunirii și im- 
portanţa discursului ce are să rostâscă, oratorul nu pâte intra de- 
odată în subiect, ci simte nevoe de o introducere ca să arate îm- 
prejurările care aii adus ţinerea întrunirii. 

După acâstă întroducere, el face proposiţiunea subiectului, qi- 
când: «Ministerul a publicat încă un punct: aniunea Ardehiluă 
cu Țara Ungurescă». Iată dar tesa discursului, 

Retorica. . 16 :
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-. Trebuia să arate dacă e bine sai răi ca Românii din Ardi! 
să primâscă acâstă uniune. Ia | | 

EI -nu r&spunde de la început, ci își propune a face mai întâi 
istoria raporturilor între Unguri şi Români, ca să arate ce legă: 
tură este între naţionalitate şi libertate, și ca să tragă de aci un 
argument contra Uniunii. - Ă - 

In acest punct este un frumos exemplu de patetic, intercalat în 
discurs. <O ! de v'ar face cuvîntul meii ca aşa să simţiţi cei 944 
de ani ai umilirii Românilor cum simte ş&rbul o di de domnese 
în cate a lucrat de diminţă până sâra, flămând, ars de sete și 
bătut!... ete» .. ” , | 

In cele d'intâi timpuri ale existenţei sale, statul Unguresc a ad: 
mis tovărăşia. Românilor ; dar mai târgiii sa purtat tiranic cu 
naţionalităţile cele-l-alte din statul lor. Greutățile Românilor ai . 

- crescut din secol în secol. In: al XVII sâc la sfârşit, o parte din 
Români sai unit cu biserica papală, credând că vor'av6 folâse 
înseuinate. Ungurii însă sait purtat r&i şi cu cei uniţi, 

Din ac6stă cercetare istorică resultă că Românii nu trebue să 
primâscă unirea Transilvaniei cu. Ungaria: primul argument. 
„Ce s'a întâmplat în secolul nostru ? Aa 
Ungurii urmăresc maghiarizarea tuturor naționalităților: az doi- 

"dea argument contra Uniunii, - . - 
„ Mâsurile luate de ei în dieta din 1836 arată Iarăși tendenţa asu- 

pritOre a Ungurilor; deci al treilea argument ca Românii să nu 
se unâscă. .. . | 

După acâsta oratorul argumentâză prin îpotesă, prin efect şi 
prin contrarii : Presupune că Uniunea Sar face şi se întrâbă: ce 
„resultate ar da pentru Unguri ? ce resultate-ar da pentru Români ? 
Dacă va dovedi că resultatele sînt bune pentru Unguri şi rele pentru 
Români, va afla az patrulea argument ca să se opue Uniunii, 

Să urmărim acestă serie de probe... Ă | 
Pentru Unguri ar fi în loc de o ţară mică, una mai mare. Fap: 

tul că se unesce <cu Ungaria» asigură numai el supremaţia Un: 
garici şi pune pe al doilea plan Transilvania.. Dacă se .învoeese 
Românii la Uniune, dai tot pămîntul lor Ungurilor. Prin urmare - 
trebue să se schimbe întrebarea, să nu mai întrebe Românii: - 
primim Uniunea ? ci: primim să ne vindem Ungurilor ? 

Tată prima parte a argumentului : pentru Vuguri numai resul- 
tate bune, . Ă Ă - 

Pentru Români tâte drepturile care se vor căpăta prin uniune 
vor fi ilusorii. | , „- 

Libertatea adevărată nu pote fi decât naţională: precum: fie-. 
+ «
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care individ are personalitatea lui, asemenea fie-care naţiune are 
personalitatea ci. Le-ar plăcâ Ungurilor să vie un împărat a! 

Austriei și să le dea libertate, cu condiţiune de a se face Nemţi ? 
De sigur că nu; deci nici Românilor nu. le p6te conveni o pur- 
tare analâgă din partea Ungurilor. . 

Partea acâsta este una din' cele mai strălucite ale întregului dis- 
curs, mai ales prin forma oraţiunii! direote, care-i dă o deosebită 
vivacitate, 

Desvoltarea părţii a doiia a argumentului al patrulea se face 
prin respingere. ! E 

Dic Ungurii că vor avâ Românii libertatea tiparului. Ce vor 

folosi ei, dacă libertatea va fi numai spre folosul ungurismului ? 

Ce este responsabilitatea miniștrilor, dacă ei represintă numai 
pe Unguri ? 

Dieta va fi ungurâscă; prin "urmare nu va purta nici 0 grijă 
pentru desvoltarea culturală a Românilor., | 

Epalitatea “civilă nu va folosi la nimic, de vreme ce judecătorii 

sînt Unguri. Cum va fi Românul egal înaintea legii, când va fi 

obligat a vorbi prin gura Ungurului ? 

Ce egalitate religionară se pâte spera dela ei când, încă în 1842, 
episcopii Români erai îndemnați de deputaţii unguri să. traducă 

pe unguresce cărţile bisericesci ? 

Se promite desfiinţarea servituţii. Acâsta nu.e o favâre ce se 

“acorâă Românilor, ci e o cerinţă a timpului, pe care m'o pot în-.. 

lătura. 

Garda naţională este în adevăr o garanţie pentru! libertatea unei 

naţiuni; dar ce vor folosi „Românii, dacă regimentele acestei garde 

vor îi unguresci ? 

Se vorbesce despre libertatea. învăţămîntului, Ce fel de libertate 
-dacă el se va face în limba maghiară ? 

Ca conclusiune a acestor puncte, oratorul face c o comparaţiune 

“Îorte nemerită. Precum un individ întrun stat nu pâte-să gică: 

ei sînt statul, tot ast-fel nu pâte într'un stat poliglot să vie una 

din naţiuni'şi să se impue celor-l-alte, 
Iată ce este Uniunea pentru Români: mdrte, servitudine eternă. 
Aceste patru probe sait argumente sînt perfect convingătâre 

pentru acâstă idee, că Românii din Transilvania trebue să se opue 
Uniunii. Ele sînt aşedate în ordine crescândă şi cea mai puternică 

probă este cea din urmă. 

Inainte de a încheea cu tractarea definitivă a tesei : Uniunea, 

-oratorul face un forte frumos patetic, dicând că generaţiile urmă- 

2 
.
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târe ar blestema-o pe aceea care s'ait învoit la acâstă supunere a 

Națiunii Române. - 

Până aci a fost partea destructivă ; urmâză acum a doita parte 
constructivă, adică se întrâbă oratorul : ce trebue să iacă Românii 

în acele momente ? 

„El enumără desideratele pe care ar trebui să le oxprime “adu- 
narea : 1) să nu primescă Uniunea; 2) să proclame libertatea şi in- 

dependenţa. naţiunii române ; 3) toţi cei de faţă să jure că nu se 
"vor lepăda niciodată de naționalitatea lor, ei o vor apăra în con= 

tra tuturor dușmanilor. 

Discursul se termină cu un frumos resuriat al întregei “argu- 

mentări, cu peroraţiune mişcătâre, făcând pe ascultători să “audă 

glaşurile -străbunilor care strigă: _apăraţi- -vă cu puteri unite - în 

pace şi în răsboiii! 

IV. Teorie. $ 48. Discursurile deliberalive ce se 
ţin în adunări care nu fac parte din organismul 
constituit al statului, dar totuși se ocupă cu afa- 
ceti privitore la viţa politică şi socială a țării se 

- numesc discursuri politice. 

„Exerciţiul 30, — Să'se citescă și să se caracteriseze. dis- 
| cursul, de mai sus, explicându-se din ce gen de discursuri face 
parte -și anume din' ce specie. 
Exerciţiul 31.— Să sc facă planul 'discursul lui Bărnuț. 
„Exerciţiul 32. — Să se compună un noi discurs resumat 

după acesta. : 

Da > "28, 

“ MIEALY CĂTRE OȘTIREA SA LA CĂLUGARENI 

de Nicolae Bălcescu !) 

L. Istoric. — Autorul nu este Mihaiu, ci Bălcescu, dar acest i 
discurs este un exemplu strălucit de elocuenţă militară, 

Iată împrejurările în care ar fi rostit Mihaiii-Vitâzul aceste: 
cuvinte. 

Urcându-se pe tron, în urma lui Alexandru:Vodă (1593), Mihait. 

  

1) Notiţe despre autor se vor vede la genul? istoric, 

e 
9
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își propuse a scăpa ţara 'de sub jugul Turcilor. După « ce. ucide pe 
Turcii aflaţi în capitală și alte oraşe, atacă cetăţile turcesci din 
Muntenia şi trece chiar în Turcia răspândind grâza peste tot 
locul. Mai multe oștiri fiind învinse, sultanul Mahomet trimite o 
armată mare, comandată de un general cu renume, Sinan-Pașa. 

- Mihaiii aşteptă pe adversari la Călugăreni, în judeţul Vlașca, 
într'o posiţiune forte favorabilă pentru el, căci prin strîmt6rea în. 
care sta nu puteai trece mai mult ca gece-—doi- -spre- dece Gmeni * 
întrun rând. 

In diiia de 13 August 1595, s se dote acea nimâsă bătălie, despre 

care Bălcescu dice: «In sfârşit sorele veni să lumineze acea di de 

Aercură 1/3 August, menită.-a fi briliantul cel“mai strălucit al 

„ corGnei gloriei românescă». Inainte -de începerea luptei Mihaiit 

rosti un discurs, pe care Bălcescu l-a alcătuit de minune, potrivit 
și cu.împrejurările și cu firea eroului («Istoria Românilor sub 
Mihaiii», pag. 124 ed. 1887). 

9 . 

IL. Discursul. — Aduceţi-vă aminte de vechia nâstră 
vitejie, căci ocasia de acum e frumâsă şi, de o vom pierde, 
anevoe o vom mai căpăta. Turcii sint uimiţi de atâtea 
pierderi, cetățile lor de tâte părţile sînt cuprinse; din câţi 
capi aii avut armatele lor, numai unul a r&mas care mai 

îndrăsnesce. a ţine frunte creştinilor; cu el avem a ne 
lupta şi gloria de a-l Dirui va fi forte mare. Mulțimea 
vrăşmașşilor nu trebue să vă sperie, de vreme ce Sinan 

a lăsat cele mai bune oşti ale sale în garnizâne prin 
cetăţi şi a adus cu sine numai Gmeni care vor face măi 

mult sgomot decât văt&mare. Pe lângă acesta, locul de 

bătae nu pâte fi mai bine ales; aci mulţimea lor e 

nefolositâre :). Aduceţi-v& aminte de crudimea vrăşma- 

  

1) Iată descripţiunea Călugărenilor făcută de Bălcescu (op. cit. p. 118): 
«Drumul care merge de la Giurgiă spre Bucuresci trece printr'o câmpie 

şesă şi deschisă, afară numai dintr'un loc, dotit poştii departe de acestă 

capitală, unde el se află strîns şi închis între nisce dâluri pădurose, 

Intre aceste dâluri este o vale, largă numai de un pătrat de milă, aco- 

perită de crâng, pe care gârla Nejlovului o înnccă şi păraele ce se scurg 

«din deluri o prefac într'o baltă plină de nomol şi mocirlă, Drumul acolo 
trece în lungul acelei văi, parte pe o şosea de pămint, parte pe un pod
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şului care nu ârtă niciodată.pe cei Diruiţi, cu atât mai 

puțin .pe cei ce s'aii.revoltat! Nu este destul că am 'scu- 
turat jugul robiei, că am reinnoit vechile legături cu îm- 
păratul şi ne-am, pus sub o putere ardelenă, dacă prin 
o faptă strălucită nu vom căuta -să întemeem. acestă 

„vrednică hotărire. A venit vremea să ne luptăm puternic 
pentru libertate, iar mai cu semă pentru cinstea legii, 
ca să dovedim Turcilor că, de ne-aii călcat ei mai înainte 
Patria, a fost numai din causa neunirii nostre. Dar 
acum când tote puterile -vecine -staii în bună înţelegere 
împreună, “trebue să dobîndim prin unire ceea ce am 
pierdut prin zavistie şi împerechere, şi să gonim pe aceşti 
crudi tirarii dincolo: pe strîmtârea lor, de ' Dardanele. 

Toţi. vecinii şi-ait făcut datoria, 'când- bătendu-i, când - 
“gonindu-i din cele mai bune cetăţi. ale lor, ast-fel încât 

ei prăpădiră cea mai bună parte din armata ce Sinan- 

Paşa dusese în Ungaria. Acum pot şi Românii dobindi 
o asemenea glorie, căci tote dovedesc că vom ave aceâşi 

norocire, | 

IL. “Teorie, $ 49.. Discursurile pe care un co- 
mandant le ţine ostașilor săi înainte de luptă spre 

“a-i îmbărbăta, sait după luptă, spre-a le mulţumi, 
sint o specie a discursurilor deliberative, întrucât 

ele se țin în fața'unui fel de-adunare— oștenii şi 
  

de lemn, care amââdoăă sînt aşa de strimte încât d'abia pâte cuprinde: 

un car lărgimeă lor. Acâstă strimtâre, pe care locuitorii o numese Va- 

dul. Călugărenilor, fu alesă de Mihaiă.Vodă. spre a sluji de "Termopile 

Românilor, Astăgi acestă vale se află întocmai cum o descriă analiştii 

acelor timpuri. Nici un monument nu ne arată că acolo fu lupta cea 

crâncenă pentru libertate ! Atât sîntem de nesimţitori la gloria na-' 

țională ! . 

Românul trece acum cu nepăsare prin aceste locuri Sfinte, fără ca 

nimic să-i aducă aminte că pămîntul ce calcă e frământat cu sângele: 

părinților sci și acopere osele vitejilor», 

3
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„căpeteniile lor — care, în urma discursului, trebue 
să se. hotărască la o acţiune. Aceste discursuri de- 

„liberative pârtă. numele de „militare. | 

„Discursurile militare câre nu se rostesc ci nu- 
mai se scriii și se comunică ast-fel ostașilor —se 

numesc proclamațiuni.” 

Exerciţiul 33. —.Să' se citescă. și să se caracterisezi dis- 
cursurile 28 și 29. | 

Ezerciţiul "34. — Să se > analiseze discursul lui Mihaiii- Vitezul 
la Călugăreni. 

, 28, 

PROCLAMAȚIUNI DUPĂ LUPTA DE LA GRIVIȚA 

de Principele Carol !) Ă 

7 

LL 

Ostaşi, 

“In bătălia de la: 30 August, ca şi în luptele care aii 

precedat şi urmat acestă “memorabilă di, voi aţi dovedit 
că virtuțile: străbune n'ail „pierit din rândurile oştenilor. 
români. Sub focul cel mai viii al inamicului aţi înfruntat 

mârtea cu bărbăţie, ați luat o redută, un drapel şi trei 
tunuri. Țara vă va fi recunoscătâre de devotamentul, de 
abnegaţiunea vâstră ; ; iar eii, ca Domnul şi Comandantul 

-_xostru, sînt mândru de voi şi vă mulțumesc. De şi am 

avut simţitore - pierderi, de şi deplâng. împreună cu voi 
Dbravii camaradi căduţi pe câmpul de onore,:dar sângele. 

, 

  

i 

- 1) Discursurile, Proclamaţiunile şi diversele” acte ale M. S$. Regelui 

Carol sînt adunate şi publicate de Academia Română în 2 volume, sub 

titlul «30 de ani de Domnie».
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vărsat nu va fi în zadar: dintr'insul va rodi mărirea şi 
independenţa Patriei. - Aa 

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

| CAROL 

UL 
„*. Ostaşi, 

În diiia de 30 August, virtutea vâstră a încununat cu 
victorie stegurile române. Regimentul 14 de Dorobanţi 
şi batalionul 2 de Vânători, împreună cu trei batali6ne 
din gloridsa armată imperială rusă, aii luat din mânile 
inimicului reduta ce el apăra cu atâta înverşunare, şi un 
drapel şi trei tunuri aii fost cucerite de trupele nâstre. 

Aceste trofee, Eii ordon a se trimite în capitala Ţării 
şi a se păstra acolo ca o vecinică dovadă a vitejiei ar- 
matei românesci. Drapelul se va aşeda deocamdată în 
Arsenal, până se va hotări definitiv locul unde are să se 
păstreze. | e 
Jar tunurile luate de la vrăşmaşi, doiit 'se vor aşeda 

la ambele părţi ale statuii lui Mihaiii-Vitezul. Umbra 
mărcţă a gloriosului Domn va vede ast-fel -că. oştenii 
români ati rămas până astădi fii ai eroilor dela Că- 
lugăreni. | 

Cel de al treilea tun se va aşeda înaintea marelui 
corp de gardă de la Palatul Domnesc, pentru a fi pu- Turea pentru brava nâstră armată un glorios exemplu de imitat. | | 

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

CAROL
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30. 

. DISCURSUL PENTRU IMPOSITUL PE SFERTUL 
VENIT U LUI ” 

de Mirabeau 

IL. Istoric, — Domnia Tui Ludovie XVI se începe printr'o 
situaţiune economică forte rea. Francia, sărăcită sub regii anteriori, 
sărăcia acum prin cheltuelile exagerate ale Curţii și ale nobilimii 
din jurul tronului, cum și prin nevoile expediţiunii în America, 

"spre a se da ajutor Americanilor în contra Englezilor. 
Aceste împrejurări silese pe rege a cere imposite de la Parla- 

ment. Parlamentul retusă şi este exilat. Ludovic nu putu însă să 
ție mai mult timp piept Parlamentului, și cedă dorinţei. obştesci 

de a convoca Statele Generale. In 1789 aveait a se întruni deci depu- 
taţii celor trei stări sociale recunoscute. în Francia: nobilimea, 
clerul şi burghezimea (tiers-&tat). . 

După multe desbateri în privinţa numărului de deputaţi ce avea 
să dea fie-care stare, s'aii făcut alegerile, fiind prim-ministru 
Necker. Când deputaţii se adunară, cestiunea cea mai mare era 
-dacă trebue să lucreze toţi la un loc saii separați după stare. 

Deputaţii comunelor îşi veritficară titlurile şi se declarară consti- 

tuiți sub numele de Adunarea Naţionali. Intr'o di, găsind: ușa 

sălii oficiale închisă, deputaţii comunelor (burghezimii) se adunară 
într'o sală de petrecere și acolo jurară că se vor aduna ori-unde, 
numai să dea statului o Constituţie. | 

„Peste câte-va dile cele trei ordine fură adunate în ședință so- 

lemnă.. Regele se înfăţișă cu mare pompă și ţinu un discurs, în 

care făgăduia că va acorda poporului ce se va crede de cuviinţă 

Şi termina învitând pe cele trei ordine să intre fie-care în ședință 

separată, 

Nobilimea și clerul eşiră din sală, dar depu taţii comunelor r& 

maseră,. Când trimisul regelui.veni să le amintâscă datoria de a 
se supune și ci, un tînăr deputat din sud, Mirabeau, răspunse 

în numele tuturor, prin aceste memorabile cuvinte: «Declar că 
“spre a ne goni de aci trebue să se întrebuinţeze forţa, căci 

nu ne vom părăsi locurile decât prin puterea baionetei!> Regele 

mavu curagiul să mârgă până în capăt cu acâstă încercată lo- 
vitură de stat. Adunarea deliberâ, şi, pe lângă deputaţii comu-
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nelor, sait adaus un mare număr dintre ai clerului şi câţi-va 
din nobilime. 

Necker, vestit ea financiar, tu nevoit să demisioneze. Acest. 
fapt, cum şi aducerea de trupe. la Versailles, unde se ţineaii şe- 

dinţele Adunării, iritară' poporul și ast-fel se produse. celebra 
revoltă de-la 14 Iulie, când Bastilia fu dărâmată. Acâstă „dată -se 

-pâte considera ca începutul revoluţiei franceze şi. este „prăznuită 

până agi de Francezi cu mare ceremonie.. * 
Adunarea Naţională care luă numele de Adunarea Constituantă, 

se constitui definitiv, unindu-se la un loc cele trei 'ordine şi în 
n6ptea faimâsă de 4 August 1789 feudalitatea fu dărâmată, O mul- 

- țime de deputaţii ai aristocrației deelarară că se 15pădă de t6te 

„titlurile şi drepturile lor de nobili. | 

„Se începu discuţia proectului de Constituţiune; . dar în mijlocul 
acestor “desbateri de natură cu totul generală,:se iviră şi chestiuni 

de actualitate. E Pi 
Necker, pe care regele, fusese nevoit să-l aducă din noii la mi- 

nister, arătă situaţiunea rea a finanţelor:statului și ceru să i se: 
acorde un împrumut. Doiă împrumuturi i se acordară pe rând, 

dar nu se putură împlini ; atunci el spuse că ori va îndeplini 
statul Francez aceste nevoi ori va da faliment. De aceea, propuse 

să se dea !/, din veniturile fie-cărui Francez, după proprie decla- 

raţie personală și 3*, din capital, fie numerar, fie giuvaeruri, fie 
obiecte de lux saii de artă. | o Ma 

Situaţiunea nenorocită înfăţişată de Necker. produse o tăcere: 
adâncă în Adunare. Comisiunea însărcinată să cerceteze 'raportul 

ministrului, declară că nevoile statului să urcă la 500 de miline: 
şi ceru Adunării să delibereze îndată. Desbaterea fu  furtunâsă, 
dar Mirabeau rosti acest faimos discurs în care arăta câ nu e cu 
putinţă a mai. delibera, şi Adunarea votă imediat propunerea mi-- 
nistrului. 

Indată după acâsta, Necker, venind -să mulţumâscă Adunării, 
„făcu declaraţia sa personală socotindu- -se imposabil cu 100 de mii 
de îranci şi imediat fu imitat de toţi Gmenii bogaţi, al căror avânt. 
de patriotism scăpă Patria de o grozavă catastrofă financiară, 

II. Discursul. — ve rog, domnilor, să bine-voiţi a-mi. 
“răspunde. Ore primut ministru :) nu va înfăţişat tabloul. 
cel mai îngrozitor al situaţici. actuale ? Ă 

  

1) Necker,
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„Nu v'a spus că ori-ce întârdiere ar mări pericolul ? că 
o di, un ces, un minut ar pute face ca. primejdia să fie 
de morte ? 
Avem noi un alt plan să-l punem în locul celui propus? 
O voce din Adunare strigă «da»! Conjur pe acela care 

dice «da»'să cugete că planul sit nu e cunoscut, că trebue 
timp ca să-l desvolte, ca.să-l demonstre, ca să-l exami- 

năm noi. Nici eii nu cred că mijlâcele arătate de d. . 
„Necker sînt cele mai -bune; dar păzescă - Cerul ca .să 
pun acum. în faţa lor cele ce mi sar -păre mie potri- 
vite ! In zadar le-aş -socoti. eii superidre. Nu se pote în- 

lătura. într'un minut.o întinsă popularitate câştigată prin 
strălucite servicii aduse statului, o experienţă îndelun: 
gată, o reputaţiune de cel mai mare financiar şi o sortă 

fericită, cum nu e dată altui muritor. 

Trebue deci să ne întorcem la planul Necker. 
„Avem noi însă vreme să-l cercelăm, să-i cundscem 
adânc temeiul, să verilicăm calculele făcute 2. Nu, de o 

mie de ori nu?). Am -put€ face numai nisce întrebări . 
neînsemnate, nisce presupuneri îndrăsnețe, nisce dibueli 
nesigure; atât stă în puterea nâstră. . | 

Dacă vom pierde momentul hotăritor, dacă vom 
asculta amorul nostru propriii, schimbând ce-va in acest 
tot pe care nu l-am conteput noi; dacă vom căuta să 
slăbim influenţa unui ministru, al cărui credit financiar 
este şi trebue să fie mai mare decâtal nostru; —de 

sigur, domnilor, nu vom face nici faptă înțeleptă, nici 
prevâdătâre. Dar cel puţin face-vom 6re o faptă de bună 

“credinţă ? -. 
O! dacă declaraţiuni mai puţin solemne n'ar garanta 

respectul nostru pentru “încrederea publică, groza nâstră 

de infamul cuvint de faliment, atunci aş căuta să scor- 

2) De o mie : de ori i nu expresiune energică pe atunci, dar „ag deve- - 

nită banală și mai mult ridicolă. | _ .
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monesc motivele ascunse şi pâte necunoscute chiar de 
noi înşi-ne, care ne fac să' ne dăm înapoi cu atâta im- 
prudenţă când trebue să proclamăm un act. de mare 
devotament, care însă nu va fi de nici un folos. dacă 
nu se va face cât mai repede. Aş spune acelora care 
se tem să nu calce făgăduelile făcute publicului, care 
ait spaimă de sacrificii prea mari, : de imposite: ce e 
falimentul, dacă nu cel mai crud, cel mai nedrept, cel 
mai grâsnic din tote impositele ? IE | 

Prieteni, ascultați un cuvint, numai un cuvînt! | 
“Doii6 vecuri de jafuri şi de hoţii aii gătit prăpastia în 

care stă să se prăvălâscă regatul nostru. Trebue să um- 
“plem acestă îngrozitâre prăpastie. Iată lista proprietari- i 
lor francezi. Alegeţi pe cei mai bogaţi ca să jertfiți mai 
puțini cetățeni. Haide ! alegeţi! Nu se cade să piară un 

„mic număr ca să scape: poporul ? Şi aceşti dotiă mii ar 
pute să acopere deficitul. Readuceţi ordinea în finanţe; 
pacea şi prosperitatea pentru regat. Loviţi, jungheţi fără 
milă aceste triste victime, asvârliţi-le în prăpastie şi ca 
se va umple. a a a 

Cum! vă daţi înapoi de frică! Ce 6meni neconsecu: 
“enţi, ce 6meni mici la suflet! Cum! Nu vedeţi că dacă 
decretaţi falimentul sai îl lăsaţi să se ivâscă fără a-l de- 
creta, vă mânjiţi cu o faptă de o mie de ori mai cri- 
minală şi încă criminală fără folos, căci cel puţin ceea-ce. 

„VE spun eii ar face să dispară deficitul ? | 
“Ce fel! Credeţi că dacă nu plătiţi, nu mai aveţi de 

plătit ? Socotiţi că miile şi miliânele de 6meni care prin 
acestă isbucnire grâznică sati prin urmările ci, vor: 
pierde tot ce era mângăerea vieţei lor şi pote singurul 
isvor de existenţă, socotiți că aceştia vă vor lăsa să ve bucuraţi de crima! vostră. fără turburare ? : Privitori fără păsare de relele neinchipuite pe care le va asvârli acâstă catastrofă peste Franţa, egoişti fără 
simţire ce socotiți că svârcolirile desnădejdii şi ale mi- 

4 

ț
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seriei vor trece cu atât mai. repede cu cât vor fi fost 
mai violente, — sînteţi pe deplin încredințaţi că acei 
omeni lipsiţi de pâine aii să vă lase să mâncaţi bucatele 
vostre felurite, pe.care nu le „veţi fi împuţinat nici ca 
soiil nici ca scumpete ? Nu, de sigur! Veţi pieri ! Şi în 
acestă prăpădenie universală pe care o ațițaţi voi, veţi 
pierde o dată cu onsrea şi tote acele. mulțumiri nele- 
giuite |! 

Iată unde mergeni.. 
Vorbiţi de patriotism, de avânt patriotic. A! nu pân- 

găriţi aceste nume . de patrie şi patriotism. Cel E așa 
grozavă mărime de suflet să dai. o parte din venit ca 
să scapi averea tâtă ? Mi se pare, domnilor, că e numai 
aritmetică aici, şi cine stă. la îndoclă, dacă n'ar produce 
indignare, ar produce dispreț pentru simplitatea lui: Da, 
domnilor, e simplă prudenţă, e înţelepciune ordinară, e. 
interes grosolan ceea-ce vă cer. Nu vă mai spun ca altă- 
dată : — Ce, vreți să dați exemplu de un popor adunat 
care şi calcă făgăducla ?: Nu v& mai spun: — Ce drep- . 
turi aveţi la libertate, când de la cel d'intâi pas: între- 
ceți faptele ruşinose “ale celor mai corupte g guverne ? Nu. 
Acum vă spun: Veţi fi toţi târiţi în ruina universală şi 
cei mai interesaţi la sacrificiul ce vă cere guvernul, sin- 
teți voi înşi-vă&. 

“ Aşa dar votaţi acest ajutor extraordinar, şi să dea' 
Dumnedeii să fie de ajuns! Votaţi-l, căci dacă v& în- 
doiţi despre mijlâcele propuse, nu vă îndoiţi de nevoea 
care-l cere, nu vă îndoiţi de neputința în care ne aflăm 

de a-l înlocui în chiar acest minut. Votaţi-l, ' pentru că . 
împrejurările nu sufer întârdiere şi a nostră va fi vina 
ori-cărei. întârdieri.. Nu cereţi amânare: nenorocirea nu 
“îngădue niciodată. - 
"E! domnilor, când a fost vorba de o neînsemnată mo- 
țiune la Palais-Royal, de o resvrătire vrednică de ris, 
care a avut importanță numai pentru închipuirea slabă
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saii r&utăciosă a câtor-va Omeni. de rea-credinţă, aţi au- 
dit strigându-se: aceste vorhe. nebunesci: Catilina e la. 
porțile Romei şi deliberaţi ! Şi atunci nu era nici 'Cati- 

„lina, nici primejdie, nici Roma... jar acum falimentul, 
hidosul faliment e aci; el stă să vă nimicescă pe voi, 
proprietăţile vâstre, ondrea vâstră.... şi: mai deliberaţi! 

III. Teorie. $ 50. Discursurile deliberative ţinute 
în adunările constituite ce fac parte din organisa- 
rea statului și care portă în general: numele de 
„parlamente, se numesc discursuri. parlamentare. 

Exerciţiul 35. — Să se citescă şi să 'caracteriseze acest dis- . 
curs; să se spună împrejurările în care a tost rostit. 
„Exeroiţiul 36. — Să se compună doiiă discursuri parlamen- 

tare care să se presupună a fi ținute în Cameră sai Senat în 
ajunul r&sboiului nostru din 1877, dintre - care unul să fie 
pentru resboiă și cel-l-alt contra r&sboiului. 

. 31. . 

DISCURS CU OCASIUNEA MEDALIEI 
| de Anastasie Panu !) 

Î. Istoric. — După ce s'a promulgat Convenţiunea din 1857 
Sail numit în fie-care Principat trei, caimacami. In Moldova s'aii 
numit Ștefan Catargiu, Anastasie Panu şi Vasile Sturdza. 
“Catargiu a fost mare dușman al Unirii, pe. când. cei-l-alţi aii - 

luptat din răsputeri ca să triumfe candidatul partidului naţional, 
care representa ideea acâsta. Indată după alegerea lui Cuza, Adu- " narea Electivă a Moldovei in Şedinţa de la 20 Ianuarie 1859, după 
propunerea lui M. Jogălniceanu votâză următârea încheere : 

1) Născut la 1810, mort la 1867, Anastasie Panu a fost magistrat, apoi a intrat în cariera politică pe la 1847. In timpul lui Gr. Ghika_a fost 
director de minister şi apoi ministru, Deputat în Divanul. adhoc, el a ajuns caimacam la 1857. După aceca a fost în timpul lui Cuza deputat şi. president al Camerei. : 

4
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sl. Adunarea Electivă ă, preţuind patriotismul şi curagiul cu care. 

“ dumnâlor Vasile Sturdza şi Anastasie. „Panu, foştii caimacami, ai 
aptrat autonomia și demnitatea naţiei în contra lovirilor şi înrîu- 

ririlor din lăuntru și din afară, declară că : asi bine meritat de. 

la Patrie. - 

«II. O medalie va fi făcută, pe conta statului, pe care va îi în- 
scrisă încheereă Adunării, precum și data când ai ocârmuit d- lor 
V. Sturdza şi A. Panu ca caimacami». 

Cu acâstă ocasie rostesce Anastasie Panu, "diseursul următor :. 

II. Discursul. — In uimirea simţurilor în care mă 
aflu, cer ertare, domnilor, dacă slabele mele cuvinte 

nu vor pute rosti t6tă recunoscinţa de care me& simt pă- 
truns pentru votul ce aţi bine-voit a ne acorda. Bărbaţii 
cei mai mari ai lumii aii simţit inima lor tresărind de 

mândrie, când o Adunare Naţională le dicea: că bine. 
aii meritat de la Patria lor. Inima mea se desface şi se 
înnecă acum în recunoscinţă, vădând atâta bună-voinţă 
din partea Adunării pentru micile servicii ce am făcut. 
Căci, în adevăr, domnilor, lăsaţi-ne meritul de a dice că 

„am: făcut fârte puţin în greiia misie ce am avut — şi ce 
pâle vâslaşul ne-experimentat, când întâmplarea îl aduce 
la cârma unui vas care se învâlue de pretutindenea ? El 

spereză atunci numai la. Dumnedeii şi numai la Dum- 
nedeii am sperat noi şi la Ţara nostră, — şi “speranţele 
nostre s'aii realisat, căci iată Adunarea aceea Naţională, 

suspinată de părinţii noştrii, iato că sai întrunit în 

Domniile-vâstre. Fiţi fericiţi, domnilor, că „purtaţi carac- 
terul cel mai scump la tâte naţiile care voesc şi aspiră 
la un viitor; fiţi fericiţi că întruniţi astădi speranțele 
atâtor milisne de Români; cât pentru noi,. vom purta 
până la mormiînt şi vom lăsa şi urmaşilor noştri fala că 

ne-a învrednicit Dumnedeii să. dicem: «Adunarea Naţio- 
nală este deschisă, lucraţi într'insa, aleşii Țării ; lucraţi 
de acum spre binele şi fericirea Patriti, spre ap&rarea 

drepturilor şi autonomiei. ei». Tratatul şi Convenţia din 
Paris ati garantat existenţa nâstră'; să trăim dar de
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acum ca un popor care să simte ce este, să ne apărăm 
cu tote puterile drepturile şi autonomia ării, ce: stră- 
moşii noşiri le-ai apârat până şi cu vicța; să facem şi 
noi  ori-ce jertfă va cere trebuinţa pentru apărarea acestei 
sacre moşteniri. 

Eu propun acum, domnilor, ca în tabloul ce voiţi a 
face să nu vă opriţi la numele a doi omeni; căci ce 
„sint doită nume în faţa mărețelor principii “care dai 
vi€ţă şi duc la mântuire o nație întregă ? Ati dâră in- 
dividele . nostre putea să se pue în prejma geniului 
Naţiei, care venise să r&stârne piatra mormiîntului, unde 
România. gemuse atâţia secoli ? Nu! Nu! Doi Gmeni n'ait 
făcut nimica!!! Dumnedei ţinea în mânile sale sorta 
României, şi la ora însemnată a dis ca să se împlinescă.,. 
Atunci generaţiile care ai. trecut, ai tresărit în Mor- 
mintele lor, istoria, cu tâle tradiţiile ei, s'aii înfățișat 
înaintea n6stră şi ne-a arătat să mergem pe calea dato- 
riei. Un nu sciii ce, ne împingea înainte. A trebuit să 
mergem înainte, căci nu puteam r&mâne înapoi |! 

Inscrieţi dară pe bronzul ce propuneţi, pe România, 
care se renasce la vicţă, şi d” asupra, degetul lui Dumne= 
deii, care-i însemnă să mergă înainte, dar să mergă îna- 

| inte, căci România'are o mare misie de. împlinit. Ei 
iaii act, domnilor, despre votul de faţă şi viii a mt uni 
cu toţii pentru împlinirea datoriei ce avem. Acum nu-i 
mai mult vorbă de partid, avem de pus. temeliile edi- 

ficiului nostru naţional, avem a ne creia o existenţă, un 
viitor, avem a ne aşterne calea către mântuire ; tâte 
ambiţiunile, tâte rivalităţile trebue „dar lăsate, ca să | 
conlucrăm împreună la sfinta nâstră causă. Cât pentru 
mine, or unde va bate o inimă de Român, eii voii fi 
pururea alăturea, pentru ca să mergem. înainte la locul 
unde gloria strămoşescă şi garanţiile presentului chemă 
nația nostrii. , 

+
=
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II]. Teorie. $ 51. Discursurile deliberative par- 
lamentare care se ţin de către vre-un membru al 
adunării cu scop de a-şi apăra persona sa în contra 
vre-unui atac adus de alt membru: ori chiar: de 
intrega adunare, sai cu scop de a mulțumi per- 
sonal pentru vre-o măsură favorâbilă privitore la 
sine — se numesc discursuri în chestiuni personale 
saii discursuri personale. 

Aceste discursuri în cele mai multe casuri se 
țin pe nepregătile. Discursurile ce se ţin pe ne- 
pregătite se numesc improvisări, improvisațiuni 
sati “discursuri improvisale. | 

Exerciţiul 37. — Să se citescă şi să sc caracteriseze dis- 
cursul de mat 'sus. 

Exerciţiul 38. — Să se compună un discurs personal, prin 
care să se respingă acusaţiunea ce sar ăduce după procla- 
marca Regatului, unui deputat care.mai înainte fusese în con- 
tra Răsboiului. | 

92. 

DUPĂ ALEGEREA LUI CUZA 

de Michail Kogălniceanu !) 

|. Istoric. —— Acesta e unul din discursurile cele” mai pline 
de entusiasm ale lui Kogălniceanu ; el ne face a ne da s6ma ime- 
diat de mulţumirea generală ce domnia atunci. 

4 

  

1) Michail Kogălniceanu s'a născut la 1817 în Iaşi. Primele studii le-a 

„făcut în casa părintâscă ; apoi a fost trimis împreună cu fiii lui Mihail 

Sturdza, Domnul Moldovei, în Franta şi apoi în Germania, la Berlin, 

Fiind la Berlin, Kogălniceanu scrise un 'articol despre literatura română 

(în limba germană) şi o importantă lucrare (în limba -franceză) despre 

Țigani (Isquisse sur les Gigains], cum şi o operă forte însemnată : Zlistoire. 

de la Valachie, de la Moldavie el des Valaques Transdanubiens (din care 

Retorica. | Si e , 17
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Puterile-europene hotărăsc prin tractatul din 1856 să consulte 
„pe Români, ca să vadă în ce sens doresc ei să li se reformeze Con- 
“stituţia. După acâşta, se adună Divanurile ad-hoc. Ele votâză prin- 

„ cipiul Unirii, regimul constituţional, independenţa, neutralitatea. Di- 
plomaţia europână în 1857 face Convenţiunea, care acordă cele-l-alte . 

puncte, afară de Unire, lăsând tot doită principate, cu doi Domni, 

cu doit adunări. in urma proclamării Convenţiunii, se întrunesc 
adunări elective în ambele principate. In Moldova se alege colo- 
nelul Cuza. După proclamarea resultatului, rostesce Kogălniceanu 
discursul ce urmză. - : 

II.. Discursul: - 

- | Măria Ta ! 

După o sută cinci-deci-şi-patru de ani de umilire şi 
degradare naţională, Moldova a intrat în vechiul săi drept, 

“consfințit prin capitulaţiile sale, dreptul de a-şi alege pe 
capul sâit, pe Domnul. | 

  

a apărut numai tomul I), prima încercare de a coprinde totă istoria 
nostră într'un singur corp, 

Intors: în Ţară, Kogălniceanu publică diferite reviste ca: Dacia Lile- 
rară, Archiva romândscă, Foca sciințifică și “literară, şi caută să pue în 

„aplicare ideile sale democratice. Ast-fel, el fu între cei ce stăruiră mai 
mult pe lângă Grigore Ghica pentru ca să decreteze emanciparea Ţiga- 
nilor particulari (1855). - Ă 

Puțin timp după întorcerea sa, (pe la 18:83). fu numit profesor de 
istorie la Academia Mihăilână, şeOlă superioară înființată de Mihail 
Sturdza, ' Domnul Moldovei, 

După resboiul Crimeii, se închee pacea de: la Paris 1856, după care 
Românii aveati să fie consultați în privința organisării ce doriati să-și 
dea. Aceste dorinţe trebuiaă să fie exprimate de către Divanurile ad-hoc, 

Până când să se alegă Divanul ad-hoc din Moldova aii fost multe fr&- 
mentări. In ambele principate, încetând termenul de domnie al princi- 
pilor Gr. Ghica şi B, Ştirbei, s'a numit caimacami: “Teodor Balş 
şi Alexandru Ghica, Sub căimăcămia lui Balş sa început propaganda 
pentru Unire, şi Kogălniceanu era în fruntea tuturor mişcărilor. Murind 
Balş, în locul lui fu numit Vogoride, agent devotat Turciei și Austriei, 
care aveati acum politică identică, Acesta alcătuesce listele electorale așa
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Prin înălţarea ta pe tronul lui Ştefan Cel Mare 's'a re- 
înălțat însă-şi naționalitatea română. Alegendu-te de ca- 
pul săi, nâmul nostru a voit să implinescă o veche da- 
torie către familia Ta2), a voit să r&splătâscă sângele 
strămoşilor 'Tăi, vărsat pentru libertăţile publice. 

Alegendu-te pe tine Domn în ţara nâstră, noi am voit 
să arălămlumii aceea ce tâtă țara doresce: la legi notă, 
om noii. e 

O Dâmn6! mare şi frumâsă ţi-este misiunea ! Conusti- . 
tuția din 7 (19) August 5) ne -însemneză o epocă notă, 
şi Măria Ta eşti chemat 5ă o deschidi. Fii dar omul epo-. 
cei; fă ca legea să inlocuâscă arbitrariul ; fă ca legea să 
fie tare: iar Tu, Măria Ta, ca: Domn, fiii bun şi blând, 

  

ca să €să deputaţi adversari Unirii. Unioniştii protestă Ia comisarii Pu- 
terilor europene. Diplomaţii francezi intervin la Pârtă pentru casarea 
alegerilor, dar Porta se opune, şi relaţiile dintre Franţa şi Turcia se rup. 
Kogălniceanu dă o lovitură care decise succesul causei naționale: pune 
mâna pe corespondența lui Vogoride şi o publică. Din ca reeşia inter- 
“vențiunea directă a “Turciei : alegerile sînt casate; se fac altele noăă, . 
es partisani al Unirii. NE ” , 

Urmeză apoi Convenţiunea din 1898, după care se face alegerea lui 
"Cuza, pentru ambele principate în 5 şi 2% fanuarie. 

Sub Domnia lui Cuza el ocupă de dotig ori funcţia de prim-ministru, 
„In timpurile din urmă 'de - asemenea Kogălniceanu a fost ministru - 

în mai multe rânduri, Cea mai însemnată epocă a sa în acestă din urmă 
periâdă a vieţii sale este timpul r&sboiului din 1877 şi al tratativelor 
diplomatice urmate după aceca. ! | , 

Kogălniceanu a contribuit mult la desvoltarta studiului istoriei în 
fara nâstră, de şi mai tâtă vița i-a fost consacrată politicei., Ultima sa 
lucrare a fost un discurs citit în şedinta solemnă de la jubileul Acade= 
mici, privitor la câte-va chestiuni istorico-politice, ca desrobirea țiga- 
nilor şi împroprietărirea ţăranilor. , P 

A murit în 1891. | 
2) Alusiune la In Cuza, care înipreună cu Manolache Bogdan, aii fost 

uciși de domnul „Constantin Dumitru Moruz la 1778. 
3) Convenţiunca pentru reorganisarea Principatelor Române, făcută 

«de către Puterile curopene în 1858.
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fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toți Domnii 
trecuţi ati fost nepăsălori saii răi. 
„Nu uita că, dacă cinci-deci de deputaţi Te-aii ales 

Domn, .însă ai să domnesci peste doită milione de 
omeni. . . | 

Fă dar ca Domnia Ta să fie cu totul de pace şi de 
dreptate, împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu 

-. în mijlocul nostru strămoşesca frăţie. . 
Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii Domn-cetăţân ;- ure- 

chia Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la 
“minciună şi linguşire: 

Porţi un frumos şi scump nume, numele lui Alexan- 
dru cel Bun. Să trăesci dar mulți ani |! 
„Ca şi dinsul, fă, o Domne, ca, prin dreptatea Euro- 
pei, prin desvoliarea instituţiunilor nostre, prin “simţi- 
mintele “Tale patriotice, să măi putem ajunge la acele 
timpuri glori6se ale. năţiei nostre, când Alexandru cel 
Bun dicea ambasadorilor! împăratului din Bizanţiii că: 

România nu are alt ocrotitor decăt pe Dumnedeii şi sa- 
bia sa! E 

Si trăesci Măria Ta! î 

„ÎN. Teorie. $ 52. Discursurile deliberative prin 
care suveranul sati un membru al parlamentului 
in numele întregului parlament își manifestâză 
sentimentele lor, cu ocasiunea unor evenimente 
insemnate pentru ţară, se numesc discursuri so- 
lemne. | 
+. 

Exerciţiu 39. — Să se citescă și să se caracteriseze acest 
discurs, căutându-se a se fixa: cu care din speciile de discur- 
suri demonstrative și deliberative cunoscute semănă mat mult. | 

Exerciţiul 40. — Să se compună un discurs prin care mem- 
brii parlamentului și-ar fi exprimat Suveranului sentimentele 
lor cu ocasiunea proclamării Regatului (1881). 

a
-



Li 
33. 

, 

LA UNIREA DEFINITIVĂ 
- de Barbu Catargiu *) . 

|. Istoric. — Acest discurs este pronunţat la 11 Decem- 
vrie 1861, când Barbu Catargiu era deputat şi când s'a comunicat. 
Camerei că Unirea definitivă sa aprobat de Puterile europene. 

Ziarul Independenţa din timpul acela spune că a fost primit cu 

aclamaţiuni- generale și însu-şi Domnul a cerut să i se comunice 

tel&grafic. La acestea ziarul adaogă : <O0 voce mişeată şi sonoră, 

un accent puternic și vibrător, imagini vii şi cuvinte bine simţite 

ridicaă discursul la înălţimea faptelor ce-l inspirase». In adevăr, 

dacă adi citindu-l ne simţim cuprinși de emoţiune, ce trebue să fi 

fost atunci când acel accent «puternic» însufieţia fie-care vorbă! -: 

Și acâsta, cu atât mai mult trebue so credem, cu cât sciut este 
că Barbu Catargiu era renumit. ca improvisator. 

IM. Discursul: _ 

Domnilor, 

Sint în vicța omenilor evenimente de acelea în. care: 
limba omenâscă e în neputinţă a exprima sentimentele 

ce mişcă inimile. 

1) Barbu Catargiu s'a născut la 1807 în Bucuresci şi “a. învățat mai 

întâi în şcola grecâscă de la Măgurenu; apoi a fost la Paris, unde a 

studiat dreptul şi seiinţele “politice, fără însă a obține vre-un titlu în 

vre-o specialitate. La 183% veni în "Țară, intră, în societatea filarmonică 

întemectă de Heliade şi fu unul din cei mai zeloşi sprijinitori ai teatru- 

lui, pe care-l considerâ ca o şeolă de moravuri. Işi începu cariera po- 

iitică sub domnia lui Alexandru Ghica. Sub Bibescu fu director .la de- 

partamentul dreptăţii. La 1858 deveni membru în adunarea electivă, 

votă pe Cuza şi fu chiar ministru în cel d'intâiii cabinet. La 1562, după 

ce se proclamă Unirea definilivă, Barbu Catargiu fu numit prim-ministru, 

ast-fel că el este cel d'intâiii president de consilii al României. Tot în 

acelaş an fu ucis la. eşirea din Cameră, unde se discuta procctul de - 

lege pentru starea ţăranilor,
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Evenimentul dilei de astădi e de acelea ce nu Se ex- 
primă ; toluşi îl pricepem în acest minut în adâncul ini- 
mei nostre. ” 

Unirea e săvârşită, ni s'a dis, domnilor. Acest cuvint 
e un cuvint. înalt; el coprinde făgăduinţa mântuirii şi | 
viitorul Ţării. De aceea, domnilor, el a circulat ca o schin- 
tee electrică în inimile nostre ale tuturor ; -şi sînt încre- 
dințat că, dacă există nemurirea sufletelor, după cum 
religia ne încredinţeză, sînt bine încredințat că strămoşii 
noştri aii simțit şi ei acâstă înfiorare şi cu lacrimi de bu: 

„curie ne bine-cuvinteză din înălţimea cerurilor. 
Unirea s'a făcut, domnilor; acestă unire este simțilă 

de aceste doiiă popâre de mai mult timp decât ne putem 
aduce noi aminte, dar de ai simţit-o, nu s'a făcut, sait 
de s'a tăcut, n'a ţinut decât un moment. 

In adevăr, domnilor, sciți prea bine că încă din vecu- 
rile trecute fură bărbaţi care încercară împreunarea na- - 
iilor despărțite .în doit. Dar fun zadar ; şi de ce acâsta, - 
e lesne de înţeles. Pricina neisbutirii lor fu mijlâcele ce 
întrebuințară ; aceste mijloce era, domnilor,. în duhul 
vâcurilor lor, era conchistă, puterea materială ; pulerea 
vecului în care trăim, este puterea morală, a înțelepciunii, 
a cuvîntului, a înfrăţirii pentru unirea naționalităților. 
Unirea nostră dar de astăgi, se face sub scutul înţelep- 
ciunii şi al înfrăţirii 3 Şi înţelepciunea, sciți, domnilor, 
că ne vine de la Dumnedeii, înfrăţirea între Gmeni este 
una din cele mai de căpetenie comandamente ale reli- 
gici n6slre. Să dicem! dar ca biserica nostră : ceea-ce 
Dumnedeii a unit, &menii să nu îndrăsnescă a mai des- 
părți; nu. Dar ca săne asigurăm în contra unei aseme- 

“nea primejdii, nu este destul, domnilor, unirea între 
“țările surori; ne trebue şi unirea între fiii ci. Aşa numai, 
domnilor, vom conşolida pentru vâcuri, faptul înalt de 
“astădi ; aşa numai vom păstra locul nostru între naţiile 
Europei, unde ne allăm de astădi înscrişi. La din con-
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tra, domnilor, acea. bine-cuvintare: a străbunilor noștri 
ce ne privesc din sînul veciniciei, se va preface întrun . 
blestem şi sînt însu-mi a dice, că cel ce va mai îndrăsni 
de astădi a mai arunca lăciunele discordiei intre noi, 
să aibă blestemul nostru şi al urmaşilor noștri; el va 
avea hula şi blestemul chiar al naţiilor ce ne privesc. 

24 Ghenarie fu o di asemenea de înfrățire între noi,. . 
dar din nenorocire nu cram încă pregătiţi, de aceea o 

şi vădurăm sfâşiată-a doia:di. 
„Atunci ne lipsia încrederea, domnilor : mai multe îm- 
prejurări, ce irebue să le dăm uitării, sIujise încă a 
intemeea între noi acea neincredere. 

De şi având aceâşi dorinţă, acecşi ţintă, ne aflam cu 

„-16te acestea în neunire ; temerea unora şi îndrăsndla prea 
mare a altora, se pretâlmiicia întrun fel nepăstuitor și” 
“de aci râul desbinării mergea crescând. i 

Acum, domnilor, ne cunâscem mai bine; am. dovedit, 
socotesc, că ceea ce voiam era tot aceca şi că numai mij- 
lâcele de a ajunge ne-despărțiaii. 
Acum pe drapelul nostru, înaintea căruia să fim toţi 

îngenuchiaţi, să scriem astădi : 

«Totul pentru Tară, nimic pentru noi pp 

Să trăcscă România ! bi 
Să trăescă Puterile ce privigheză fericirea ării nostre ! 
Sii trăescă Domnitorul nostru, care. singur prin a să 

stăruință ne-a dat mijlocul de a striga iarăși : i 

Să trăcscă România | 
Să trăescă Domnitorul vecinic şi nedespărţit de noi! 

Exerciţiul 41. — Să se citescă şi să se caracteriseze -ară- 
tându-se genul și specia de discursuri -din care face parte.
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34. 

TRECUTUL ȘI VIITORUL ROMÂNIEI 
de C. Negri!) 

Fraţilor Români, 

Depărtaţi de darnicul sîn al maicei Patrii 2), dulce ne 
este astădi a înnoi neperitârea amintire a Marelui Şte- 
fan, Domnul răsboinic, zidul creştinătăţii către care s'ail 
sfărâmat, în trecerile lor, neiiumeratele urgii ale păgâ- 
nătăţii, zidul neclintit, care în timp de patru-deci de ani 

„a oprit învingerile stlbatecelor cohorte musulmane, care 
aveai de țintă cotropirea Europei. 

Și însă care a fost răsplata nostră pentru atâtea lupte 
crâncene ?—Numai prestigiul istoric — căci sângele vărsat 
pentru Europa este acoperit cu.o nâgră uitare] Adâncă 
pildă că pe nădejdea şi pe ajutorul altora să nu cate în 
zadar a se r&zima suferitorea omenire | 

Câţi alţi Domni păminteni atiluat parte la acea înde- 
lungă luptă pentru Sfinta Cruce 1... Nume strălucite, care 
vor-rămânc vecinic neşterse din inimile fiilor 1omâniei, 
pe cât timp va mai bate în lume o inimă de Român! 

Mircea, mare în pace, mare în răsboe | 

a 

1) Născut la 1812, mort la 1876, Costache Negri este una din cele 
mai frumâse figuri ale istoriel nostre contemporane. A studiat în Ţară 
şi în Franţa, In epoca propagandei pentru Unire, a avut un rol fârte 
însemnat, împreună cu Kogălniceanu şi cu Alecsandri. După Unire, a fost 
Trimis al Domnului Cuza la Constantinopol şi a lucrat pentru Unirea de- 
finitivă ; “lui i se datoresce în mare parte realisarea aşa de repede a 
acestui mare act naţional, Ultimii ani ai vieții sale i-a petrecut la mo- 

y . ” . 

2) Acest discurs a fost tinut în giăa de 26 Dechemvrie 1818, cu ocasia 
unci serbări date la Paris în amintirea lui Ştefan Cel Mare.
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Mihai Vitezul, frunte între viteji, biruitor a sute de 
mii de dușmani cu o-mână „de fruntaşi ca şi el, nepăsă- 
tori de mortel.. 

Novac, hatmanul, mâna drâptă a lui Mihai, el care 
striga înaintea unei crunte loviri : „câgerii mei fraţi, de- 
cât o vicță cu ruşine, mai bine dece morți cu cinste!) 

Și însă inima-mi se împovoră de mâhnire, când gân- 
desc că acel Mihai, de care în vremea lui poporul cânla : 

«Vitâzul Mihai 

Sare pe șapte cai - 

Şi strigă Banatul... vai», a 
A. 

acel Mihai, purtă foc şi sabie în Moldova! Asemenea 
Ştefan, însu-şi Marele Ştefan, purtă sabie şi foc în Tara 

 Muntenscă, — - țară de frăţie !... Cruntă neunire, dintru 
care isvori în urmă slăbirea şi robia  amânduror” țări- 
lor, — căci. cine le-ar fi călcat, la un loc fiind ele, când 
în parte fie-care împrăscia grozava spaimă |. | 

Matei Basarab al Valahiei şi Vasile Lupu al Moldovei, - 
vrednici de. stribaterea vecurilor, înfiinţeză şcoli. spre 
luminarea nemului, şcoli prin care mult mai temeinic se 
ridică un: popor, decât prin crudele mijloce ae sânge şi 
de stârpire!... 
Ei înzestrară şcolile c cu averi de moşii, — astădi prada 

unor călugări Greci de prin munţii lumii 1... Dar bun 
este Dumnegeul părinților noştri! Veni-va -odată diiia 
dreptăţii, unde fie-care să rămâe cu ale sale!... 

Fraţilor, astădi e ditia Sfintului Ştefan, adi e sărbi- - 
torea Domnului Ştefan Cel Mare, acest fiii al unei mume 
române, care, înnăbuşiud glasul inimei, dicea după zidu- 
rile cetăţii Nemţului: «Mergi, fiule, de te bate cu duşmanii 
țării nostre şi să nu mi te întorci decât mort învins saii 
viii învingător !»' " 

Adi e diita să serbăm Sfinta aducere aminte a' atâtor
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bărbaţi de slavă, care ne-aii păstrat o patrie dulce şi fru- 
m6să, 

Aşedati, precum sintem, în mijlocul îndoitului despo- 
“lism al Europei şi al Asiei; să ne dăm împreună frăţesca 
„ajutătore mână de Unire şi să dicem cu toţii : 

Trăescă Moldova ! Trăcscă Valahia ! Dar învredni- 
cescă-ne D-deii să putem striga într'o di: Îrdescă Ito- 
mânia Unită ! a. - 
„Atunci, fraţilor, sârele luminii va pătrunde şi va îm- 
prăscia adâncul întunerec în care zăcem ; atunci numai 
vom îi ceea-ce trebue să fim, adică : fiii unei singure și 
puternice moşii. 

In visurile melc, înflorit se arală viilorul României. Sîn- 
tem milione de omâni! Ce ne lipsesce ca să ajungem 
un n6m tare? Uiirea, numai Unirea |... Să trăescă dar. 
Unirea Românilor ! 
Urarea şi închinarea mcă, este ca acestă strălucită di, 

în care nem adunat ca să serhăm falnica umbră a lui 
Ștefan, patronul. faptelor măreţe, — acestă di să fie şi 
potnirea unei strîns încleştate legări între noi, de a lucra 
cu toţii la ridicarea din ţtrână a României şi de a ne 
trezi în sfârşit la glasul. eroicului. săii trecut, strigând cu 
toții: Trăsscă Unita Românie ! 

Exerciţiul 42. — Să sc citescă și să se caracteriseze, ară- tându-se din ce gen de discursuri face parte și din ce specie. „Bxerciţiul 43, să se arate şirul ideilor din acest discurs. Exerciţiul 44, — Să se compună un discurs. analog, având de tesă, Independenţa. 

35. | 
| DIN ELOGIUL LUI PAPIU ILARIAN 
Ca r&spuns la discursul de recepţiune al acestuia, de G. Bariț 

|. Istoric, — In qitta de 14 Septembrie. 1869, Alexandru Papiu Ilarian și-a citit în sînul Academici, Române, discursul săi .
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de recepţiune, tractând despre viâţa lui George Şincai. La acest 
discurs a răspuns George Bariț, aducând elogii noului academi- 
cian şi arătând meritele acestuia, 

II. Discursul: 

* Domnule, 

In istoria poporelor vine adesea câte un period de. 
timp, din care cunoseâud cine-va pe deplin vicţa unui | 
sati a unor bărbaţi care aii condus afacerile şi destinele - 
unei ţări sati naţiuni, « cunâsce totdeodată aprope şi Îs- 
toria acesteia. - ” 

Acel.bărbat român, care va îi în stare de a compune 
biografiile cunoscuţilor triumviri : Samuel Micu, George 
Şincâi şi Petru Maior, pe un: period rotund de ani cinci- 

deci, începând adică de la anul 1770-—1820, acela ne va 

da chiar în aceste biografii istoria poporului român-din 

patria în care s'aii născut Şi în sinul căreia ait lucrate 
în acelaş period de ani cinci-deci. 
„Dacă presa pe timpul. acelor triumviri ar fi fost sufe- 

rită a se mişca cel puţin în cercul în care îi era :ertat 

a se mişca cu 20 de ani mai târdiii în acele ţări, atunci 
deslegarea sus atinsei probleme sar fi uşurat în mare 
mâsură, pentru că în acel cas ne-am:afla în posesiunea 
unui număr considerabil de documente, care, deorece 
nu se păstrară prin presă, au şi dispărut cu totul din 
scrierile particularilor, iar altele chiar şi din arhivele . 
publice. - ” | 

" Acâstă împrejurare, luată în de aprâpe considerajiune, 
imi dă mie criteriul după care am să apreciez coprinsul 

.meduvosului şi elocuentului discurs, pe care-l audirăm din 
graiul d-tale, d-le Papiu. 

De unde acea abundență de date istorice culese cu 
atâta grijă şi critică ? De unde acea pătrundere ageră în 
natura. evenimentelor din secolul espirat, petrecute în
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acele ţări, în care istoria din acel secol şi din acest al 

nostru, încă nu este scrisă, ci abia adumbrilă în câte-va 
liniamente destul de uşăre? Respunsul ce-mi pot da la 
întrebări de natura acestora, este că un bărbat, încăldit 
şi condus de acelaș spirit sacru, de care fusese con- 

dus şi cel lăudat de dinsul, nu află repaus până nu 
străbate în fundul adevărului. Acestă voinţă de fier 
te-a condus şi pe d-ta, pentru ca, începând din anii ju- 
nici şi până în timpul de faţă, să sacrifici dile şi nopți, 

bani şi sănătate, spre a străbate prin locurile, pe unde 
„credeai că pote să stea ascuns adevărul istoric pentru 
națiunea nostră. După ce adică, în anul. 1852, fiind în 

Viena, prin lucrările istorice publicate atunci, ai dat 
prima probă, că eşti determinat a călca pe urmele băr- 
batului al cărui panegiric l-ai făcut astădi, curând după 
aceea ai trecut în Italia, adică în acea ţară, pe al cărei 
pămînt luase şi George Şincai aspiraţiunile şi, de nu mă 
înşel, chiar primele informaţiuni autentice, atât despre 
originea naţiunii, cât şi despre  sorginţile cele mai bo- 
gate, din care sar put scrie când-va istoria Româ- 
nilor şi a pămîntului locuit de acest popor. 

Cu atât încă nu te-ai îndestulat, ci precum George. 
Șincai, în curs de ani 31, cercetase mai multe bibliotece 
şi archive din imperiii, precum el umpluse deci de to- 
muri cu documente istorice, culese din: tâte unghiurile, 
tot ast-fel d-ta, convins că o vi6ţă de om nu pote [i de 
aJuns, necum a compune acea istorie, dar nici a culege 
materialul necesar la ridicarea. unui monument naţional 
atât de măreț, ai mers tot pe urmele lui George Şincai 
şi ale contimporanilor si, pentru ca să aduni la -un loc 
tot ce vor [i scăpat ei din vedere, şi cele pe care lor 
nu le-a fost dat a le cunâsce. Tesaurele de monumente . 
în 3 tomuri şi alte publicaliuni istorice, eşite până acum 
din condeiul d-tale, aii dat ocasiune publicului nostru 
ca şi celui strtin, să prevadă ceca-ce are să mai aştepte
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de la d-ta, iar membri acestei societăţi academice ai 

fost convinşi îndată de la începtul activităţii sale, cum 
că d-ta trebue să ocupi loc în mijlocul nostru. 

Tot din aceste cause era lucru firesc, ca şi compu- 

nerea biografiei lui George Şincai să o aşteptăm de la 
d-la. Ai corespuns şi acestei misiuni într'un mod, încât 
avem dinaintea ochilor noştri spirituali, imaginea auten- 
tică a istoricului, literatorului şi totdeodată martiru- 
lui George Şincai. O singură îndoclă sar mai pute 
deştepta în spiritele nostre, o îndoclă în faţa căreia tre- 
bue să se oprescă fie-care: om însetat de adevăr; iar 
aceea este că nu cum-va biograful ori istoriogratul, pre- 
ocupat şi el întrun mod sati altul, să fi fost prea păr- 
tinitor pentru persona singuratecă, şi prea sever către 
socielatea în mijlocul căreia vieţuise acea - persnă. Cu 
acestă reflexiune a mea, voesc a-ţi rechema în memorie 

unele opiniuni care s'aii susținut întrun timp despre 
bărbatul” gloriticat de d-ta, ca adică, el ar fi fost un 
Român prea înfocat; că prea ar fi voit să întorcă lumea 
cu degetul; că se încerca să delăture mai multe insti- 

tuțiuni asupritâre şi forte funeste, el singur cu umerii : 
ca de un Titan, şi aşa mai departe...... 

Trăsurile mai de frunte din decursul vieţii lui Geor ge 
Şincai, aşa precum ni le-ai împărtăşit d-ta cu destulă 

precisiunc,- explică şi mai limpede, pentru ce istoricul şi 
literatorul George Şincai din ideea naţionalitaţii române, | 

făcuse oreşicum 'un simbol. al credinței sale ca om, 

şi apoi pretindea că în acest „punct să fie toţi de o 

credinţă cu el. Ore, însă, putea el să aibă altă credinţă în 
„privința naţionalităţii ? A petrece în vigorea juneţii cinci 

_ani printre ruinele Romei lui Romulus, a Scipionilor, a 

lui Cesar şi Pompeius; a descoperi acolo la sorginte, în- 

cepend cu columna lui Traian, t6tă originea înaltă şi glo- 

riosă a limbii şi a numelui; apoi a se reintorce în Pa- 
trie şi a -irage paralele între odinioră şi timpul sâii; mai
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ra 6re cu putinţă ca d şi soții sci să nu se inspire şi 
să nu r&măe dominați de unica idee sublimă şi salva- 

tore, a cărei concepţiune fusese ajutată cu atât succes 
de cele-l-alte idei ale timpului sâii, propagate din Franţa 
la: tote popsrele ? . a 

Eram pregătit, domnul meii, ca să te văd trecând cu prâ- 

dilecțiune ideile naționale istorice şi literare ale lui George 
Şincai şi ale consoţilor săi, întocmai precum ai şi urmat 
în ultimele trei părţi ale discursului domniei-tale. Era 

în adevăr timpul, în care generaţiunilor presente să li 

se dea ocasiune de-a compara gradul culturii sciinţifice pe 

„care. se allaii bărbaţii de sciinţă în sus atinsul period de ani 
cinci-deci, cu acela pe care se află în dilele nostre aleşii 
naţiunii românesci. Intr'aceea se cuvine ca noi, la ase- 
menea ocasiuni, să nu pierdem din vedere neauditele. 
dificultăți cu care aveaii a se lupta părinţii noştri întru 
câştigarea de sciinţe şi cunqscinţe, în comparațiune cu 
ahondentele mijloce, care stati în dilele nâstre la disposi- 
țiunea junimii: Cum se putea re, ca 6menii care aveai 
câte o plăţişoră anuală de: 300 de franci sati 60 de gal- 
beni, să-și aibă bibliotecă bogată, să adune mulțime 

„considerabilă de documente forte preţibse, în fine să 
întreprindă dese călătorii ştiinţifice pe un timp când în 

“tot cuprinsul patriei lor lipsia ori-ce drum aşternut şi 
ori-ce mesagerie de poştă ? Acei bărbaţi însă iubiai cu 
devotament absolut națiunea, limba, patria, sciința; apoi 
Sfinta Scriptur ă dice cu mare drept că caritatea împli- 
nesce tote şi învinge tote, De aici se şi explică  extra- 
„ordinarul, devolament al acelor bărbaţi. 

Cu adevărată duioşie “am ascultat apoteosa ce faci 
d-ta lui George Şincai, şi cu care iți închei discursul . 
de astădi. Domnia- ta: voesci ca spiritul. sâii să fie în
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mijlocul nostru... Când vom .observa, cum că Românii 
caută şi cultivă istoria Patrici şi a naţiunii cu acelaş zel. 
care se vede la cel-l-alte popore de rasă latină, atunci 
se va simţi și la noi că spiritul tuturor bărbaţilor, pe 
care i-ai rechemat astădi in memoria nâstră, arătându-i 
de model posterităţii, se află în mijlocul nostru. 

Una din problemele societăţii academice, de al, cărei 
- membru ales, te salutăm noi astădi pe d-ta, este a reco- 
manda naţiunii studiul istoriei, iar mai ales a confăptui 

din t6te puterile sale pentru cultivarea istoriei naționale. 

Acesta este şi” studiul domniei tale de predilecțiuhe. 
„Acest câmp pe cât e de frumos şi atrăgător, tocmai pe atât 
-€ şide întins, saii mai bine, vast, întrecurmat de munţi şi 
de rîuri mari, ca şi în lumea fisică. Intr” aceea, noi vom 

pune .umâr şi vom lucra, de şi nu cu atâtea succese, 
“câte se vor fi aşteptând de la noi, de sigur însă cu devo- 
tamentul r&mas noiit de , moştenire de la venerabilii 
"noştri antecesori. 

Să fii, domnule Papiu, bine- venit în sînul acestei so- 
cietăţi academice. Să ai parte de anii lui Nestor şi de. 

succesele lui Livius pe câmpul istoriei nâstre !” 

„ŢII. Teorie. $ 53. Discursurile demonstralive 
care aii de tesă lauda unui învâţat sau seriilor, 

“când este primit să facă parte dintro societate 
“literată sati sciinţifică — se numesc discursuri Sail, 
elogiură academice. 

Exerciţiul 45. — Să se citescă și să se caracteriseze dis- 
cursul de mai sus, arătându-se genul și specia din care face 
parte. 

Exerciţiul 46. Să se facă elogiul academic al lut V. Alee- 
sandri, când. a fost primit în Academia” română. 

 



36. . 

1. CUVINT DE: ÎNGROPARE :) 

vechiului Ştefan Voevod Domnul Moldovei, ce s'a numit Maro 
pentru marile vrednicii şi vitejii ale sale. 

Omul ca crba, gilele lui. 

Întru acest chip Proorocul și Împăratul David, aitân- | 
du-se la nestatornicia vieţei nâstre, îngreuiat de ani, în 
puțină r&măşiţă-a dilelor sale, în mulţimea supărărilor 
sale şi a scârbelor, plângea ticăloşia firii omenesci; şi 

acu cu un fum ce suflarea vântului îl împrăscie, acu cu 
O umbră ce se întinde, fuge şi de sore se gonesce, mai 
apoi cu ilorile care dimineţa şe deschid, pe amegă-di 
slăbesc şi se plecă şi în apusul sârelui se vestejesc, se 

usucă şi cad întru durerea sa, o asamână. Şi, v&dend 
adesele ale lucrurilor prefaceri şi priminele, iuţile şi oţă-: 
'ritele ale întâmplărilor lovituri, bucuriile cu . suspinuri 

- amestecate, pulerile slăbiciunii supuse, veseliile cu scârbe 
șlârşite, suirile şi pogoririle şi necontenitele învertituri 

ale vieţii, mai apoi pămintul cu gura deschisă, ca pre 
toţi fără alegere, să ne înghiţă; de orbirea nostră - cea 

întunecată, minunându-se că trăim ca cum n'am fi să 

murim, strigă: «Omul ca ra; dilele lui ca: îl6rea câmpu- 

lui...» Aşa, căind ticăloşia vieții omenesci, scopul acelora 

ce făr” de lege şi păcătoşi mor, cu adevărat tânguesce ; 

iar pre cei credincioşi care in tote lucrurile lui Dumne- 

deii păzesc, poruncile legii cinstesc şi le fac, care întorc 

ochii lor de la strâmbătate şi de la râă, “pre “sărac şi 

pre vâduvă ocrotesc, întru nevinovăție şi curăţie petrec, 
şi pre cei asupriți sprijinesc,—ca pe nisce finici înfloriţi, 
de holburile vânturilor nescuturaţi, puternici pre pă- 

1) E probabil că acest minunat discurs din secolul XVIII este compus de 

Barlolomeii Măzărenul (Vegi Ist. Lit. Române în sec. AVIII, de N. Iorga). 

y
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mint, plini de mărire şi bogăţie, -seminţia lor blagoslo- 
vită, pomenirea lor lăudată, în vec neclintiţi şi cu ne- 
murire îmbrăcaţi,-—ni-i arată. Că adevărat, ascultătorilor, 

pentru fiii legii cei plăcuţi lui Dumnedeii nu este morte, : 
ci ca dintr'o temniţă, de aice la desfătatele locuri celor 
cuvioşi gătite, călătorindu-se,:merg, unde în veci se 
bucură. Ci dar pre acei ce sint fără de lege, când ne- 
milostiva morte curmă dilele lor, se cade ai plânge 
încă şi cu amar a-i tângui; care îmbătaţi de pofte urite, . 
“în braţele trândăvirii,: cufundaţi în spurcăciuni . îngreţo- 
şata lor viâță dormitând ai petrecut-o ; pe carii, dic, 
murind, gheena şi pântecele Iadului. îi aşteptă. Iar noi: 
laudă lui Dumnedeii, întăriţi de credinţa lui Iisus Cristos, 

în făgăduinţele lui nădăjduim ; în implinirea poruncilor: 
lui sprijiniți, nu avem â plânge şi a suspina de mârtea 
fraților noştri,.ci mai vîrtos să ne bucurăm, că, scăpând 

de mrejele păcatelor, aii mers la sînurile lui Avram, ca. 

să se bucure în destătarea cea nesfârşită a Raiului. Ai: 
d6ră socotiți, -o ascultătorilor, că am. venit aice, să 
plâng pe vre un om lumesc, ce în tâtă viţa lui după mă-'. 
riri, deşarte s'a zăbovit, poftind. niai ales o umbră de 
slavă, decât advărata mântuire să dobindescă? Vai miel 

"când dinaintea: acestui sfint altar, unde se ridică jertfa 
cea fără de prihană, în locaşul lui Dumnedeii, aş în- 
drăsni deşertările lumesci să laud, şi mincinosele măriri - 
ale acestui trecător. vec, cu credința lui Dumnedeii 

Cristos să le alăturez ! Nu este nicidecum acesta: sco-! 
„pul mei, ci, depărtând de la mine i6tă minciuna, pre 

tine, cerescule adevăr, întru ajutorul meii te chem |! Tu, 

la lauda prea înălțatului, prea luminatului, prea vitezu- 
lui. Domn Ştefan Voevod, graiurile mele să cumpânesci 
şi .cu pecetea ta însemnate, să le adeveresci! Pentru 
ca aceste, nu numai laudă unui mort, ci şi pildă de în- 
dreptare celor vii să fie! Dar ce minte aşa de bogată în. 
gânduri, ce limbi aşa de îndestulată în vorbe, ce meş- 

Retorica. ! îă . , | 18



274 
  

teşug aşa de iscusit la împlinirea. cuvintului, să potă 
împodobi atâte risipe-a vrăşmașilor, atâte sfărămări de 
cetăţi, atâte zidiri de lăcaşuri sfinte, şi atâta înţelepciune 
a acestui Dărbat, carele cu vitejie ne-a apărat, cu înţe- 
lepciune ne-a cârmuit, şi cât a trăit, voiniciă nostră şi 

fericirea a înflorit şi carele pe tte lucrurile lui cu cre- 
dinţa lui Iisus Cristos le-a pecetluit. La r&sboe biruitor sme-, 
rit, la pace Domn drept şi bun, în vi€ţa sa credincis adevă- 
rat! Să luăm aceste cuvinte, care vor fi împărțirea cu- 
vintului acestuia al nostru şi-să alcătuim laudele lui. 

| Partea d'întâi | 

Obiceiul retorilor,: când laudă, este, nemul între lau- 

dele strălucite să pue. lară noi de acâsta nu avem tre- 
buinţă, pentru că mărimea faptelor acestui Domn covâr- 

şesce înălțimea nemului, din care a eşit. Cine nu scie, 
că Ştefan dinir'acea domnescă rădăcină a odrăslit, care 

pe pămintul Moldovei cu "nalt vrednicii la umbrit? 
Dar în vreme ce nâmul cel luminat aţiţă trufia altora, 
acesta, cu cât sa vidut. mai de nem, cu atâta mai 

vrednic să se facă aii silit. Căci judeca, că din fapte, 
ori se întunecă, ori se strălucesce nâmul. Pentru acesta 
nime de acest nume a nemului să se trufâscă l-avădut, 

'depărtându-se cu totul de socotela acelora carii, moşii şi ' 

strămoşi lăudaţi numărând, celor mai. necuviose fapte 

urmeză sub acel nume sirălucit, gândind că hărnicia 
părinţilor este a lor. lar acesta nu-şi aducea aminte 
faptele lăudate ale strămoşilor, fără numaica să le facă, 
ori să le întrâcă. Aşa dar la ostendlă fără preget, la 
„odihnă fără desfrenare, la primejdii fără de frică, . sa 
făcut acela ce a cinstit pre a sa semințic,: iar nu „pre 
dinsul strămoşii. 

Aduceţi-vă aminte, ascultătorilor, de acele vremi tur- 
burate, când nu venia Domnii în Moldova, fără numai 
cu puterea armelor, intrânt ca întru o țară străină, ce
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scia că nu: va să le r&mâe, nu să caule să o. cârmu- 
Sscă, .ci jăfuea şi apuca care cum putea, făcând un teatru 
al ticăloşiilor,: vrednic de lacrămi. Dar aceste Jacrămi 
duiose,. aceste suspinuri ale Patriei şi plânsuri, după ce 
sa întărit în vrâstă Ştefan, ştergându-le, le-a potolit ; şi 
ca: într'o turburare de valuri şi de vifor, cu sine linişte 
a adus, şi drept fiii al Patriei, bun Domn şi adevărat 

creştin, prin fapte s'a arătat. Pe Ţară a ușurat, obiceiuri” 
bune a întărit, şi pravoslavia a păzit. Dar atunci când el 

tote le aşegase, şi rădăcina pricilor -rupsese, şi să guste 

-o pace iubită lui Dumnedei şi omenilor, când, dic, în- 

cepuse Ţara şi supuşii lui să înflorâscă, vecul cel de aur 
să se înnocscă: iată demonul gâlcevilor, cu făclia zavistiei 
aprinsă, arde inimele celor de prin “prejur megieşi, cari, 

cu ochiii. lacom sfegile Domnilor mai dinainte privind, 

sta gata să ne'nghiţă şi, vâdând că a luat cârma Domniei 

acela, pre carele nu numai volburile şi: mâniosele va- 
„luri nu-l sparie, ci „şi furtunile potele. şi, drept sciind 
drumul s&ii, câtre scop alergă — sar cu toții, râsună 

trimbița, fulgeră armele şi ca o apă din munte să ne 
înnece, cu mulţimea. oştilor se pornesc. - | 

Duninedeule sfinte ! Tu eşti împărțitorul piruinţelor, 

„şi, voiud, tu scii alege organ prin care să aperi pe cci 
jubiți ai tâi, şi r&splătesci acelora cari aii plăcut ţie! 
Aşa Stefan, ca un alt Macavcit, siringea ostaşii sâi lângă 

sine şi, prin singura lui viteză îndrăsndlă, şi inimile tu- 

"turor alină, şi de nădejdea biruinaţei umple... ese înaintea 

celor ce nădăjduia în braţul lor şi pre noi mai înainte 
ne "'nghiţia, bate pre unii cu tărie, opresce pre alţii cu 

chibzucla sfatului, pre cei-l-alţi ca pre o pulbere-i împrăs- 

Ore ce socotiți că după biruinţa acesta a făcut? A ur- 
mat acelora cari dic: «Ei isbândii, cu puterea mea am. 
biruit, sabia mea pe vrăşmaşi a r&sturnat», să strige în 
bencheturi şi să. chiuâscă ? N'a făcut aşa Ştefan Voevod ;
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ci îndată alergă cu mânile întinse la Altarul lui Dum- 
nedleii, îngenunche:şi dice: «Tu ai biruit, Dâmne; a ta 

- este isbânda ; eii sînt o nimica înaintea ta»! — Căci scia, 

că în zadar se ostenesce cel ce privegheză, dacă nu pă- 
v 

lăudaţi în puterea braţului vostru, şi vedeţi cum vitezul 

„acesta este mai grâznic cu. rugăciunea în gură, decât ei 
cu sabia în mână. Şi mai apoi vedeţi, dic, trupurile ce- 
lor asemenea voii&, mâncare cânilor, şi. sufletele lor la 

_Tad trimise. 

Dar acestă biruinţă, o ascultătorilor, nu fu decât zo- - 
rile de di, care lumina srelui ne vestesce ! La altele şi: 
„mai mari şi mai. strălucite, Dumnedeâsca Pronie îl pă- - 

i 

zea, vrend printr'însul, — ca. 6re-când în vremile de de- 
mult, — lumii să arate, că mulțimea și tăria împotriva: 
Dumnedeescii puteri nemică nu folosesc, ci miluesce pre 
care vrea şi se îndură de carele îi este milă. Departe de aici 
totă măgulirea care dă Voevodului lauda biruinţei, şi uită 
pricina cea mai d'intâi şi ajutorul de Sus, făr' de care ni- 
mica nu se pote isprăvi. Incă şi pre acea mică slăbiciune 
şi lene să-o gonim, care, tâtă diita trândăvindu:se, mân- 
carea făr” de ostenelă o cere, ca şi când lui Dumnedeii n'ar 
fi mai uriţi cei leneşi, decât cei obraznici. Aşa dar, puind. 

„temeiii nădejdea în Dumnedei şi adăogând spre spo- 
rirea lucrului şi omenesca: silință, vom face acea, creş- 
tincscă biruinţă, care pre armele nevăduţilor vrăşmaşi 
sdrobesce şi, ca un vânt iute pre cet mai: înrădăcinați 
copaci a seminţiei lumesci rupând, îi restârnă. 

Întru aceste cuvinte ce am dis, nu ați cunoscut chi- 
pul vitezului ce plângem ? Cine ca. dinsul totă isprava 

“lucrărilor, lui Dumnedei o da? Cine mai mult asuda. 
ca să nu lese nemic dintr'acele, ce omenesca silinţă ar 
pute face ?. Era trebuinţă de sfat-bun ? Gata era a tu- 
tulor să le asculte. Folosia graba ? Somnul nu-l. ținea, 
odihna nu-l încăldia, sbura “ca pas&rea! Era îndrăsnelă
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de ajutor? Vista nu cruța, cu sabia în mână pre însă-şi 
mortea înfrunta ! Aşa. dar cu pici6rele de. apururea pre 
pictra”ajutorului de Sus, măselele vrăşmaşilor s&i sdro- 
bia, Şi ce trebuesc cuvinte? Insă-şi întâmplările ai dovedit! 
Pre voi, locuri roşite de sângele vrăşmaşilor, vă chem 
martori. Voi, spuneţi mărimea sufletului s&ii! Voi, ale lui 
biruinţe, voi, a lui vrednicie arătaţi !. Biruitor l-aţi vădut, 
dar niciodată mândru. Atuncea însu-şi când călca cer 

"bicea vrășmașului, şi cu sabia în mână junghia pe ne- 
„prieteni, plin de smerenie, nu de poftă a vărsa sânge, 
"<i pentru că înderăptnicia neprietenilor săi îl silia.—Dar 
"ce vom dice pentru a lui. dulce milostivirel! Ce casă, ce 
familie în pămîntul acesta, din pricina lui s'a cernit? 
Plânsul şi lacrămile eraii' pentru vrăşmaşii noştri, iar 

noi, ca nisce fii în casa părintescă, în bucurie petrecând. 
Acum la neputințele nostre ajutând, slăbiciunile nostre 
ridicând, cu durere de maică pe-cela mustra, pe acesta 
mângâia ; pe unii încăldia, pe alţii hrănia. Dar ah! 

“aceste obştesci bune norociri, acestă dulce linişte, n'aii 

fost statornice pentru noi! Căci pe dinsul tăinuitele cele 
de Sus orândueli ducându-l către vârful măririi, dulceța 
odihnei de la noi o gonia şi, când o lină tăcere despre 
turburarea viforelor se făcuse, atunci se aduna norul 
cel ponegrit şi gros, şi puterea vânturilor se stringea, 
<a, deodată isbucnind cu repeliciune, întunecata vijelie 
asupra nostră iute să o pornescă. : , 

- O frați! o maicel! o părinţi! Câte dureri şi lacrămi 
pentru voi se gătesc! Se' apropie vremea, când pe voi o 

amară jale va să vă cuprindă. Sosesce cesul; când ai 
noştri prea iubiţi, prin sâmcea !) de sabie perind, vor să 
se despărțescă de voi, şi să-i plângeţi în zadar | Dar vine 

şi vremea adăugerii slavei nâstre; căci sfaturile Celui 
„Prea Inalt se plinesc, şi cu sânge, biruinţă cumptrăm. 

1) tăiș
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Atuncea dic, când în totă liniştea ne bucuram de mi- 

lostiva şi înţelâpta chivernisire a vitâzului nostru Domn, 

iată acea groznică fiară, Impărăţia Turcescă, asupra n6- 
stră se năvălesce. Acum trecuse Dunărea” şi în pămint 

cu sânge ne amesteca; şi cu cât mai slabi ne găsia, cu 

atâta mai cumplit ne sdrobia. Spaima, inimele tuturor 
îngheţase ; cutremur mare pe toţi cuprinsese, şi era potop: 

de. obşte... o tăcere surdă în t6tă țara. Mortea în fețele 

tuturor zugrăvilă se vedea. Grijă era, nu cum să trăim, 

ci cum să “murim | Durere amară, suspinuri duidse, jale 
ascuţită, din tâte părţile se vedea şi se audia! 

Însă Acela, carele pentru toţi privegheză şi în mâna 
lui frcul împerăţiilor ține, în mijlocul înaltului cer pe 

scaunul stii cel de foc ședend ; Acela, care tote lucrările 

cumpăânesce şi pe cei mândri surpă, pe cei răniţi şi slabi 
„din mijlocul-peirii ridică şi-i duce ca să sdrobâscă ca- 
petele celor bueci 1), să cunoscă tâtă făptura că nu se îm- 
plinese tâte câte-şi făgăduesce. lui omul; acest înalt 

Dumnedeii, dic, carele vântură ca pleva corânele împă&- 
raţilor, —ia pe Stefan, sluga sa, de mână, îmbărbăteză 

inimele norodului celui până la morte inspăimintat, şi 
pune! biruinţa în niâna lui Ştefan.:— Purcede cu toţi ai 
săi, întâmpină pe vrăşmaş, lovesc! fiara, o sparie, o ră- 
nesc [... Ne mântuim | 

Cine ar pute crede, ascultătorilor, de nu. aşa s'ar fi 

întâmplat, că o țară mică ca acesta, ar fi putut "birui acea 
împărăție, care peste multe scaune r&sturnate, puterea 
sa a întărit ?.Nu se pote asemâ&na biruinţa acesta, cu cele 

mai strălucite isbândiri a norodului lui Dumnedeii ? Nu 
se pote dice că şi aice îngerul: nevădut, pe cei străini de | 

"- feli-a risipit? Nu se cunosce mâna Celui Înalt în inima 
povițuitorului oștirii? Nu se vede ca lumina dilei bună- 
tatea acelui ce s'a învrednicit ajutorului de Sus? Aşa, 

  

1 

1) desfrenaţi,
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ascultătorilor ! Şi mila Acelui ce a ajutat, mare. este | Şi 

bunătatea celui ajutat, de socotim şi smerenia lui, de 
rădicat la cer!: _ 

O cât este de greii, ascultătorilor, îi. mijlocul biruin- 

elor a se păzi smerenia! Atunci când sufletul îmbătat 
de norocirea isbândii, plin de sine însu-şi, veselit “de . 

împlinirea sfatului ; mai apoi sunetul armelor, grznicele 
strigări ale biruitorilor, duiosele glasuri şi vaete acelor” 

" biruiţi, — lovesc pe atâtea părţi sufletul biruitorului, cât 
nu-i cu putință a nu-l mişca, mai ales când, pe diînsul 
unul, pricina biruinţei îl socotesc. . Cu greii este, ic, 

atunci pe ascuns în inima sa, să nu' rămâe vr'o gândire 
pentru sine! În vremi ca acestea, cei fără de. lege. buiu- 

cindu-se, la Cer cu mândrie caută. Noi sîntem, die ci, și 

cine pote a ne sta împotrivă ? lar cuvi6sa iscusinţă atunci 
mai tare radele sale slobode, când nebunia-mai desirenat 

alârgă. Aceca saltă, jâcă, de trufie umplându-se, pierde . 

judecata. ar acesta, smerită, cu mâni ridicate către Cer, 

de sfințenie îmbrăcându-se, agonisesce plăcerea lui Dum- 

nedeii, ” - 
Aşa făcu Stefan, vitez, biruitor, Voevod pămiîntăn ! 

Dincolo biruesce mândria, dincâce pe vrăşmaşi sfărâmă. 
Ostea pe de altă parte. cu mare simţire . povâţuesce, şi. 

peste tâte, ca o pavăză a ţării sale se face, de tote lovi- 
turile sprijinind-o şi apărând- -0. .Şi în loc ca din isbângi 
să se înalțe, dintru acestea mai mult slăbiciunea ome- 

neâscă cunsce. Nu sabiei, ci rugii; nu taberii, ci bise- 
ricii nădâjduesce şi, cunoscând fântâna biruinţelor, către 
ea alergă. Aii nu vă aduceţi aminte, că în n6ptea cea 
despre bătălie, la acel om, care, lepădându-se de lume şi 
de poftele lumesci, în pustiit numai spre a lui Dumne- 

" deii lâudă se închisese, la acel loc, dic, necălcat de urme. 
omenesci, în mijlocul pădurilor, în culcuşul fiarelor săl- 
batice, către acel sihastru, Ştefan năzui şi, plecând ar- 

mele patrahirului din codri, căută şi aduse biruinţi în
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„tabere? Vie acum acei cari în puterea braţului s&ină- 
dă&jduesc ! Vie acei cari dic, -că vitejia mare amestec cu 

legea, şi vâdă pe cel mai mare biruitor cădut pe faţa lui 
d'înaintea unui om prost, pe cel puternic d'înaintea celui 
slab în genuche, cu lacrămile pe obraz, dicând: «Părinte 
rOgă să “Biruinal — şi cun6scă, că biruinţele nu sînt ale 
Smenilor ci ale lui Dumnedei. . 

Ved, ascultătorilor, că nu este cu putință „biruințele 
vitezului acestuia să le sfârşim. Că ce curgere de. vorbă - 
pote fi aşa de îndestulată ca pe tâte să le cuprindă ? Pen- 
tru acesta, nici eii n'am gând 'ca pe tâte dea-măruntul să 
vi le zugrăvesc, ci numai pomenindu-le, să vi le aduc 

aminte m& mulţămesc. Care Voevod mai multe r&sboe 
ai avut? Care mai mari biruinţe a făcut, şi acestea în. 
deosebite locuri şi cu deosebite nâmuri ? Ca fulgerul, de - 
la Răsărit la Apus a străluminat : martori sînt Leşii, cari. 
cu sângele lor pămîntul nostru ati roşit; martori Ungurii, 
cari pe satele şi cetăţile lor de foc potopite e-aii vădut! 
Martori sint Tătarii, cari cu iuţimea fugii lor de ferul 

- Tui_n'ati scăpat! Martori sînt Turcii, cari în fuga lor nu 
“ putură afla mântuire ! Martori sînt Muntenii, cari de că- 
„lărimea nostră saii sdrobit. Martori sînt tâte nemurile 
de prin prejur, care ascuţiiul săbiei lui ati cercat | Mar- 
tori-sînt iar aceste nemuri, nu mai puțin biruinţelor, cât 
şi bunătăţilor lui! Dar să lăsăm acestea,. să nu mailun- 

“gim: a însângeratelor arme vorove. Că măcar că în mij- 
locul lor, ca d'inaintea altarului lui Dumnedeii a petrecut, 
însă pomenirea răsboelor ne umple de cutremur şi oțărire;, 

ci, să. vă arătăm că n'a fost numai la! biruinţe smerit, ci 
şi la pace drept. Şi acesta este partea a doiia ce voim. 

"să urmăm, A 

„ Partea a: doiia 

Cea mai. dintâi poruncă ce dă Dumnedei, stăpâni 
torii pămîntului să păzescă, este dreptatea prin care 

-
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tote folosurile supușilor, ca printr” un foc petrecendu- le, 
să le.lămurescă. Şi aşa de ades '1e-o aduce aminte, cât 
de se vor abate de la ea, că se vor osândi, cunoscut le 
face. După cum şi celor 'ce ai Dăzit- o, prin multele fe- 

_riciri ce le-a dăruit, că. nimic nu este mai plăcut înaintea 
lui, decât un stăpânitor drept, deschis în vedere a lăsat. 
Şi acesta nu numai celor: unşi, nu numai celor mari şi 
puternici, ci şi celor- proşti şi. săraci  înveţătură a dat, 
în tâte lucrurile nostre: dreptatea să căutăm şi după ea + 
curgerea traiului nostru să o îndreptăm ; şi numai sin- 
gură acesta făcând, putem şi înaintea înfricoşatei a Lui 
judecăţi fără frică să mergem, şi aici în: odihnă să pe- 
trecem, de 'nu fericiţi; “dar. mulțămiţi, de nu lăudaţi, 
dar îndestulați ; şi, de nu vom ave deplină norocire lu- 

mâscă,. încă ne vom mângăia. de fericirea. sufletâscă ; 

fiind încredinţaţi de acea făgăduinţă,. drepţilor dată, că 
vor. moşteni pămîntul şi seminţia lor se va blagoslovi, 
în bucurie petrecem. — Insă cu tâte amerinţările lui 
Dumnedeii asupra 'strâmbilor, că-i va sfărâma, cu tote 

* făgăduinţele, că pe cei drepţi îi va ferici, nu sciii cum, 

atunci când cu gura înălţăm dreptatea până la cer, cu 
inima la strâmbătăţi ne plecăm şi, uitând ale nostre, 
căutăm la ale vecinului, care ne par mai frumâse decât 

acele ce avem şi îndată lăcomia cuprindându-ne, zavistia 
orbindu-ne, 'vălătuc . către strâmbătate ne trag, uităm 

omenia, legea călcăm, pe Dumnedeit nu-l socotim, şi aşa 
„fiii 'periciunii ne facem. 

O, voi, cari v'aţi spurcat în jafuri şi strâmbătăţi, cari 
v'aţi învăţat a desbrăca s&rmanul, cari v'aţi deprins a 

scurge pe nemernici şi sângele. săracilor 'scurgeţi ! Spu- 
| neţi-mi ! Spuneţi-mi | Ce aşteptaţi? Ce nădă&jduiţi ? Aici 

 sînteţi îngrejoşarea firii, dincolo prada nemilostivilor 
“demoni |! Spuneţi- mi, dic, dinaintea Celui înfricoşat jude- 
cător, carele pe cei drepţi încoroneză, ce veţi răspunde ? 
„Câtă va fi'ruşinea vâstră, şi din potrivă ciudă, când veţi
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vede pe cei drepți, moşteni împărăției lui Dumnedgeii, 
şi v& veţi aduce aminte că aceia şi pe pămint lăudati şi 

cinstiți au fost? | - 

Căci aşa este, ascultătorilor ! Drepţii nu numai dincolo * 

vicţă vecinică dobindesc, ci şi aici lăudaţi, şi numele lor 

de cinste până Ja cei mai de pe urmă buciumat este, Şi: 
ce ne trebue nouă altă pildă, că osebit de dovada istoriei 

a trecutelor vecuri, destul este însu-şi-acesta, pe carele 

atâți îl plângem ; carele în cât a stăpânit pe norodul 
acesta nu Domn volnic stăpânitor cu putere, ca ce-i va fi 
voea, ci drept judecător,. ca ceea ce se cuvine să facă, 
s'a cunoscut. In dilele lui strâmbătalea era înnăduşită şi 

legată, dreptatea săracului: cel bogat. nu o putea înneca, 
cel puternic nu o putea călca, cel de nem nu o putea 

ponegri. Cumptna prin care se cumpânia era la.mijloc, 
de faţă. Şi ce m& zăbovesc eii după aceste mici? Însuş 
şi până astădi, țara acesta cu dreptele lui aşedări se ține. 

Departe de la el era t6tă măgulirea ; minciuni în Curtea 
lui nu putea intra: năpăstuitârele pâri şi clevetiri erai 
isgonite. Acei Gmeni făţarnici, cari se lipesc pe lângă 
Domni şi, printr'o r&utate ascunsă, vorâvele lor cumpă- 
nind, se arată ca nisce slugi drepte, iar în gândul lor 
nu este alt, fără numai.să “înşale pe stăpân şi, pentru 

ca să potă spori în meşteşugurile lor, prin cuvinte dulci 
şi zugrăvite intră în inima Domnilor, şi gonesc pe cei 

buni şi drepţi, şi mai pe urmă, robind pe stăpân, încep 
a lucra la ivelă r&utăţile lor, şi nu numai că ei se în-: 
graşi de jafuri şi de bunurile celor buni, ci încă şi nu- 
mele stăpânului îl strică ; şi acel stăpân, care ar fi bun 
din fire, având slugi ca aceste, tiran se socotesce. Acest 
fel de Omeni, dic, lângă el nici trecere! nu aveaii, nici 
„inaintea lui se aflaii. Curtea lui deschisă... s&rmanul, 
asupritul şi văduva, dreptatea lor lui o arăta !: O vreme 
fericită | O stăpânire luminată! O țară norocită, unde 
dreptatea ta nu mai puţin decât Domnul stăpânesce, şi
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unde, fie-care, rândul sâii sciind, din cărarea orânduită 
nu se pote abate. | 

Cu “greii este, o ascultătorilor, stăpânitorii să fie drepţi! 
„ Dar cu cât este mai grea, cu atâta este la ci mai de laudă 
dreptatea. Păgânii, pentru că Minos, îinpăratul Critului, - 
se socotise că a fost.drept judecător, :diceaii cum că. 
Dumnegeii lor l-ati făcut judecător suiletelor în ceea lume. 
Atâta de mare lucru le păru judecata dreptă la un îm- 
părat ! Dar noi pentru Ştefan ce vom dice atunci când 
îl scim drept judecător, şi dreptatea de Dumnedeii cel 
nemuritor lăudată ? Ore nu l-am socoti mai cu încre- 
dinţare, decât aceea că este în sinurile lui Avram ? Cu 
adevărat, ascultătorilor, nu trebue altă faptă unui stă- 
pânitor, ca să intre în Iad, decât strâmbătatea. Pentru 

„că ce sabie tâlhărescă atâta sânge pote să verse, ce otravă 
atâte morţi pâte să facă, decât strâmbătatea la unul ce 

de :nime mi se sfiesce, ce a tuturor freul în mânile sale 

ține“? Căci de pote un judecător strâmb multe răutăţi a 
face, dar pentru un stăpânitor nedrept, ce socotiți ? Ai 
nu pâte omori, nu pote jăfui, nu pste asupri, nu pâte 
necăji fără de frică, şi cu atâta mai amar, cu cât nici a 
te jălui n'ai cui ? Aşa, ascultătorilor ! Un stăpânitor strâmb 

facă tote faptele cele-l-alte a legii (măcar că în strâm- 
bătate nimic nu este bun), umplă lumea de milostenii, 
biserici zidescă cât de multe ; acele nu numai că nu-i 

_.. folosesc, ci încă pentru pomenirea uriciunii r&mân, şi 

pe tote bunătăţile lui, lacrămile şi suspinurile celor asu- 
priţi le şterg, le înnăduşesc şi la r&splătirea osândirii fără 

întrecere îl duc; după cum şi singură dreptatea pe tte 
cele-l-alte păcate le şterge, şi curat înaintea lui Dumne- 

deit îl pune. : 
O Impărați! O Crai! O Domni! O stăpânitorii. nor6- 

delor ! 'Țineţi urechile vâstre deschise, şi scripturile as- 
cultaţi când. strigă : «iubiţi dreptatea, cei ce. judecați 
pămîntul b Augii, dic,: şi, de o faceți, vă bucuraţi | Dar
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cuiremuraţi-vă când nu o faceţi,. şi să nu, aşteptaţi alt, 

fără numai cumplitele munci ale vecinicului Iad ! 
Luaţi pildă de pe acesta, carele puternic. ca şi voi a 

fost, dar puterea lui n'a slujit spre alt, fără numai spre. 
razimul dreptăţii ; a fost fericit, pentru ca pe cei buni 
fericiţi să-i facă | Atâta a vrut să pâtă şi atâta a putut, 
ca pe mulţi să -mângăe şi să ajute! . - - 

Scitţi, ascultătorilor, că de mai multe ori, cei temători 

de Dumnedeii şi buni, sînt -ruşinoşi şi neîndrăsneţi ? Ei 

sciii pe Domni să-i slujâscă, dar să-i măgulescă. n'ait de- 

prins. Pentru acesta sînt depărtaţi, g goniți “şi cu strâm- 

bătate părăsiţi. Căci cei răi, mincinoşi şi obraznici, cu : 
unii ca aceștia, a cărora viţă este mustrarea. năravurilor, 
la un loc nu pot trăi! ar Ştefan pe aceştiă nu i-a lăsat. 
depărtaţi, ci a făcut dreptate: darurilor lor, i-a scos de 
la întunerec, din ticăloşie i-a scuturat, şi cu atâta Domnia 

„lui a fost mai fericită, cu cât pe cei buni pe lângă sine 
slugi, „prieteni şi sfetnici îi avea. Departe de curtea lui 
t6tă minciuna, zavistia legată, pisma ferecată, înşelăciu- 

- nea: isgonită, strâmbătatea de istov împilată, dreptatea 
pe scaun împârăţia, şi nu ca lui, ci el ci supus si slu-: 
jitor era. De apuca armele, de la ea se sfătuia ; de ju- 
deca, pe dînsa asculta ; ; de cinstia,.ei urma; şi tâte ca 
o slugă din porunca ei le făcea. Cei vechi, că dreptatea 
dintre Gmeni a fugit basnuiaii, iar la noi, că stăpânia 
putem dovedi. O vieţă fericită! O obiceiuri de aur! O 
dulce stăpânire, “întru care strămoşii noştri :aii petrecut |! 
Ore- ți mâi veni vreodată? Ore ne vom mai învrednici 
şi noi a vă aye 2.Ori ați fost. numai și aţi. trecut, lăsân- 
du-ne noiiă numai o amară pomenire de voi 7 Atâta-i 
de dulce dreptatea la o stăpânire, şi atâta-i strâm- 
bătatea de amară, încât noi după atâtea vecuri pe un 
Domn drept plângem 1), atunci când pre cei strâmbi saii 

  

- 1) Aceste vorbe ne arată că acest discurs, deşi întitulat: a«Cuvint de . 
îngropare», adică discurs funebru, este în realitate un panegeric (Ş 5:).
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îi uităm, saii nu ne aducem aminte de «i, fără numai 
să-i hulim. . 

Insă ascultătorilor, câte le-aria dis până acum, îatrebu- -vE 
ce sint? Toţi mi-aţi r&spunde : <Vitejii luminate, isbânde 
vestite, fapte lăudate,. biruinţe slăvite a unui Domn să- 
vârşit !» Nici eit nu dic'amintre. Tâte faptele lui Ştefan, 
ori despre care parte se vor căuta, sînt minunate, tâte 
darurile lui covârşitâre. Dar cu tote aceste, ce a r&mas ? 
Ait numai un nume deşert, aii numai o gândire de lu- 
cruri mari, dar câre a fost şi. s'a trecut? Aşa este, că 

“ tote lucrurile lumii sînt deşarte, o.umbră, un vis, o apă, 
care curge şi nu se pâte opri, nici a se întorce, şi tote 
putrejunii supuse. Unde-i Cirus, grâza lumii ?. Unde-i 
Alexandru, care -a răsturnat Persia ? Unde-i Scipion, 
tunetul pămîntului? Unde-i Cesar, fulgerul r&sbâelor? 
Unde, sînt puterile, avuţia, slava şi vâlva: lor? Ce sai 
făcut ? Aii nu se par că aii fost un vis şi o nălucire? 
Până -ai trăit acei vestiți bărbaţi, r&suna lumea de T&s- 
beele lor; ai murit, s'ait Îngropat, — abia numele lor 
îl audim. | 

O morte, morte, cât eşti de lacom | Pe câţi nenu- 
-meraţi ai înghiţit şi înghiţi, şi tot nu te mai saturi I— Şi. 
iarăşi o morte amară! O morte grâznică! O morte” înfri- 
coşată, însă pentru cei necredincioşi, căci după accstă vicţă 
nimic nu le rămâne. — jar noi, laudă lui Iisus Cristos! 

„de tine nu ne temem. Că prin tine nu ca ci către osândă, 
ci ca drepți fii ai legii, după credinţă şi după fapte, către 
fericire mergem. ” 
Aşa dar de rămâne pe Ştefan numai pentru faptele cele 

lumesci să-l lăudăm, puţină este- lauda, care curând tre- 
"când, în întunerecul uitării se vindecă 1). Dar cu atâta mă= 
rirea lui mai vecinică este şi mai luminată, cu cât nu 
dintr'a lumii, ci din plinirea poruncilor lui Cristos, îm- 

1) trece, '»
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păratul vecurilor, a agonisit'o. Şi tote acele care până 

acum le-am vedut, fericite odrasle.a acei rădăcini sfinte 

aii fost, căci legea — nu ca alţii, pentru că de la părinți 

- ail apucat-o; ci încredinţat fiind de al'ci folos —a ţinut-o. 

Şi acesta a rămas, care vam făgăduit să vă arătăm! 

Partea a treia 

„Nu sciii cum că sfintele Scripturi, pomenirea. împăra- 

ţilor norodului celui Gre-când ales în scris lăsând-o, pe 
acei. puternici viteji mai sub tăcere îi 'lasă, .în vreme ce 

pe împărații cei bine credincioşi cu tâtă desfătarea vorâvei 
ni-i arătă, până şi cele mici ale lor lucrări zugrăvindu-le. 
Căci cărţile 1) ce se numesc ale împăraţilor, întâia, a doiia 

şi a treiă, numai pe Saul, pe David şi pe Solomon ni-i arată. 

lar în cea de pe urmă, rânduesce pe atâţia, arătându-le 

numai” numele şi istorisind: viâţa lui Ilie saii Elisei. 
Dar ore pentru ce ? Pentru că Dumnedeii aceste vitejii 

mari, puteri silnice, avuţii desfătate, dacă nu purced din 

isvorul credinţei, nici lăudate, nici primite le are. Aşa dar 

mai totă împerăţia lui Sâul coprinde lauda lui Samuil şi 
a lui David; iar cartea a doiia este numai a lui David. 

" Dar să vedem 6re, cum îl laudă? Că a sfărâmat cetăţi? 
Că a dobindit re&sbâe ? Ba ! Ci întâiii pune temeiit şi dice: 
«Prea plăcut este înaintea mea copilaşul»! Şi mai pe urmă 

arată şi cele-l-alte a lui japie strălucite. | 
| Ore. aicea, ascultătorilor, n'am făcut noi o greşelă v&-: 

dută ? Că, lăudând ale Domnului Ştefan lumescile fapte, 
ale credinţei, care 'sînt şi mai mari şi vecinice le-am tă- 

cut până acum ? Insă ce face acâstă ? Noi am mirosit flo- 
rile, ne lepădând pomul. Dulceţa rodurilor am mărit şi cu 
atâta mai mult pe rădăcină am lăudat. Şi măcar că la 
lauda vitezului acestuia am purces îndărât, însă numai să 
nu lăsăm ce-va, greşala nu va fi mare. Dar aice simt că 

  

1) E vorba de cărțile Bibliei. s 
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Ă puterea mea slăbesce, amorţesce cu totul, greutatea me 
atârnă, şi pe acest câmp lat şi desfătat a credinței acestui 
biruitor, nu să ălerg, ci cu frică păşesc; O! de mi-ar da 
mie duhul înţelegerii, duhul priceperii, ca să pociii ave 
acel meşteşug, nu numai laudele, ci şi credința lui în ini- 
mile vostre să zugrăvese ! Mare Impărate, de a căreia cli- 
pală spânzură lumea, ce este cu neputinţă la tine? Şi, de 
nu-mi dai mie acea iscusinţă, rogu-mă, Stăpâne a. totă făp- 
tura, ascultătorilor acestora o mică parte de înțelepciunea 
ia dă, e ca dintru al meit prost cuvint, nu aceca ce dic, ci 
aceea ce ar trebui să augă, să înțelegă.. Dar să începem, 

- măcar că cu greii este, şi dincotro caut, noian văd, însă 

să începem...... ME | 
Pare-mi-se, creştinilor, că patru lucru uri mai întâi ire- 

“Dbuesc să se afle la un creştin : credinţă nesmintită, nă- 
dejde în Dumnedeii neschimbată, fapte bune necontenite, 
grijă după sfârşit bun şi după lege. Aceste sînt pe care 
totă legea razemă, aceste, de le vom.av& ne vom mân- 
tui, iar de nu, ne vom osândi. Aceste sint razimul, stâlpii, 
întărirea, acoperâmintul, şi temeiul legei nâstre. Să le 
căutăm dar pe fiesce-care dintraceste, şi să vedem de 
s'aii aflât 'în Ştefan. | 

Dar ce îndodli de credinţa lui putem ave, care pe 
creştinătale nu cu cuvinte numai, ci din inimă cu căldură 
a mărturisit-o? Să întârcem puţin ochii noştri spre faplele . 
lui, şi să vedem, nu sint tote 'roduri ale unei credinţe. 

- ferbinţi ? Însă pe care întâi să pomenim ? Evlavia ce avea 
către slujitorii lui lisus Cristos, ori dragostea, cu care se 
aprindea. către împlinirea poruncilor lui, curăţenia vieţii 
în care petrecea, ori rugile lui cele neincetate către Mân- 
„tuitorul 2 Dar, pentru acea râvnă care -o avea spre în- 
tărirea legii, ce voi dice? Că nu da somnul ochilor săi, 
nici genelor sale dormitare ? Acâsta gândia, acesta cu-, 
seta, către acâsta se nevoia, ca biserica lui Cristos să 
„se mărescă 'şi să se lătescă. Apuca armele, nu ca să-şi lă-
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ţescă Doinnia, ci ca să apere legea, Însă ce ne trebuesc 

atâtea cuvinte, ca şi când ar fi vre-o îndo€lă asupra cre: 
dinţei lui, cu care s'a -adăpat din curatele şi neameste- 
catele isvâre a pravoslavnicei Biserici din copilăria lui? 
Şi nici eresurile cele înşălătore, nici focul vârstei tine- 

resci, nu l-ati: putut sminti, ci a r&mas întărit pe -.pstra 

care însu-şi Cristos (după Apostol), pe a căruia cruce dea- 
purure îmbrăţoşată la peptul lui ţiind, vicţa sa lui a în- 
chinat-o, nădejde nesmintită printr'însul la Părintele 
vecurilor având, prin care pe toţi vrăşmaşii sâi.a gonit, 

„a înfrenat, a surpat. Aduceţi-vă, mă rog, aminte ce di- 
sem la isbândele lui ! Ai nu l-aţi vedut desnădejduindu-se 
de ajutorul omenesc, aii nu cu singură nădejdea ce: 
avea în 'Dumnedeii, cu puţini eşia înaintea: celor. mulți, - 

aii nu biruința de la slujitorii Altarelor lui Dumnegeii 
o cerea ? Orb trebue cine-va să fie, şi- să nu le cunoscă 

acestea! - 
Dar pentru că scim, - credincioşilor, că credința fără de. 

fapte este ca un trup fără de suflet, şi el singur sciind 
acesta, cu: dorire erâ pentru fapte, şi cu nevoinţă ca să 
le săvârşescă ; şi cu cât mântuirea sufletescă îi era mai 
dorită, cu atâta silinţa lui era mai aprinsă şi dea-puru- 
'vea căuta ori-ce loc, ori-ce vreme i sar întâmpla îndă- 

mână, să nu o lese în deșert.să trecă; şi cu cât noro- 
cul îi dedese putere, cu atâta credința îi insuflase voire 
ca să facă bine. Scia bogăţiile cât r&ii sufletului pot să 

aducă, când ne stăpânesc ele pe noi; şi din potrivă, cât 
folos ni se câştigă când le cheltuim bine. Aşa dar, dând 
lumii: cât se cădea, cu totul spre sporirea duhovnicesci- 
lor fapte se întorcea, şi ca o apă limpede şi rece pe cei 

topiţi de arşiţile lipsei r&coria. Pe câţi de aceia pe care 
norocul i-a pus într'un loc înalt, dar în lipsă, pentru ca 
mai tare să-i necăjâscă, (căci aceia a lucra să agoni- 
sescă sînt nedeprinşi, a cere să se chivernisescă le. este 

rușine, şi cu atâta starea lor este mai grea, cu cât ne-
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vocea şi lipsa lor este mai ascunsă); pe. câți dice dintre 
aceştia ajuta ? Câte feciore sărace de părinţi mângăiate! 
Cate familii hrănite! Din, sînul lui, ca dintriun isvor. 
nesfârşit milele curgând, pe cei ce aveai trebuinţă îi 
adăpa ! Însă aceste potrivindu-se. cu acele cea făcut 
pentru Dumnedeii, sînt fârte mici, şi per din ochii noştri. 

Ce loc a lăsat în pămîntul acesta, unde să nu fi rădicat 
altare lui Dumnedeii?—Pe cât de isbândile lui pămîn- 
tul acesta sună, pe atâta de slujbele ce se cântă în pi- 
sericile ce a zidit, r&sună ! Şi de câte ori pe -vrăşmaşi 
a impilat, de atâtea ori spre mulțămită case lui Dumne- 
deii a zidit; patru-deci de lăcaşuri sfinte, de unde ne'n- 
cetat în tote dilele buna miresmă a rugilor câtră Dumne- | 
deii pentru pămintul acesta 'se rădică. Așa” Ştefan, câta! 
trăit cu .armele ne-a apărat, şi după morte-i sfintele acele 
rugi până astădi ne ţin. O fericit sullet, “pentru carele. 
atâtea jerite se rădică spre ertarea păcatelor, şi, curăţit, 
lângă Mântuitorul locuesci! O păminten blagoslovit, ci 
aşa ai trăit, ca vicța acâsta. să-ţi fie o lesne mijlocire; 
prin care nemurirea să agonisesci! O stăpânitor cuvios, 
căruia puterea şi averea spre împlinirea legii lui Cris- 
tos i-aii slujit, şi mai pe urmă creştin adevărat, căruia în 
ictă vicța grija sfârşitului celui bun a fost! 

Ac6sta, iubiţi ai mei ascultători, trebue să fie în gâu- 
dul şi cugetul nostru, nu cum să trăim, ci cum să mu- 

rim ! Că de acesta razemă tâtă mântuirea nâstră. Ai 
nu şi la lucrurile lumesci de sfârşit spânzură totă isprava 
trebii, de unde şi acel iscusit cuvint a născut: «sfârşi- 
tul încoroneză lucrul»? Şi, de vreme ce buna cuviinţă la 

aceste fragede şi putrede o păzim, cu atât mai vîrtos la 
ale sufletului se cade ? Acesta, acesta în ochii sti având-o 
Ștefan, viâța totă îi era o curgere spre bunul sfârşit. De 
câte ori în mijlocul taberei, atuncea când puţină odihnă 
are un Voevod, neclintiridu-se şi nemişcându-se de apro- 

pierea oștilor vrăşmaşe, statornic întru sine trimețend, tă- 

Retorica. 19
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mâia rugilor sale la Dumnedeii, cum ar birui păcatul 
cugeta. De câte ori, dic; cu posturi lungi şi seci îşi ză- 
mora trupul şi-şi curăţia sufletul, ca să-l dea fără de 
prihană în mâna Celui de la carele l-a luat! Dar ce 
voii dice pentru acel dor şi dragoste ce avea mai de-a- 
pururea, cu stintul şi prea curatul trup şi sânge a lui 
Cristos să se comunice, însă nu: din. nesimţire,” ca mulți 

„alţii, ci din căldura ce avea, ca gătit, fără de frică și cu: 
tărie lovitura morţii să primescă ? Şi pentru că nu scia 
câsul acela care pe mulţi, când nu gândesc, îi înghite, 
pentru aceea dea-pururea priveghia ca să fie: gala. De 

„mergea la 6ste, ca o 6e către cuţit era. De petrecea 
înipace, cu smerenie și tăcere porunca Celui de sus 
aştepta, dea-pururea urechile lui la glasul Bisericei era 
ca să asculte şi să facă cele pentru bun sfârşit. 

Sfinţii lui Dumnedeii ! Voi sciți de câte ori voiiă se 
ruga ! Nu cerea viţă îndelungată, nu avuţii multe, nu 
isbânde luminate, ci cum să săvârşâscă binele ! Voi sfinți 
îngeri audiaţi, suspinurile şi plânsurile lui! Voi l-aţi audit, 
dic, şi lihionele vâstre cele nevedute împrejurul lui 
ați pus şi dintratâtea primejdiose r&sboe, l-aţi scos ne- 
ătemat! EI a cunoscut ajutorul vostru şi după cum a 

făgăduit, a făcut.—Acum, îngreuindu-l anii şi blândeţele 
venind peste dînsul, neputintele. trupesci adăugându-i-se, 
în post şi lacrămi diiia cea straşnică aştepta! «Veniţi», di- 
cea, «fiii mei, veniţi şi vă die voii: în calea lui Dumne- 
deii umblaţi, pe supușii voştri apăraţi, pe cei slabi aju- 
taţi»!—O învățătură, care nu numai cu slove de aur să 
se scrie prin tâle oraşele, se cade; ci şi pe lespedea 
inimei sale fiesce-care Domn să o tipărescă | Vedeţi 
mărimea acestui Domn ! Vedeţi a lui cugete sfinte! Ve- 
deţi a lui cuvioşie creştinescă ! Deşteptaţi-vă stăpânitorii 
norâdelor, ascultați, îndemnaji-vă, urmaţi ! 

Aceste după ce dice, plecă grumazul săii şi primesce 
lovitura morţii! A murit! Aşa de grabă la acest loc de 

+
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îngropare sosim!) |! Atâtea laude, slave măriri întru ăcesta 
se încheiară; aice -se obârşiră tote lucrările lui. Acest 

vitez nebiruit, acest Domn” vestit, acest stăpânitor. pu- 
ternic, ait doră țărână va să facă? Întracest mormint .: 

- să se închidă tote vredniciile lui ? Acest trup carele cu 
armele. fulgera peste 'vrăşmaşi şi ca un trăsnet ii obora, 
ce?... acum pe năsălie fără. de mișcare, gătit spre putre- 

june şi mâncarea -vermilor ? O câs groznic! O stâncă 
primejdiosă, de care. toţi ne lovim, unde nădejdile nostre 
cele dulci pentru puterea nâstră se sfarmă şi nenoroci- 
rea cade; morte nemilostivă, care pe toţi ne cernesci, 
ne rumpi întâi inimile, răpind de fiii, pe fraţii, “pe pă-” 
rinţii noştri şi mai pe urmă şi-pe noi ne îngropi în pă- 

mint;. viâță amăgitore, care ne îndulcesci tote simțurile 

ca mai cu amar să te perdem! Dar ni-i mai deştepta să 
cunoscem, că cei ce fac faptele legii, trăind şi murind în! 

lisus Cristos, se învrednicesc nestârşitei: bucurii întru a 
sa cereșcă imperăţie, . Amin. 

Il. Teorie. $ 54. Discursul demonstrativ prin 
care aducem laudă unui on, fie în vicţă, fie după 
morlea lui, nu. însă chiar la inmormîntare, se nu- 

mesce panegiric.. 

Explicare. — Acest discurs prin. care ni se aduce laudă lui 
„.. Ştefan Cel Mare, de şi este întitulat <Cuvînt de îngropare», 

ca și când ar fi fost ținut la înmormîntarea lui — în care cas 

ar fi un discurs funebru — este totuși un fazegizie, pentru că 

printr'insul oratorul aduce laudă acestui domn la câte-va sute 

de ani după ce a murit (în sec. XVII). 

 Exerciţiul 47.—Să se citescă, să sc caracteriseze discursul 
de mai sus, deoscbindu-se de predică, de orațiunca funebră 

și de clogiul academic ; să se compare . cu Panegiricul lui 
“Tratan, și să se arate asem&nările și deosebirile dintre ele. 

  

- 1) Aci vorbesce ca şi când acest discurs ar fi o oraţie funebră. E o 
„notă falsă,
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CUVÎNTARE FESTIVĂ 
La mormîntul lui Ştefan Cel Mare de A. D. Xenopol 

- 

Onorată adunare, 

Scopul pentru care ne-am adunat aicea, nu este de a face 

istoricul faptelor sati zugrăvirea caracterului mărețului bărbat, 

care după patru sute de ani este încă destul de puternic ca 

- sadune pe, mormîntul săi representanți din tâte țările unde 
trăesc Români. : | Sa a o 

Faptele lui sint păstrate, mai bine decât în cărțile ce po- 
menesc de ele, în cel mai mândru din izvârele amintirii, în 
sufletul poporului însu-și, învălite în o .comâră de nesfârşită. 
poesie. Tot ast-fel se înalță în amintirea n6stră și inima lui 
curățită de greșelile întâmplătâre ale vieţii omenesci, și înţe- 
lesă de pornirea sufletescă a poporului întreg, în ceea-ce era 
întradevăr. Nici pentru faptele, nici pentru caracterul lui, nu 
am ave deci la urma urmelor decât a redice ceca-ce scie ori-ce : 
Român, că acest suflet ales, cu drept a dobindit de la po- 
porul săi mândra denumire de «mare şi bun». — In astă 
judecată, rostită de un n6m întreg în decurs de secoli, stă 
drepta măsură a mărimii lui Ștefan ; și chiar cercetarea cea 
mai lămurită a istorici nu va pute decât să întărescă ceea 
ce poporul a cuvîntat, 2 

Dar să nu credem, onorată adunare, că numai trecutul ne 
atrage aicea ; că numai atâta voim noi, a ne împrospă&ta amin- 
tirea, apropiindu-ne de lăcușurile unde mai vădute urme par 
a fi lăsat eroul de la Resboeni, unde pictra ce acopere m6ș- 
tele lui lovesce încă privirile nostre... Nu; venim aicea și pen- 
tru viitorul după care năzuesce ori-ce suflet mai nobil al po- 
porului nostru; venim aicea pentru a suge puterea ce luptă 
pentru bine și adevăr, putere ce izvorăsce pe la mormintele 
&menilor mari. Cu patru:sute de ani aruncăm 'noi gândirile
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şi simţirile nostre înapoi, și totuşi, de vom privi bine în su- 

fletul nostru, vom vede cum se amestecă "în acel îndepărtat . 
trecut, farmecul viitorului ; cum fie-ce faptă a lui Ștefan Cel 

"Mare e cu atâta mai mărâţă, cu cât noi astădi putem să ne-o 
amintim împreună pe mormîntul lui, cu cât simțim, că în 

„acestă împreună amintire stă simburile unor puteri de viaţă, 
„ce pot să ne întărescă în propășirea pe calea dreptului .și a 

„adevărului, care susțin: și înalță pe popâre. 
În astă împrejurare a amintirii trecutului cu năzuinţele și 

:speranțele în viitor, figura lui Ştefan Cel Mare înceteză de a fi 
„eroul unei părți a țărilor locuite de Români, și devine 2 cen- 

ru pentru toți de acelaş nem. Aptrând Moldova de asupri- 

'rile dușmanilor, el apără o parte din poporul nostru; el îm-: 

plini aicea aceea ce alţi bărbaţi mari împliniră aiurea. Marginile 

politice îl opriră de a  înriuri dea-dreptul asupra întregului 

popor ; dar fie-care din cei, lucrând pentru o parte din acelaș 

“întreg, lucra pentru întregul însu-și. Să nu oprim deci, când. 
-cătăm la bărbaţii cei însemnați ai trecutului nostru, privirile - 

-n6stre pe sfera în care ei ai trebuit să-și mărginescă lucrarea 

„lor; să nu vedem în ci cause de mândrie sai de gelosie 
> 

pentru o parțe sai pentru alta din: poporul nostru, ci să-i 

privim pe toți ca pe un bine obștesc al nemului întreg, căci 

și că cu toții tot de un gând ai fost pătrunși: apărarea și 
“înălțarea poporului Român în sfera în care ci trăiaă. Astădi 
marginile. despărțitâre ait început a căd6, şi astădi în spe- 

ranța viitorului, zozi Românii sint datori să depună semnul de 
amintire și de recunoscință pe mormîntul fe-căruia din: eroii 

lor. — Invingători sati martiri în luptele ce aii luptat, ci aă 

cu toții dreptul la recunoscința n6mului întreg, pentru că prin 

brațul lor şi mai mult încă prin puternica amintire împlântată 

“în sufletul poporului, ei ai lăsat un izvor de virtute, din care 

cu toții at dreptul să se întărescă pentru viitor. Omenii cei 

mari ai unui popor nu sînt ai cercului în care ci fură siliți 

să-și mărginescă lucrarea ; ei sînt ai nâmului întreg, pe cât 
resună aceeași limbă, pe cât se întâlnesc acelcși obiceiuri, .
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pe cât se întinde legătura mai: strânsă pusă de fire între su- 
fletele omenesci. Ba ci trec chiar peste. cercul poporului lor 
și devin binele întregii omeniri. - . e: 

* Pe mormântul luă Stefan cel Mare, pe astă dmintire co- 
“mună tuturor, venim noi deci astădi cu credința în un viitor 
comuni. Acest ţel.de care atârnă tot lanțul speranţelor nostre, 
trebue să avem și inimă de a-l spune în fața lumii, fără sfială, 
fără încâlcire, cu deplină. încredere în dreptate și - adevăr, — 
în. mersul lucrurilor lumesci.. Căci fi-re-ar 6re cu putință, ca 
acest popor ce atâta a luptat, apoi atât a suferit, astădi când 
își Ya avântul pe calea propășirii, să fie strivit la pasul cel 

. dintâi ? De am fi fost noi meniţi numai a opri cu piepturile: 
n6stre năvălirile barbarilor și ale Mahomedanilor, ne-am fi 
șters de pe| fața pămîntului, odată cu încetarea acestor năvă- 
liră, ca ființe ce ne-am fi fost împlinit menirea. Dar nu a fost 
ast-tel ;- ci după o lungă n6pte și grele 'schingiuiri, perit-aii și 
întunericul și stafiile lui și noi iarăși am. revenit la vicță cu 
o putere noii€ și plină de încredere în lungul : viitor. Avem. 
acea putere, avem acea încredere, pentru că sufletul acestei 
părți a omenirii ce se numesce Poporul Român, încă nu și-a. 
revărsat în lume comora cuprinsului săi sufletesc. In adâncul 
lui se mişcă noi armonii în sfera frumosului, noi “desco- 
pcriri în aceea a adevărului, noi tipuri de caractere ce tre- 
bue să €să la lumină, să r&mână în amintirea omenirii. In | 
-acea ferbere interidră ale căreia urmări staii încă. ascunse în: 
“sînul viitorului, :stă dreptul nostru la: traiă, îndreptăţirea spe- - 
ranţelor ce ne încântă. Căci asta e legca' cea mare a naturii,. 
care :domnesce atât în nemurile de plante şi viețuitâre, cât și. 
în n&murile omcenesci ; că fic- -care are drept la traii și des- 
voltare, cât timp nu a desfășurat tâtă puterea de întindere. 
cu care e înzestrat de vecinicul izvor al naturii. Odată însă. 

„ce acesta s'a împlinit, atunci trebue să se stingă pentru tot--, 
„deuna, lăsând locul liber pentru alte fiinţe. 

Fiind-că not Românii încă nu am desfăşurat zot cupriu-
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sul mostra sufletesc, ave dreptul de a- trăi și Pute. Spera. 
în viitor. 

"Dar să nu credem că acestă lege ne asigură atât de 

puternic un viitor .de propășire, încât fără nici o muncă, 

fără de nici-o. silinţă, am pute ajunge la el. „Nu dor că îx- 
plinirea însă-şi a legilor mersului omenirii ar atârna dela 
voința &menilor; căci, precum e cu neputinţă ca să se sdrun- 

- cine mersul corpurilor ceresci, tot așa este de cu neputinţă a 
se clătina măcar câtuși de puțin acel al lucrurilor omenesci. 

Dâr între evoluția naturii şi acea a omenirii este următârea 
marc deosebire : că pe când legile naturii se împlinesc orbiș 

și fără de alegere, deci totdcuna cu acelaș efect . şi în ace- 
". Jaş fel, acele ale:omcnirii se împlinesc prin mijlocirea omului 

- însu-și, care arc puterea dea lucra după e/e sai în contra lor 

Când el lucreză după cerințele legilor omenirii, atuncea îuz- 
plinirea lor se face sub forma binelui, a fericirii, a propășirii ; 
când el lucreză în contra lor, atuncea înz/plizirea aceloraşi legi 

se face sub forma eului, a nenorocirii, a decăderii. Libertatea” 

omenâscă nu hotărăsce nimica asupra împlinirii. însă-și a le- 

gilor.; acesta merge de sine înainte și nestrămutat ; libertatea 

omului este însă marea putere care hotărăsce asupra modului 
împlinirii acelor legi neclintite ca izvor de: vicță mândră sati 

de morte schingiuitâre. . 

Poporul deci ce vre să propășască—cât timp are încă pu- 

tere de traii —va trebui cu mintea lui să caute a. pătrunde 

în înșirarea lucrurilor și' să recunoscă cum trebue cl să-făp- 

tuâscă pentru a sta în armonie cu legile omenirii. EI va trebui 
să-și pună tâtă silința pentru împlinirea celor ce va fi recu- 
noscut a fi de trebuință. Agerimea: minții şi tăria inimii sînt 

condiţiile neapărate ale vieții mai depline. Scznţa şi puterea | 

morală sînt. stâlpii fericirii popărelor — Aceste fiind bunuri ce . 

omul, poporul, pâte a şi le agonisi, urmeză că de./a e] atârnă - 

ca să intre în adevăr pe calea propășirii și să-și. câștige re- 
cunoscința omenirii, precum tot de la el atârnă, ca, remânând 

în nesciință și aruncându-se în ncorândudlă şi  desfrenare, să
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se ucidă pe sine însu-și. Pentru noi, Românii, care. începem 

abia a ne. desvolta, calca spre bine e cu atâta mai ușcră, cu 

cât sciința izvorăsce atât de mănos din lucrarea omenirii în- 
tregi trecute și a celei contemporane ce ne înconjră ; : iar 
puterea morală, stă atât de mândră în multe părți ale istoriei 
n6stre, strălucesce în suflete atât de mărețe ca acelea a unui 
Ștefan, Mihai sait Horia și în sufletele tuturor acelor ce se 
bătură și periră împreună cu ei — încât n'am ave decât să ne 
apropiem de ambele acele bunuri, pentru a simți în sufletele 

nâstre înriurirea lor cea bine-făcătore, 
Ori-cine simte deci în sine un cuget ce' năzuesce mai pre 

sus decât spre trebuințele dilnice, pote dar să se bucure as- 
tădi întradevăr de gândirea ce ne-a adunat aici ; căci în în- 
târcerea acesta în spre trecut, în simțimîntul ce ne împinge a 
încorda inimile nâstre pe mormîntul unui bărbat ce luptâ o 
vicță întregă pentru poporul săi şi tăriei căruia datorim noi 
astădi în mare parte existența nostră însă-și — în astă într- 
cere, dic, sc arată o crescere a puterii morale în sufletul: no- 
stru, o mai mare năzuință spre bine .și adevăr, o mai mare 
ură contra răului și a minciunii | Ori-care - din cei ce, de 

"aprope sati de departe, vor simţi r&sunetul, ce amintirea vâcului 
de atunci va produce în suflet, lovindu-se de starea de astădi, 
se va vede mai înălțat, în cugetul să, va voi mai mult şi va 
lucra mai mult. Tot cel ce va simţi în sine o agerime mai 
mare a spiritului, o tărie mai mare a inimii, își va aduce aminte, 
că prin muncă ncobosită și jertfiri spre binele obștesc e dator 
să sc facă vrednic la părtinirea cu care firea l-a înzestrat. 
"Căci să fim drepți, onorată adunare, nu tot poporul lucreză 

deodată spre vicța și propășirea sa. Este în el o parte activă, 
în mânile căreia stai ursitele poporului întreg ; ca îl duce 
spre propășire saii decădere, după elementul ce predomnesce 
în dinsa, cel bun sai cel rău, în luptă totdeuna, în luptă 

„_ncîmpăcată ca lumina cu întunerecul. Către apusul vieţii unui 
„popor predomnesce elementul r&ă ce se îndesesce necontenit 
ca umbra în înscrare, semn că sc apropie n6ptea mormintului.



  

Dar și la zori nu e lumină fără de.amestec; de la inceput 

până la sfârșit datoria elementului bun este de a lupta în con- 

tra răului. Prin silinţele salc, prin exemplul cugetului și a faptei 

curate, prin îndreptarea celor ce nu sciii sati nu vrea, pe calea 

binelui şi a adevărului, elementul bun întroduce vicța în-sînul 

poporului, o înalță până la culmea ci, și chiar în timpul de- 

căderii, prin o luptă necurmată, aruncă rade de strălucire asupra 

“nopţii ce se cobâră. Dacă partea mai alesă a națiunii remâne 

în vulnerare, atunci acesta urmeză în întuneric o cale necu- 

noscută, prada tuturor elementelor rele ce pot să-și iee sborul ă 

în mijlocul nopții; atunci 'se lăţesce crima de care e cotropită 

„fapta frumâsă ce fuge și sascunde ; lingușirea ce câută câștig 

din orbirea celor lingușiți. și înaintea căreia puterea de a sus- 

ţine privirea adevărului slăbesce din ce în ce; îngâmfarea 

asupra propriilor merite și lauda cu meritele altora, cărcia ur- 

meză lencvirea de a mai lucra şi care împreună ucid silința 

de a recunbsce starea adevărată în care te afli. și iubirea de 

muncă prin care poți scăpa de ea... Ast-fel se târie atunci un 

popor în o umbră îndoelnică un timp Gre-care, până la ivirea 

unor zori noiia sai ce e mai sigur până la stingerea lui. Deci 

împlinirea legii naturiă, că un popor are putință de a trăi şi 

a se desvolta până ce a rev ărsat în lume tot cuprinsul Sei Su- 

fletesc, atârnă de condiția ncapirală a Zuptei necurmate a ele- 

nentului bun în contra -celuă 70. 

Sufletele nobile și înțelepte ale Românilor din tâte țările 

le este dar impusă greaiia dar frumosa sarcină, de a mijloci 

acuma şi a realisa în viitor ultimul țel al speranțelor n6stre. 

Pentru acesta însă, o înfelegere şi o lucrare comună a elemei- 

Zului bun este condiția ncapărătă a reușitei. Nu mulțimea pu- 

terilor, ci îndreptarea lor spre' acelaş ţel și opintirea lor îm- 

preună hotărăsce mărimea isbândelor.: Cu cât elementul bun 

se întăresce mai mult prin strinsa legătură şi lucrarea împreună 

a celor ce-l înfățișeză, cu atâta puterea celui r&ii slăbesce, cu . 

atâta orânduela și prăpășirea în lăuntrul “Țării, neatârnarea ci 

în afară este mai asigurată. Cu cât din contra elementul bun
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se r&slățesce şi se desface de olaltă, cu atâta puterea lui se 
micşoreză, oră și'cât ar cresce : szummărul acelora în a cărora 
suflet este sădit; cu atâta se lățesce răul, - minciuna, desfrâ- 
narea; cu atâta predomnesc în lăuntru patimile și iubirea de 
sinc, iar în afară siguranța și respectarea “ării .slăbesce din 

"ce în ce. Să nu credem vreodată că un popor când se co- 
bâră în cumpăna lumii, nu portă el însu-și vina acelei co- 
boriri. “Totdcuna un popor ce slăbesce în afară, arată că e 
slab în lăuntrul săi; un popor.ce se stinge de pe. fața lumii, . 
că a fost mort în lăuntrul său, 

Ferice sînt timpurile în care elementul cel bun al unui 
popor găsesce un centru, un suflet „mare, în jurul căruia cu toții 
se adună și cu toţii lucreză, duși de un gând, o simţire. comună, 
spre binele și. înălțarea Patriei! Atunci puterea 'cresce înmiit, 
“atunci o țară mică, o mână de Gmeni, fac fapte_ce resună 
departe. de locul unde s'aii petrecut. -Atunci se văd lucruri ce 
par neînţelese în timpurile mai slabe. Ast-fel astăgi cădem în 
minunare dinaintea faptelor de vitez ale lui Ştefan Cel Mare, 
și pentru ce Gre?—pentru că astădi simțim prea bine că ast-fel 
de fapte ar fi cu neputinţă; și iarăși pentru ce acesta ?—Ore 

„nu sîntem tot atâția, ba pote mai numeroși decât pe țimpul 
lui Ștefan Cel Mare? Ore nu sînt şi astădi bărbaţi ce-și Yubesc 
Tara și tâte le-ar jertfi spre tericitea ei ?... Sint elemente bune, 
și astădi, onorată adunare, Și în mare câtimi, dar ele stai 
răslețite, nu lucrâză împreună și, de și tind spre acelaș țel, 
spre înălțarea nemului: și fericirea lui, ne fiind unite- prin îm- 
preună înţelegere, aruncă adese-ori unele asupra altora grozavă 
acusare. de trădător de țară! Nu este un centru care să le 
unâscă, un ochiti fermecător care să le insufle în inimă dorinţa 
și puterea de a lucra împreună, un ochiă ca acela ce aprindea 
în r&sboce sufletele viteze ale ostașilor români. 

Dar astădi, cu tote tulburările timpurilor, nu e atâta vorbă 
de răsboe şi de lupte sângerâse; 7âul nu este atâta în afară, 
cât în lăuntrul nostru, și în contra acestuia este de luptat. Nu 
voesc a vă zugrăvi acestă stare a n6stră din lăuntru în tâte
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părțile unde trăesc Românii, nici aceea a legăturilor dintre 

“ Români din tote aceste părți împreună. — Ori-cine î însă scie 

„că ea este departe de a fi ast-fel precum ar cere-o ideea pro-. 

pășirii nâstre spre unul și același viitor. În desbinarea. din 
lduntru stă slăbiciunea tuturor ; în acestă ncarmonie a inimilor 

și spiritelor stă rădăcina mai adâncă a relelor ce ne bântue, 
a primejdiilor ce ne amenință. De accea, pe mormîntul băr- 
batului ce a sciut a concentra în sine tâte radele de bine ale 
poporului stă, să cugetăm la o “apropiere a tuturor din tâte 

părțile spre o împreună lucrare. Toţi cei buni să caute a ave 
credințe, speranțe şi năzuințe comune, şi să caute a se înţelege 

asupra mijlocelor, prin care sar pute aduce realisarea acestora 
în viitor. Aceste credințe și principii comune să caute cu toții 

a le răspândi cât se pâte mai mult pentru fie-care Român ce 

are o inimă, ce simte legătura adâncă pusă. de natură între - 

inima sa și inima celui de acelaș nem, între sorta sa şi pă- 

„"mîntul în care sint sădite amintirile străbunilor și speranţele 

copiilor săi, să scie că are ce-va de așteptat: de la sudârea 

frunţii sale, că are un bine mai “mare de apărat decât inte- 

resul traiului săi însu-și. 

Lăsaţi marginile măestrice ce șirul istoriei le- -a ridicat în- 

tre noi | Istoria le va desface cu încetul, precum a și început, 

și să nu grăbim nimica în astă privință. De. și unirea politică 

este țelul ultim a ori-cărui nem și singurul mijloc de a des- 

făşura tot cuprinsul sufletesc al săă, să sia credem niciodată 

“că aci este totul, şi mal cu Samă mu, că aci este. începutul. 

Unirea Gmenilor, dacă e să fie cu trai, trebue să se facă întâi 

prin gând și inimă, apoi după ce ast-fel de înțelegere va fi 

aruncat adânci rădăcini în sufletul celor ce vor să-și uncscă 

şi alte interese, să pășescă şi la acesta. Unirca politică este. și 

o unire de. interese de tote dilele, o unire a. „acelor sfere, 
= 

„unde mai -ușor se jignesce omul de aprâpele săii. Deci starea 

îmbucățită în-care ne aflăm, este întrun înțeles priinci6să. Să 

lucrăm cu toții împreună la răspândirea acelorași credințe și 

. speranțe, să legăm Românul din Ardcl cu cel de lângă Prut 

.
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prin cuget și simţire, și să lăsăm mersului istoriei apropierea 
tuturor intereselor. Când tot Românul va tinde spre un țel, 
când unirea minţii și a inimii va fi închectă, atunci acea po- 
litică va urma numai decât din însu-și mersul lucrurilor ! 

Acâsta deci să fie gândirea care să ne lege împreună aice 
pe mormîntul lui Ștefan: Cel Mare : 

Că toți Românii care aă un Suflet mai osebit, o inimă mal 
7zobilă, fie ei din ori-ce sferă, fie ei din ori-ce țară, să lucreze 
zzeobosit, fie-care în parte şi cu toții împreună, spre aflarea şi 
răspândirea mijlocelor care vor pute să înlesnescă înrădăci- 
zarea credințelor, năsuințelor şi speranțelor nostre comune în 
anul și acelaş viitor, şi să asigure împlinirea acelui viitor 
în Su-şă. | 

Acdsta să fie ideea cea mai presus de ori-ce interese, de 
ori-ce deosebire în gândire și simţire. Căștigând. ast-fel un 
mijloc puternic de înțelegere, să căutăm a întinde acâstă în- 
țelegere din ce în ce mai mult între sufletele n6stre, de la. 
principiul acel mare, rădăcina vieţii însă-și, până. la ramurile, 
frunzele şi florile ci, restringend deosebirile între gândiri, sim- 
țiri și năzuinţe numai la atâta, pe cât e de neyoe pentru în- 
să-și propăşirea unui popor. Acâstă idee deci să nu rămână nu- 
mai ca o amintire în sufletele nostre — ci, despărțiți de aicea, 
să rămână ca o legătură adâncă care îndată să ne împingă 
spre o lucrare comună. Să cercetăm mijlâcele prin care sar 
put aduce la împlinire întruniri periodice ale Românilor "de 
pretutindeni, dacă nu din tote clasele societăţii, cel puţin ale 
tincrimii studiose. Să nu încetăm de a desbate prin graiu şi 
scrisore, fără patimă personală ci numai cu ținta spre adevtr, 
tote întrebările cele mai însemnate ale vieții nâstre sociale, 
politice, economice, pentru a se 'pute ajunge cu timpul la un 
adevăr asupra lor. Să nec silim cu toții, întru cât ce cu putință 
și să ne înțelegem asupra mijlâcelor, pentru cultivarea! țăra- 
nului, — temelia naţiunii — pentru-că elementul bun, atât de 
mănos răspândit în el, să potă eși la lumină și întrebuința pu- 

- terile spiritului şi ale inimii în folosul poporului întreg, iar 

r
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nu numal în acel a micel sfere a satului în care sa născut, 

Sa căutăm «dle înălțarea și întinderea teatrului naţional, care 

este până acum în mare parte şi mal mult un institut de în 

josire decât de inălțare morală, si chiar, astefel, precuni e, res= 

trins numal pentru o mică parte din poporul Întreg Dar 

acestea numal spre amintire ; căci destul ar fi numa «dle a 

ne indepăta de aicea cu cunoscința clară a idei ce ne-a 
adunat. Ea este destul de marei de frumosi pentu a 

umple sutletele nostre, şi mijlocele pentru împlinirea ef, sint 
tocmat râdele ce aşteptăm să le producă, Cu tite acestei, 

„onorată adunare, nu ne puteni despărți ce pe mormântul ma- 
relul bărbat, fără a cere de la amintirea lut o Înveţituri, o 

povăţuire pentru lupta ce avem de luptat, căci este oa cmă- 

nare ascunsă, dar adâncă, între starea dle atunci si aceea În 

care ne aflăm, între lupta ce lupti Stefan Cel Mare si aceea 

pe care trebue să o lupte astădt partea cea bună a poporului 
Român! Era și atunci ca Și acut o mare picat spre neo 

atârnatea și inaintarea poporului ş erati i atunci „btic)ehl 

cumplite, din lăuntru si din afară, ce amenința aceste evitupe 

  

. 
bunuri, lată pentru ce, în bucuria ness Ce tite: uetele 

nostre, totust simţim treccad o umbră ete «itete, piece tico 

cea prin sunetul marelul vitez, cind, intosce nelu iasinze tor 

cin lupte, scia că-l în ajunul unor nul Dată? lată pentru 

ce n adunări nol asft 7/ pe mossintul hui See „mi Cut Mires 

câci este o pornire a sutetulul nostri, Entre tert ae 

menarea stării de astă cu starea d? ct te oa 

  a întări lepăturile naturit pe morii aerit barat cr fu 

iat puternic decit atirninăzite tepuit se Dar pe tine 

pi Îl Stefan ctemrntul cel bin pie calita da tame Part, 

cici aersta cra unit în jurul nul cesti, tote că pita tine 

tine ta Lăurtru Ta - . 7 etertitea da 
citea geti dia ste ta Diuntsul     , 
tii cin Cai CăsiI sein 

tt atare în cin 
* . - Lă . * 

ar 0 DARA Do Ti Data tai
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- Români ! Dacă elementul bun se unesce în jurul unei idei, 
dacă puterile de vicță alergă la întrunire pe mormîntul eroi- 
lor naţiunii spre a lucra cu un gând, cu o inimă spre binele 
obștesc — atunci să nu ne temem | Predominarea binelui și 
a adevărului va urma în curând lucrării întrunite .a elemen- 
lui bun, și o stare mai liniștită, mai regulată și mai puternică 
în afară a Națiunii Române și propăşirea ci spre unul și ace: 
laș viitor. Dacă nu este eroul viii în fruntea nâstră, este ideea 

„pentru care sa luptat. Ea este un sore vecinic ardător pentru 
oglindile curate ce pot a-l resfrânge, 

Ştefan Cel Mare avea mai mult a se lupta contra primejdiilor 
“din afară. Arma sa cra ferul; puterea sa, virtutea inimii și 
braţul neobosit, biruinţele sale erai smulse pe câmpul stro- 
pit cu sângele. bravilor Români.: Timpul de astădi a schimbat 
totul, și răul și lupta în contra lui. Noi avem să ne luptăm 

„mai mult contra desbinării, ncînțelegerii interidre: arma n6stră 
este pana și graiul ; puterea nâstră virtutea inimii nu mai 
puțin trebuinci6să decât pe câmpul de r&sboiii — şi spiritul 
ncobosit; biruințele nâstre se vor urma în tăcere, în sfera 
cea ascunsă, a gândurilor omenesci, Dar cu tâtă acestă deosc- 
bire, rămâne adânca asemenare a Zuptei, acuma ca atunci, în 
contra unui zii, care ameniuță existența şi Propăşirea popo- 
7ului nostru. Adevărurile: fundamentale remân aceleşi pen- 
tru tâte' timpurile întru cât se reproduc împrejurări asemănă- - tore. Când o putere mai mică luptă pentru bine în contra 
unui mai mare r&ă, atunci aceleși adevăruri vor trebui apli- cate pentru a reuși, fie lupta pe câmpul de r&sboiă sai în câmpurile minților, Ștefan Cel Mare a isbutit în lupta sa, pen- iru-că geniul săi a pătruns mijlOcele adevărate ce putea să-l ducă la o bună isbândă. Mijlcele“ nostre. vor fi deosebite, - Caracterul lor însă va trebui să fie în totul acelaș, 'dacă voim 
să încununăm și noi cu glorie și rcușită lupta ce vom lupta, Ștefan Cel Mare ajunse la țelul stă prin neatârnarea sa de alții și încrederea în propriile sale „Puteri, prin -consciința lă-
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murită a stării în care sc. afla, în fine prin lucrarea adânc 

meditată și totdeuna măsurată după îndemnul împrejurărilor. 
Când Ștefan Cel Mare își apăra țara, el își punea speranța 

“mai îriainte de tâte în propriile sale puteri, căci în curând se 

încredințase, cât de puţin tare -e acel ce-și sprijină, vicța . pe 
“puterea și ajutorutile altora. Acest caracter de ncatârnare să-l 

introducem în spiritul nostru. Să fim ce-va prin lucrarea n6stră 
şi nu numai prin ajutorul altora, Să nu așteptăm pururea lu- 
crări gata de la alte popâre: să nu introducem în poporul 

nostru, pentru a mulțămi trebuințele lui, aședEminte străine 
cșite din munca și ostencla altor popore ; (să nu. traducem 

vecinic cele de nevoe pentru întinderea şi adâncirea cunoscinţe- 
lor nostre, ci să căutăm a scâte din cricrii noștri înși-și cele 

de trebuință pntru propășirea poporului, precum scotea Şte- 
fan Cel Mare din,mușchii Poporului Român însu-și puterea pen- 

tru apărarea lui... . Și “dacă une-ori trebue împrumutat aju- 
totul străin, cum . alt- fel -nici că se pâte, atunci iarăși să 

facem. ca Ştefan Cel Alare, mulțămindu-ne cu cinci mil de 

Secui și doiiă mii de Leși, când noi înși-ne luptăm în număr! 
de patru-deci de mii. Ast-fel întărind puterea spiritului și a 

inimii nâstre prin însă-și a nostră ostenclă, vom câştiga tot 
atât de' sigur lupta în contra clementelor contrare propășirii 

n6stre, precum câștiga Ştefan bătăliile asupra dușmanilor din 

afară. 

"A doăa condiţie noapărată a reușitei este, ca să nu ne înșe- 

lăm asupra, stării în care nc aflăm. Să nu ne orbim noi înși-ne 
prin lingușiri și înălțări.peste aceea ce: suntem în . adevăr, 

Când Ștefan Cel Mare își scăpă poporul întreg prin vitezele 

sale lupte, când întregul popor înălța rugi ferbinți către cer 

“pentru măritul Voevod, acesta, departe de a se mândri -de 

propriile fapte, petrecea, după obiceiul timpului de atunci; 
'dile întregi în post și rugăciuni şi nu. sc orbia asupra 'pri- 

mejdiilor ce-l așteptaii și de acolo înainte, asupra muncii ce 
avea încă de' muncit pentru a ajunge Ia țelul săi.—Să facem 

asemenea astădi și noi în felul nostru... La cea mai mică
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'isbândă a faptelor sait spiritului nostru, să nu ne îngânfăm 

cu o neertată zădărnicie; să înțelegem totdeuna unde ne 

aflăm,-cât am lucrat, cât avem de lucrat pentru a ajunge. la 
scopul dorit, și a merita de a fi trecuți cu semnul. recu- 

- noscinţei în analele lucrurilor omenesci. Aa 

În fine,—și acesta răsună din depărtare peste ruinele secoli- . 

lor trecuţi ca o sfătuire trimisă: poporului iubit de înţelepciu- 

nca lui Ștefan Cel Mare,—să nu ne grăbim întru realisarea 

scopului nostru. Să nu pripim prin o 'lucrare nesocotită 

mersul împrejurărilor, pentru a nu arunca în o vecinică n6pte 

mândrul viitor ce începe a ne luci. Să lăsăm, pe'cât se pâte, 

timpului și împrejurărilor 
„ară noi să ne silim a fi gaza prin puterea” “şi înălțimea din 

Jăuntru a primi ceca ce viitorul ascunde în sînul sei. . Vieţa 
întregă a lui Ștefan Cel Mare și testamentul să i politic conţin 
acestă învățătură. Niciodată Ştefan Cel -Mare nu se arunca orbiș 
în luptă, ci totdeuna aștepta ca timpul şi împrejurările să asigure 
resultatul lovirii sale, care atunci urma ca un fulger. Niciodată 
el nu se îndoi a jertfi un bine mai mic, pentru scăparea bu- 
nurilor celor mari a onârei și existenței poporului săti.— 
Lucrarea încctă în interiorul poporului, concentrarea elemen- 
tului bun, luminarea părții pasive a națiunii, nâstre, înțelege- 
rea asupra mijlâcelor de propășire, asupra mijlâcelor de în- 
depărtare a desbinărilor ce ne sfâșic, a relelor materiale şi 
morale ce sc lățese molipsitâre în lăuntrul nostru — iată 
lucrarea ce este menită a aședa pe temeliile, pe care timpul 
le va ridica odată, viitârea Românie, lucrare încâtă .dar ne- 
sfărâmată, ca aceca a polipilor ce ridică insule din sînul 
oceanului, pe care apoi vicța își aşterne covorul săă, far nu 
“ca acea a furtunurilor mării ce înalță într'o clipă cumpliţit 
munți. de spumă, ca Yarăși să-i cufunde în latul ocean. 

Deci, fraților Români, să avem speranță în viitorul nostru 
și să lucrăm întru împlinirea lui. - 

Să lucrăm împreună la unirea spiritului şi a inimii tuturor 
celor de acelaș ncm, la "îndepărtarea relelor 'ce ne sfâșie în. 
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lăuntrul nostru. Să fim cu iubire pentru dreptate. și adevăr, 
să luptăm fără încetare în contra răului si a minciunii; să 
fim neatârnaţi în cugetul și spiritul nostru și să nu: ne mân- 
drim de resultatele dobindite, ci să tindem necontenit a le 
„mări și a le întinde ; în fine să nu grăbim, periclitându-l, un 
viitor ce va fi-sigura urmare și răsplată a unci munci. neobo- 
site pentru bine. şi -adevăr. 

, . . 
-r 

lară tu, umbră măreță a lui Ştefan Cel Mare, coboră-te în 
sufictul poporului t&ă, și cu puterea ta de fer, încârdă voința 
spre împlinirea acelor datorii, pe care natura le impune ori- 
cărui popor ce năzuesce către nemurire | 

Exerciţiul 48,— Să se citescă și să se compare cu «Cuvintul 
de îngropare> de mai sus, arătându-se asemănările și deo- . 
scbirile dintre ele. . | o 

Exercițiul 49, — Să se compună un cuvînt festiv pentru . 
„inaugurarea unui monument la Călugăreni. 

Ş 55. Sistematisarea în privinţa speciilor de discursuri. 
Composiţiile retorice pârtă în genere numele de dis- 
cursuri, cuvântări (la singular «cuvînt» sai «cuvîntare») 
sait disertaţii în genere. Ele sînt de trei genuri: 

I. DiscunsuR! DELIBERATIVE, Care aii de scop de a deter- 
mina pe auditori să legifereze, adică să determine voinţa 
lor într'un, mod precis şi noii. 

II. DiscuRsuRi JUDICIARE Sali PLEDARI ÎN GENERE Care ati 
de scop de a determina pe auditori să aplice legea în- 
îr'un anume sens; adică să determine voinţa lor într'un 
mod precis, dar vechii; şi | | 

III. DiscuRsURi DEMONSTRATIVE Care aii de scop de a de- 
termina pe auditori numai să-şi orienteze credinţa în- 
tr'un anume sens, adică să le determine voinţa întrun 
mod vag. | 

Ş 56. I. DiscuRsURILE DELIBERATIvE Sînt de mai multe 
specii: 

Retorica. . ” 20
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i 1. Discursuri politice, în care se tractâză 
afaceri privitâre la mersul Statului, și. care sint de trei 

. feluri: - 
a) Politice propriii gise, care se țin în adunări 

ce nu fac parte din organismul statului: (întruniri). 
-b) Parlamentare, care se ţin în adunări ce fac 

parte din organismul statului (parlamente). O varietate a 
discursurilor parlamentare sînt discursurile personale. 

c) Diplomatice saii solemne, care-se ţin de solii 

unei ţări către un cap încoronat sai către o adunare a 
altei ţări, ori se-ţine de cine-va în numele unei adunări 

către propriul suveran sau către altă adunare constituită. 

" 2, Discursuri militare, prin care un coman- 

 dant îşi îmbărbătâză ostașii sai le mulţumesce, Şi care 
sînt de doiiă feluri:. 

a) Discursuri militare pr opr dai gise, care se 
“rostesc în faţa ostașilor. 

b) Proclamaţiuni, care se dati. numai în scris. 

Ezplicare. — Discursuri politice — şi anume «proprii dise» — 
„am avut <Românii și Ungurii» de Simeon Bărnuţ. 

Discursuri politice parlamentare am avut: <A doiia Olintiacă» 
de Demostene, «Prima Catilinară» de Cicerone, «Indemn la Unire» de 

Vasile Boerescu, «Discursul în chestiunea legii rurale> de Jfichail 
Kogălniceanu, « Discursul asupra sfertului pe venit» a lui Mirabeau, 

„<La unirea definitivă» de Parbu Catargiu şi «Discursul asupra 
medaliei» de Anastasie Panu. 

Discursuri politice diplomatice am avut «Discursul către regele 

Poloniei» de Luca Cârjă şi <După alegerea lui Cuza» de Aichail 
hogălniceanu. 

Discurs militar proprii gis am avut «Discursul lui Mihaiii la 
Călugăreni» de A, „Bălcescu, 

Proclamaţiune am avut <Proclamaţiunile Domnului Car ol după 
bătălia de la Griviţa». 

Ş 57. Il. Discunsuniiz DEMONSTRATIVE sînt şi ele de mai 
multe specii: 

1. Predici, omilii sai învățături prin care 

susţinem un învăţămînt de natură religi6să sau morală.
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„2. Oraţiuni funebre, care cuprind laudă unui 
„mort, pot fi de natură religi6să sati morală, care sînt 

4 de doiă feluri: 
a) Oraţiună funebre propriti gise, care se tin 

chiar la înmormîntarea mortului ; | 
b) Panegirice, care se ţin la mai mult sau mai 

puţin timp după ce a fost înmormîntat. 
a „.» 8. Discursuri academice, prin care căutăm 

să limurim o idee de natură morală sati socială, fie pri- 
vitore la individ, fie de natură generală. Ele sînt de 
doiiă feluri, fie-care cuprindând mai multe varietăți : 

e a) Solemne care se ţin în împrejurări deosebite 
"din vi6ţa unui. popor saii unei societăţi, şi care ai mai. 

=. multe” varietăţi: 4 
N 

1) Discursul de recepţiune sau. elogiul aca-.- 
demic, cuvîntare de laudă: pe care o ţine un membru unei 
Academii (adică al celei mai însemnate Societăţi literare și sciinţi- 

f. *  fice dintr'o ţară) către un noii membru primit în acea Societate. 
2) Cuvîntul festiv-prin care se tractză o cestiune de 

interes general cu ocaşia vre-unci sărbători cu. însemnătate na- . 
- ţională. - 

3) Disertaţia! proprii. disă prin care se tractâză o 
| :- costiune de ori-ce însemnătate cu ocasia vre- unei serbări cu ca- 

racter particular. : 

„b) Ordinare, care se ţin în împrejurări obici- 
nuite, și care ai mai multe, varietăţi : - 

1) Conferenşa, prin care tractăm o chestiune, care spre 

a îi înţelâsă, nu mai are trebuinţă de alte cuvîntări. E 

2) Lecţiunea prin care tractăm o chestiune care, spre a 
fi pricepută bine, cere un şir de mai multe cuvîntări. 

3) Memoriul academic în care un membru al unei 
Academii studiază gin propriul impuls o cestiune pe care apoi o 
citesce înaintea celor-l-alți membri.  - / 

. 4) Raportul academic e tot un fel de memorii, dar 
„făcut t după o însărcinare dată de, Academie. 

A 5) Prefaţa sau cuvîntulde introducere prin 
[ „Care autorul unei cărţi dă lămuriri asupra cuprinsului şi sco- 

pului cărţei. sale. . 

=
   y
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Erplicare. — Discursuri demonstrative avem predica «Despre 

gloria omenâscă> de Masillon; Qiscursul funebru (proprii dis). 

«La mârtea Henrietei de Englitera» de Bossuet; <Panegiricul lui 
Traian» de Pliniă şi <Cuvînt de îngropare» de B. Mdzărenul.. 
Avem apoi discursuri academice, și anume discursul de recep- 

ţiune <Elogiu! lui Papiii Ilarian» de G. Bariț; cuvîntările festive: 
«Puterea de viță a Românilor» de Cipariii; «Trecutul şi viitorul 
României» de C. Wegri şi <La mormîntul lui Ştefan. Cel Mare» de: 
A. D. Xenopol. - 

$ 58. DISCURSURILE JUDICIARE Sail PLEDĂRILE ÎN GENERE Sint. 

şi ele la rândul lor ae mai muilte specii: 
1. Acusarea este un discurs prin care arătăm 

probele de vinovăţie ale cui-va. Ele sînt de doiiă feluri: 
a) Acusarea propriii disă sati Rechisitoriul pe 

care-l face Ministerul Public. în numele statului. 
b) Discur surile de acusare pe care le pste face 

oră-ce avocat în contra adversarului s&u. 
2, Apărarea este un discurs prin care arătăm 

nevinovăția acusatului. Şi pâte fi şi ea de două feluri: 
„a) Aperarea din oficii pe care o face un avocat 

însărcinat de tribunal ca să răspundă la acusările Mi- 
nisterului public; şi 

_b) Aperarea propriii disă, pe care o face un 
avocat după însărciarea specială a acusatului. 

Apărarea în scris se numesce memoriu saii conelu- 
sîună în scris. . 

„3. Resum atul este un discurs. prin care-se 

arată, fără părtinire, argumentele pro şi contra aduse 

într'o cestiune. El e de doită feluri: 
a) Resumatul oral, pe care de obiceiit îl face 

presidentul Curţii cu juraţi pentru luminarea juraţilor, 
„care nu sint Gmeni de legi, şi 

b) Raportul saii resumatul în seris, pe care-l: 
face într'o chestiune juridică, un judecător pentru cei- 

Lalţi judecători.
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Erplicare. — Discursuri judiciare avem «Rechisitoriul>, <Apă&- 

area» şi «Resumatul» în pr ocesul Calinic, şi “Apărarea lui Ludovie 

AVI» ge De Size. 
[i 

$ 59. Recapitulare generală. — A fi orator în- 
semnâză, în înțeles general, a vorbi bine, adică a 
spune, aşa lucrurile ca să convingi pe cei ce te 
„ascultă“ despre adevărul diselor tale Şi a-i hotări, - 
dacă este nevoe, la vre-o acţiune anumită. Acâsta 
e un dar natural. Intâlnim adesea 6meni care ati : 
acâstă calilate de a te impresiona când spun ce-va 

„ Dicem atunci. despre ei că aii elocuență naturală. 
Darul natural nu este însă de ajuns: se cere o 

anume cultură, se cer anume calităţi intelectuale 
Și morale. Așa ati fost oratorii al căror nume a 
trecut peste vâcuri. 
La Greci şi la Romani, pentru- că desbaterile în 

public „aveati un mare: rol, s'a desvoltat orâtoria şi 
S'ait stabilit cerinţele. ei, intemeindu-se studiul Re- 
ioricei, adică studiul condiţiunilor oratorului. 

Oratorul perfect, cum l-ait înţeles cei vechi. este 
un bărbat de o onestitate exemplară, om învățat, 
cunoscător adânc al filosofiei, un observator mi- 
nuţios al vieţii și obiceiurilor omenesci, cu vorbire 
convingetore, cu înfăţişare plăcută, cu glasul sim- 
palic,: cu pasiuni puternice, însă destul de bine 
stăpânite. - 
„_Negreşit, e greii, să se găsescă lote aceste ca- 

lităţi întrun om; de. aceea n'a existat orator care 
să nu aibă vre-un.defect; totuşi găsim o bună 
parte. din ele la toți oratorii cei, mari. 

Să resumăm aci principalele regule pe care: tre- : 
bue să le aibă în vedere acei care voesc a fi oratori. 

Sa dis că poelul se nasce, iar oratorul se face 
(poeta nascitur, orator fit). Acesta este adevărat 
numai în parle, „căci, precum se cer daruri natu- 

!
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rale -spre a fi poet, tot asemenea se cer daruri 
naturale pentru a fi orator. . 

Studierea subiectului trebue să fie prima preo- 
cupare a oratorului. “Trebue să-l cunoscă în tâte 
amănuntele şi să fie el mai întâi pe deplin con- 
vins de cele despre care voesce a convinge pe 
alții... Relorii vechi aii dat numele de invențiune 
acestei cercetări amănunțite, adică găsirea tuturor 
argumentelor saii probelor pe.care trebue să le 

„întrebuinţeze în discurs. Adunând materialul în- 
ireg, se va procede la dispunerea lui după un plan 
bine întocmit și apoi se va gândi oratorul'la fra- 
sele cu-care lrebue să-l rostescă, adică la elocuţiune. 

Ce scop urmăresce ori-ce orator cu un discurs 
al sâi? Cei vechi diceati că se deosebesc trei sco- 
puri: să convingă, să placă, să misce. (Erit elo- 
quens. is qui: in foro. causisque civilibus ita dicet 
ut probei, ut delectet, ut flectat). In vederea lor 
se va pregăti deci oratorul. . : . 

vă convinge. _.... 
Ca să placă e dator să ţie-samă. de nisce con- 

dițiuni, pe care cei. vechi le-au numit. moravuri 
oratorice.: Ele s'ar pute defini ast-fel: «ce trebue 
să crâdă publicul. despre cel ce vorbesce». Pu- 

„blicul trebue să: crâdă că .este un om care, se în- 
“Tățișeză după o pregătire anumită; că nu pote - 
ave nicidecum intenţia” să-l amăgâscă; să-l vadă 
că e.modest, adică că nu vrea să-şi impue părerile, 

» ci că lasă pe ascultători să le primâscă dacă vor voi; 
să capete credință că un interes superior, inte- 
resul special al ascultătorilor adunaţi acolo, ori 
interesul general al Statului, îl face să: vorbâscă, 
iar nu folosul s&ii 'personal. Ca să placă, oratorul 
trebue să ție samă de condiția ascultătorilor, de: 

Dacă probele sînt bine adunate și bine întocmite, 
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vârsta lor, de cultura lor, de starea lor sufletâscă 
în momentul când le vorbesce. Acesta este un im- î 
portant element. de succes. 

Ca să misce sau să înduplece pe ascultători, 
oratorul are. tr ebuință de patetic. Prima - condi- 
țiune este ca el. însu-și să fie mișcat:(si vis me 
flere, dolendum: primum ispi tibi!); apoi să caute 

„a transmite ascultătorilor starea sufletâscă. Acâsta 

o face prin căldura cuvîntării sale.. Regule în” 
” acestă privință nu se pot da; în acâstă parte mai 
„ales decide darul natural. Atâta se pote recomanda 
oratorului, să găsescă momentul când ascultătorii. - 
sînt destul de bine pregătiți. ca să potă simți. și 
ei o emoțiune puternică; de aceea am. vădut că 
pateticul stă la sfârşit și numai în rare casuri stă 
“la începutul discursului. - 

Une-ori oratorii, ca să provâce înduioșare ca as- 
cultătorilor, recurg la mijloce indirecte, adică pun 

-- sub ochii ascultătorilor scene 'saii obiecte care ppt 
să producă emoțţiuni. Atunci avem: un patetic in- 
direct, Așa ar face un procuror care ar aduce în 
faţa juraţilor. hainele pline de sânge ale unei vic- 
time sati cuțitul cu care sa servit asasinul; așa 
a făcut Antoniii când a descoperit corpul plin de 
răni i ak lui Cesar. - 

1) Aşa a dis Horaţiu; după cl Boileau: Pour me tirer des pleurs îl | 
faut que vous pleuriez. Le Clere: 'Tremblez ct fremissez si vous voulez 

me faire trembler et fremir, -



NOTE ISTORICE 
„ASUPRA ORATORILOR ÎNSEMNAŢI Al LUMII 

  

DIN VIEȚA LUI DEMOSTENE 
Demostene, care cra celebru la începuturile lui Eschine, era to- 

tuși cu 8 ani mai tînăr ca rivalul sâu. Era născut la 385, la Peania 
în Atica. La vârsta de 7 ani pierdu pe tatăl săi, care era un bo- 

gat armurier. Tutorii săi îi mâncară t6tă averea şi puţin le păsară 
de,educaţia lui. Totuşi el se duse să asculte pe Platon şi pe Euelide 
din Megara, şi Academia a avut în el cel mai zelos discipol. Se 
hotărî să urmărâscă înaintea tribunalelor pe : miserabilii care îl . 
sărăcise și luă ca să-l conducă în studiul oratoriei: pe Iseil. 

Ajuns la majoritate, pledă în contra tutorilor si, care fură 
osândiţi la restituiri considerabile. Este probabil că Iseii l-a aju- 
tat în compunerea celor 5 pledări ce a pronunţat în proces şi pe 
care le posedăm. 

Apoi Demostene încercă a vorbi de la tribuna publică, dar de 
doit ori fu respins cu şucrături. 

Stilul lui părea obositor şi întunecat, fără ușurință și fără 
graţie. Dar aceste neisbândi înflăcărâ şi mai mult pasiunea lui 
pentru glorie. Se închise în timp de mai mulţi ani întro singu- 
rătate profundă, lucrând cu o energie remarcabilă pentru a în- 
vinge defectele lui naturale, îngălbenindu-se pe cărţi, copiind și 
recopiind pe Tucydide, meditând, compuind și mai cu  s6mă de- 

" clamând. In îine, eși la lumină stăpân pe el și pe tote. resursele 
artei. Atunci avea 25 de ani. In puţin timp, ajunse la putere și la 
renume. Se servi şi de talentul lui spre a-și mări averea. Scria 
pledări, cum a făcut şi Antifon, Iseii şi atâţia alţii ; caracterul lui
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„violent se potrivia mai mult cu rolul de acusator decât cu acela 
de apărător și de apologist. Numerâsele discursuri judiciare care 
ne-aii rămas de la el, nu sînt decât o mică parte din acelea ce a 
scris şi a pronunţat. . 

“ Singure pledările lui Demostene ar îi fost de ajuns să-i facă 
o reputaţie nemuritâre. i 

-Dar cuvîntările sale către popor și cuvîntările lui politice îl 
fac să întrâcă pe Iseit și pe toţi cci-l-alţi oratori atici. Cea mai 
mare parte din Filipice sînt capo-d'opere. Apărarea lui Ctesifon, 

"acest faimos Discurs asupra Corânei, este chiar întrâga ființă a 
lui Demostene, plină de. focul geniului săi și al pasiunilor care-l 
însuflețiaii acum 20 de secole. . 

In timp de patru-spre-gece ani, Filip nu putu să facă un pas 

fără a se găsi în faţa lui Demostene. Proectele: lui, abia conce- 

pute, eraii denunţate Greciei de la înălţimea tribunei; vedea eșina 

* din tâte părţile vrășmași , la accentele acestei voci inspirate ; şi 

"Demostene nu se da în lături de a pune în acâstă luptă sfintă 
chiar şi ondrea lui. 
„Primia aur de la regele Perșilor spre 'a combate aurul lui 

Filip şi îl semâna în tâtă Grecia fără a'se gândi că va bănui 
cine-va că-și face şi lui o parte și că își vinde discursurile. Plu- 
tarch spune, cu o învederată exageraţie, că la Cheronea - Demos- 

tene soldat n'a fost demn de Demostene. orator şi că “acela 

care a contribuit mult să aducă acâstă dezastrâsă bătălie, își pă- 

răsi postul şi-şi aruncă arinele. Dar Atenienii nu-l învinovăţiră, 
fiind-că nu voiaii să eră de la un om de tribună ceea-ce puteait 

cere de la un om de meserie. N 
„O dată Filip mort, Demostene încercă să ridice Grecia în con- 

tra succesorului lui ; dar ruina Tebei arătă că Grecia n'a făcut 

alt-ce-vo decât să schimbe un stăpân pentru un altul mai teribil. 

Depărtarea lui Alexandru permise Atenienilor a se crede liberi un 
moment, și Demostene își recăpătă t6tă influenţa. 

In fine primi în sala teatrului, î în diua concursului pentru noile 

tragedii, acea. corână. de aur, cum propusese odată: Ctesifun să i 

se dea în numele poporului, drept recompensă pentru devotamen- 
tul şi serviciile lui. 

Dar puţin timp după triumful lui, Demostene cădu în disgrație. 
Harpalus venise la Atena ca să ascundă fructul tâlhăriilor ce co- 

„misese și precupeţia protecţia oratorilor, ca să-i potă îi permis a : 

- sta în oraş. Mai întâi Demostene. propuse isgonirea lui, dar în 

dia când Harpalus trebuia să părăsâscă Atena, el se abţinu de a 

vorbi. 'Tăcerea lui, pe care o justifica printr'o infirmitate care îi
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alterase vocea, fu socotită ca interesată. Fu implicat în procesul . 
lui Harpalus şi condemnat de Arcopag la o amendă de.50 de ta- 

““lenţă 1); sentenţa: îl :declara prisonier până când va plăti acestă 
enormă sumă... , i 
7 Demostens, or și ce ar dice Plutareh, nu primise nimie de la 
Harpalus. Nu numai pentru că Demostene a protestat t6tă viâța 
de nevinovăția lui, are cine-va dreptul să-l crâdă; dar casierul lui 
Harpalus, prins la Rodos de Macedonânul Philoxen şi supus la 
torturi, numi pe toţi cei ce primise bani de la Harpalus, fără a 
pronunţa niciodată numele lui Demostene. Philoxen; care nu avea. 
nici un cuvînt să:cruţe pe vrăşmaşii lui Alexandru, a. mărturisit 
în scrisorile ce le scria Atenienilor tot c6 aflase asupra acestei . 
„afaceri. o = ci i 

(A. Pierron). 

ELOCUENȚŢA LUI ANTONIU, ORATOR: ROMAN 
Antoniu n'a scris nici unul din discursurile lui, Pentru acâsta 

dădea o justificare care face mai multă cinste prudenţei decât 
sincerităţii. El vroia să fie totd&unea în putinţă de a nega, dacă 
i Sar fi imputat că a dis odată ce-va ce nu trebuia să dică. Prin- 

„cipiile pe care le profesa asupra datoriilor de orator judiciar îl 
făcea să trâcă de la'alb la negru, trecând de la o causă la alta; 

„Şi nogreșit pentru acâsta nu se expunea niciodată a veds pe 
vre-un Brutus punându-l în contradicţie cu el însu-și. In ce privesce 
morala de orator, Antoniu m'avea decât un singur ideal: succesul, 
Se decidea cu grei să se ocupe cu un proces Gre-care, dar dacă - 

-acorda cui-va protecţia lui, o făcea-fără reservă. Apăra interesele 
clientului prin tâte mijlâcele posibile, ori-care ar fi fost val6rea lor: 
morală, numai să-i pâtă servi a atinge scopul. Acâsta este teoria 
pe care Antoniu o desvoltă siugur în dialogurile, în care Cicerone 
îl pune să vorbâscă. Dar ceea-ce spune despre consciința cu care : căuta să-și îndeplinâscă sareina, răscumpără erorile acestei doctrine 
prea mult advocăţesci, Se pătrundea adâne de sentimentele pe care 
vrea să le inspire judecătorilor şi auditorilor săi. Niciodată d. „ex. nu căuta să provâce compătimirea pentru client, dacă el însu-și nu se simţia emoţionat de durere şi de milă. - | | 

Ast-fel printr'o mişcare spontanece, gicea el, iar nu prin calcul 
sai prin artă, a sfâșiat. tuniea lui Manius Aquillius dinaintea ochi- 

1) 260,833 fr. după moneda nâstră,
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lor poporului, spre a arăta rănile de' care era acoperit pieptul 
acusatului, La vederea asestor răni, Marius fu mișcat de s6rta 
vechiului lui tovarăș de arme, acest om sălbatec vărsă lacrimi, şi - 
Aqullius fu achitat. 

Acestea eraii triumiurile elocuenţei lui Antoniu. Cicerone vor- 
_besce totdsuna cu o vie admiraţie de acâstă elocuenţă 1),: 

. Iată ce gice el (Brutus XXXVII) : 

” Antoniu se gândia la tot; el aşeda fie-care lucru așa ca pentru , 
efectul ce urmăria să tragă cel mai mare folos posibil; şi, după 
cum un general face să : înainteze la timp cavaleria, infanteria, 
trupele uşâre, el își aşeda. argumentele în partea discursului care-i 
convenia. Avea o excelentă memorie, niciodată n'ar fi fost bănuit 
de muncă şi totdâuna avea aerul de a vorbi fără preparaţie. Cu 
tOte acestea era așa de preparat, că ţi se părea că judecătorii nu - 
sînt destul de preparaţi pentru a-se păzi de surprinderi. Expre- 
siunile lui nu eraii de o mare eleganţă ; nu trecea dar că areo 
elocuţiune îngrijită; pe de altă parte, însă, nu avea nimic grosolan, , 
şi termenii lui erai aceia care convin unui orator. 

Am spus: dacă trebue să ţinem socotâlă de o dieţiune corectă, 
„acâstă calitate e mai puţin mare prinea însă- şi decât pentru că în 

“general este negligeată. Nu este atât de mare meritul de a- ţi cu- 

n6sce limba cât este rușine a nu o cunâsee. 
Antoniu avea mai multă grijă de efect decât de graţie. Alegerea 

cuvintelor, locul lor, legătura între peridde eraii totdâuna resul- 
tatul unui calcul. 

DESPRE ELOCUENȚA LUI CICERONE 

Cicerone, cel mai mare orator al Romanilor, s'a născut la anul 

106 a. Chr. în oraşul Arpinum. Familia sa făcea parte din ordi- 
nea equestră. A crescut la Roma şi a avut ca profesor pe poetul 

Archis; a servit în armată şi a luat parte la răsboiul cu Socii. 
= A început să ţină discursuri la vârsta de 26 ani, în timpul dic- 

taturii lui Sula. Cu ocasia primului: sâit proces a avut de adversar 
„pe celebrul orator Hortensius şi totuși a câștigat causa. - 

De atunci renumele săit a mers crescând. Intrând în funcțiuni: 

"publice, a fost mai întâi questor în Lilibea (Sicilia) şi mai târdiit 

consul. 

7 

  

1 Până'aci după : A. Pierron, «Ilistoire dela litterature romaine».
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In timpul consulatului lui s'a întâmplat celebra conspirație a 
lui Catilina. - : i 

In timpul triumviratului lui Pompeii, Cesar şi Crassus, el a fost 
persecutat de Clodiu, care căpătase mare trecere atât la popor 
cât și la triumviri. Ast-fel a putut să facă a se vota o lege contra 
lui Cicerone, acusându-l că a trimes la morte pe tovarăşii lui 
Catilina fără să fi fost osândiţi de popor. Inainte de a se vota 
acâstă lege, Cicerone plecă în exil; dar lucrurile se schimbară 
“peste câte-va luni, Clodii pierdu tâtă influenţa de care se bucura, 
şi Senatul decretă chemarea lui Cicerone din exil. IntOrcerâa lui 
a fost un adevărat triumf. Atunci a rostit el o serie de discursuri 
întitulate Pro Domo. ! 
-Amie al conjuraţilor care ai ucis pe Cesar, cl trecu în partea 

lui Octavian când se formă triumviratul lui Octavian, Antoniu și 
„Lepid; dar nu scapă cu viâţă, căci Antoniu caru ca acela ' care E 
rostise vehementele </ilipice» contra lui — să fie pus pe lista pro- 
scrișilor. Ast-fel pieri Cicerone în vârsta de 63 de ani, ucis de 
Omenii adversarului sâi, Ă 
"lată ce dice Quintilian aespre Cicerone: 

«Marcus Tullius, silindu-se să imite cu totul pe Greci, a repro- 
dus, după mine, vig6rea lui Demostene, abundanţa lui Platon, 
delicateţa. lui Isocat. Și-a însușit prin studiii ceea-ce era mai bun 
în fie-care dintre ei şi a sciut să cultive o sumă de calităţi proprii 
ale sale, căci el nu se asâm&nă cu un riuşor care se formâză din 

, apa ce o varsă plâia, ci este un izvor care ţişnesce din munte. Se 
pare că Provedinţa l-a trimis în lume ca să se vadă într'însul 
tote puterile elocuenţei. Cine -pâte să explice lucrurile cu mai 
multă grijă decât el; cine pâte să misce mai cu multă putere ; 
cine are mai mult farmec în vorbire ? E totdâuna atâta autoritate 
în tot ce spune, încât ţi sar părâ că e rușinos să nu fii de pă- 
rerea lui. De aceea contemporanii lui l-ai numit regele elocuenţei 

» judeedtoresci, şi pentru posteritate «Cicerone» a rămas nu ca 
numele unui om, ci ca numele însu-şi al elocuenţei». 

Puterea cea mare a lui Cicerone sta cu deosebire în patetic. 
Acest lucru îl spune chiar e! într'una din lucrările sale retorice 
(Orator NXXVII—XXXVIII) : Si E | 

«Ce aș put& spune despre arta 'care consistă în a escita com-' 
" pătimirea ? Atâta m'am esereitat de mult, încât de câte-ori eram 
mai mulţi care aveam să pledăm acedși causă, se învoiaii toţi ca 
să mă lase pemine cu peroraţiunea. Dacă aveam Gre-care succes 
în acest gen, nu artei îl datoram, ci unei sensibilităţi naturale. 
Talentul meii în acest gen, pentru care regret că nu are mai multă
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putere, se pâte judeca după discursurile mele, cu tâte că cetirea 

nu pâte să înlocuâscă acea căldură de acţiune care dă elocuenţei 

- vorbite atâta superioritate faţă de cea scrisă. 

«Dar nu e destul numai a escita compătimirea judecătorilor, 

după cum am făcut adesea și întrun inod așa deatingător, încât 

în cursul uneia din plegdările mele, am presentat: un: copil în 

braţe: că într'o altă causă am ridicat deodată pe ilustrul acusat 

pentru care pledam, și că, luând de asemenea în braţe pe fiul lui, 

un copil mic, am făcut să se cutremure forul de plânsete şi de 

gemete; nu e destul acâsta : trebue să escitezi în sufletul judecă- 

torului, invidia, favârea, disprețul, admiraţia, ura, amorul, desgustul 

speranţa, frica, bucuria, durerea. In lucrările mele se vor găsi 

exemple pentru tâte aceste pasiuni deosebite: pentru cele tari în 

discursurile contra lui Verres, pentru cele blânde în apărările 

mhele. Tâte mijlâcele, în adevâr, de.a mişca saii de a potoli spiri- 

- tele, le-am încercat, aş put6 dice chiar, le-am dus la periecţie, 

dacă nu m'aș teme că voii fi acusat de presumpţiune, de şi 

spunând adevărul». _ 
. 

Cicerone ma fost numai un orator. strălucit, al cărui renume a 

trecut peste vâcuri ; ela studiat în amănunt arta oratoriei. Avem 

de la el mai multe serieri de retorică, dintre care cele mai însem- 

nate sînt: «Brutus sive de claris oratoribus», (Brutus, despre vra- 

torii celebri), «Orator» (Oratorul), <De optimo genere oratoriu», 

(Despre oratorii perfecţi). 

Iată câte-va pasagii din aceste scrieri : 

Cele doi& merite principale ale oratorului sînt: întâiul, a argu- 

menta cu dibăcie pentru a lumina pe ascultători ; al doilea, a mişca” 

- spiritul ascultătorilor prin forţa acţiunii. Acela care scie să înflă- 

căreze pe judecător, reuşesce mai sigur decât acela care se măr- 

ginesce să-l instruâscă. (Brutus, XXIII). 

Orator elocuent, după ideea pe care o avea M. Antoniu, va fiacela 

care înaintea judecătorilor şi la ori-ce discurs public, va sci să 

probeze, să placă și să misce. [ste trebuincios a proba, dulce a 

plăcea ; dar a mișca este a învinge. De la acest din urmă mijloc 

atârnă succesul. De la aceste deosebite funcțiuni derivă deosebi- 

“tele feluri de stil. Cel simplu este destinat a proba; cel temperat 

a plăcâ, cel vehement a mișea! In acest din urmă, mai cu sâmă, 

consistă forţa artei oratorice. Oratotul va sci a discerne ceea ce 

aparţine fie- -cărui gen şi a se exprima după trebuinţa causei, căci 

7
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fundamentul elocuenţei, ca al ori-cărui alt lucru, este bunul simţ, (Orator XXI). . . - 

Oratorul trebue să diseârnă tâte convenienţele relative la gân- diri şi la expresiuni, Circumstanţele de stare, de rang, de repu- taţiune şi de vârstă, acelea ale locului, ale timpului, ale auditoriului cer expresiuni și gândiri deosebite. In discursuri, ca şi în viţă, trebue să observi cuviinţele. “Trebue ca oratorul să pue stilul în raport cu subiectul și cu caracterul celor care ascultă. 
Ce pâte într'adevăr.să fie mai necuviincios decât să întrebuinţezi în pledarea dinaintea - judecătorului vorbe „mari despre - lucruri „comune saii să vorbesci de maestatea poporului. roman în _ter- meni simpli şi familiari ! (Orator XXI). ! 

-. Trebue după mine, ca omul întradevăr elocuent nu numai să aibă acestă facultate de ase exprima cu abundență şi bogăţie, dar “să studieze arta care are un raport imediat cu elocuenţă :' dialec- zica. Intradevăr, cu tâte că este o. diferinţă între o disertaţie şi un discurs, între a vorbi Şi a sci să vorbesci, și'una şi alta sînt coprinse în arta'de a vorbi. (Orator AXXII). 

Nu e destul numai ea oratorul 'să fie dialâctician, trebue încă să cun6scă bine tâte părţile filosofiei. Yără acâsta nu va av nimic de dis asupra religiei, asupra afecţiunilor de familie, asupra amo-! vului de patrie, asupra binelui, răului, virtuţii şi viţiului ; asupra datoriilor, asupra durerii, asupra plăcerii, asupra agitaţiilor sutle- tului şi ilusiilor spiritului, idei care intră adesea în. discursurile "publice și pe care nu le pote spune oratorul cu putere, abundență şi bogăţie, fără Sciinţa de care vorbesce. (Orator XXIII). 

A nu scrie de loc, Brutus, sait a nu serie aşa de bine cum vor- besci, sînt lucruri care provin din: cause deosebite. Sînt oratori care nai redactat niciodată nimic, de lene sai de îrică de-a nu amesteca lucrarea de la forum şi aceca de cabinet, Intr'adevăr, forte adesea-ori nu se scrii discursurile decât după ce sait pro- nunțat, iar nu în scopul de a le pronunţa. Alţii neglijâză acâstă grijă, pentru că nu se gândesc de loca se | perfecționa, şi nimic nu e mai potrivit pentru -acâăta decât com- posiţia. Dealtmintrelea, odată ce sînt convinşi că ai câștigat des- tulă glorie în arta de a vorbi, sînt forte puţin geloși de a lăsa posterităţii memoria talentului lor ; chiar crea că reputaţia lor este mai mare dacă ceca ce ai scris -nu va fi citit de cunoscători. Alţii
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"se cred mai tari în improvisaţie decât în stil, şi acâsta se întâm- 
plă de ordinar la Gmenii dotați cu mari disposiţii cărora le lip- 
sesce fondul sciinţei. (Brutus, XXIV). 

„2 SFÎNTUL ION CHRISOSTOM 

Sfintul I6n Chrisostom s'a născut în Antiohia Siriei, după unii 

scriitori la anul 354, iar după alţii la 344 d. Chr. Părintele sti, nu- 

mit Secundus, era magister militum, unul dintre cei mai distinși 

Smeni ai armatei. Mama sa, numită Antusa, era una dintre cele 

mai distinse și piose femei. Sfintul I6n perdu -pe părintele său 

încă de când era în faşă, rămânând singură mama sa ca să-l 

educe. Pi5sa Antusa nu perdu din vedere educaţiunea iubitului. 

său fiii, ci din zestrea sa, fără a atinge patrimoniul fiului lăsat 

de soţul stii, făcu tot posibilul spre a-i da educaţiunea necesară; 

ca o adevărată mamă. 

Stintul 16n din copilărie manifestă talentele şi capacităţile sale 

eminente. După terminarea . studiilor elementare, fu încredințat 

unor preceptori forte distinşi spre a-l instrui saii mai: bine a-i 

completa studiile. Dar nu stete mult în Antiohia şi iu trimes 

de: mama sa la Nicomedia, spre a asculta cursul de retorică a so- 

fistului Libaniii. Renumitul retor nu întârdie a recundsce în I6n 

un june talentat, nu se opri chiar de a-l admira, distingendu-l 

_ dintre toți cei-l-alţi discipoli ai săi. 

 Elogiile lui Libaniii stimulară: şi mai mult aceste talente rare, 

Astfel că Sfintul I6n, în loc de a se opri din calea studiului, se' 

aprinse și mai mult de dorinţa de a studia. 

După terminarea studiilor în Atena cea-păgână, se întârse în 

locul săi natal, Antiohia. Aci începu a lua procese şi a le sus- 

ţine înaintea tribunalelor, cu alte cuvinte, îmbrăţișă cariera de 

advocat. In acâstă carieră lucră cât-va timp cu succes admirabil 

în aplausele poporului. Ca advocat a scris multe din discursurile 

ţinute pentru susţinere de procese, dintre care unul l-a trimis lui 

Libaniă, magistrul s&il. - E - 

Libaniii îi respunse: . 

<Indată ce primii marele şi elegantul tău. discurs, îl citiiii câ- 

tor-va bărbaţi care se ocupă cu discursuri ; dintre. aceştia nici 

unul nu cra care să nu salte, să strige şi să nu facă tote cele ce 

de ordinar fac Gmenii, când sînt atinși de admiraţiune. Eii așa 

dar sînt mişcat de plăcere, fiind- că arăţi și probe de întrebuin- 

“area artei forense (vorbirii în public)».
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Succesele sale oratorice acoperindu-l de aplause ca advocat, îi turburaii Gre-cum modestia sa; de aceea Sfîntul Chrisostom re- nunţă la advoeatură şi se dădu în liniște la citirea Sfintei Serip- turi. Dedrece Sfîntul I6n până acum, Ia cetatea de 28 de ani, nu primise botezul, Meletiit, profesorul sti, acum episcop al Antio- hici, se giăbi a introduce în societatea creştină pe acest tinăr genial. Ast-fel Sfintul Chrisostom primi botezul din mâna profe- sorului. şi episcopului săă Meletiii, care-l şi chirotoni anagnost al bisericei din Antiohia. | El voia să se retragă și să trăâscă în singurătate; dar îu îm- piedicat de stăruinţele mamei sale. 
Cu tâte acestea, mai târgiă, tot execută planul săi, mai ales după ce vădu că creștinii  antiohieni vor cu ori-ce preț să-l alâgă episcop. Ast-fel, spre a evita alegerea în pers6na sa, se retrase în munţii vecini, unde stete patru ani cu un bătrân eremit, petrecând . în pustnicie și rugăciuni. | o | . Pe. la annl 375 se ridicase o persecuţiune asupra monachilor»: pe care îi căutaii prin singurătăți şi-i înscriai în miliție. Apăsaţi de acâstă persecuţiune, câţi-va monachi, amici ai Sfîntului I6n, ve- niră la dînsul în munţi și-l rugară să-i apere contra atacurilor. Pentru acest scop Sfintul I6n scrise un tractat întitulat: Contra . turburătorilor vieţei monastice. 'Tot cam în acest timp, a scris şi un tractat întitulat: Comparaţiunea între un rege şi un monach. După expirarea acestor patru ani de pustnicie, se retrase în- tr'o peșteră și mai secretă, unde stete doi ani. Aci consumat de privegheri, nemâncare, obosiţ de eserciţiile unei discipline cam severe, fu silit a se întârce în Antiohia în anul 381, când epis- copul Meletiă îl chirotoni diacon, ! , După cinei ani, adică la 386, fu chirotonit presbiter de către Flayian, succesorul lui Maletiă la scaunul din Antiohia. Flavian, sciind că Sfîntul Chrisostom este singurul om capabil de a fi predicator în Antiohia care devenise un centru de erudiţiune şi în acelaș timp şi de corupţiune, îl însărcină a instrui pe poporul” antiohian prin predică. Flocucenţa sa fu atât de mult gustată de poporul antiohian, cuvîntul săi atât de ascultat, încât toţi diseră : acesta are gură de aur, pentru care îi şi deteră numele de Chri- sostom, adică Gură-de-Aur. 

A - Devenind vacant, prin încetarea din viâţă a lui Nectarii, scaunul „arhiepiscopal din Constantinopole, se păru că nu pâte fi un altul mai vrednic de a-l ocupa, decât marele orator al “creștinătății. Adus în Constantinopole, Sfîntul Chrisostom fu chirotonit ar- hierci şi îndată instalat Arhiepiscop al acestei cetăţi în anul
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398 Fevruarie în 36, contra aspiraţiunilor, pretenţiunii şi reclama- 
ţiunii lui Teofil Alexandrinul. i 

Ca Arhiepiscop, începu a se ocupa serios. de afacerile Bisericei, 
EI lucra aceea ce trebuia şi nu voia a se conduce de. voinţa lui 
Eutropiii, care avea curagiul a-l considera de creatura sa. Com- 
bătea luxul şi tâte desordinile ce se observa în popor. Severitatea 
ce arăta în combaterea abusurilor, a luxului, îi ereiâ mulţi inimici, 
care nu puteai suferi pe un censor atât de: sever. Eutropiii de- 

„veni inimicul şi persecutorul sâii. Cu modul acesta se formă o par- 
tidă în contră-i, cu scop de a-l pierde. Din acâstă partidă făceait 
parte și câte-va matrâne ale Curţii şi chiar Impărătâsa Eudoxia. 
Conspiraţiunea nu isbucnise, dar Sfîntul I6n Gură-de- Aur, ţi- 
nând un discurs fulgerător contra luxului femeilor, membri 

„conspiraţiunii explicară cele dise de dînsul ca dise la adresa Im- 
părătesei. Pentru acâsta, Eudoxia se supără forte tare și scrise 

"îndată lui Teofil din Alexandria, să vină imediat în Constantino- 
pole spre a forma un Sinod, care să depună pe Sfintul In din 

„Scaunul arhiepiseopal. Teofil, care doria de mult aşa lucru, veni 
îndată. Dar, fiind-că era mare tâmă ca nu cum-va să se revolte 

poporul, vădând adunat un consilii spre a întuneca şi chiar spre 

a stinge lumina S6relui antiohian, se hotărî ea locul pentru în- 

trunirea coneiliului să fie Chalcedona; ceea-ce se și făcu. Conciliul 

întrunit, formulâ punctele de acusaţiune şi cită pe Sfintul Chrisos- 

tom să se înfăţişeze înainte-i. Sfîntul Chrisostom răspunse că dacă 
se vor scâte înimicii sti declarați din numerul judecătorilor, este 

gata a veni la judecată spre a-şi apera causa; în cas conlrar în 

“zadar îl vor mai cita. Conciliul, fără multă „vorbă, îl osândi şi-l de- . 

tronă, pedepsindu-l cu exil. 

Astfel fu dus în exil în câmpiile Preneti ale Bitinici în anul 

403. In urma exilării, poporul se revoltă contra tutulor inimicilor 
„declaraţi ai Sfintului şi. chiar asupra lui Arcadiit şi Eudoxiei, 
care îndată trimiseră delegaţi spre a-l aduce înapoi, ca să liniş- 

tâscă poporul. Dar numai după trei delegaţiuni abia se înduplecă 

Sfîntul să se întorcă înapoi la. Constantinopole. Cu. tâte acestea 
nu voi a intra în oraş, ci se retrase într'o localitaţe mărginașă, 
până când Sinodul îl va fi absolvit de osândă; însă poporul îl sili 

a-și lua locul şi a le vorbi ca și mai înainte. 
Abia se liniștise furtuna d'întâi şi începu un uragan de calomnii. 

Poporul, celebrând serbarea: unei statui a Eudoxiei și manifestând 
obiceiuri păgânesci cu ocasiunea acestei festivități, Sfintul Chriso- | 
stom combătu aceste acte nedemne de creștini, Inimicii alergară şi 
spuseră Eudoxiei cu totul alt-ce-va decât accea ce el disese. Acum 

- Retorica. . . -. 2



Eudoxia din noit făcu să se convâce un coneiliii. Conciliul fu con- 

vocat, și în puterea canonului. 4 și 12 al Sinodului din Antiohia 
iarăşi îl osândi şi-l detronâ. In anul 401 fu dat “soldaţilor spre 

a-l duce.în exil, Mai întâi fu dus la Nicea Bitiniei; de uci merse 

înainte prin Capadocia, unde îi eșiai înainte episcopi, monahi și 
feci6re versând torente de lacrămi şi dicânad: «Mai bine era ca . 

"sorele să-şi tragă înapoi radele sale decât gura lui Ion si tacă». 

După 70 de dqile de mergere pe jos, abia ajunse la Cucus, un 

loc inospitalier în Armenia. De aci îl strămutară într'o localitate 

„şi mai urâtă şi mai deşârtă, la Pitiunta în Pont și în fine la Comana. 
" Ajuns aci, din causa îndelungatei călătorii, din causa suferințelor 

şi arşiţei s6relui, îu prins de. îriguri şi în scurt timp îşi dete su- 
fletul în' mâinile . Părintelui tuturor, în 14 ale lunii Septemvrie 

anul 407. 

“BOSSUET 

Bossuct s'a născut la 1627; a studiat în colegiul Iesuiţilor din - 
Dijon, apoi la Paris şi a fost'numit preot şi canonice la Metz. Acolo 

trăia isolat, împărţindu-și timpul între rugăciune şi studii, Peste 

tot pe unde își făcuse studiile, prin tote cercurile, avusese succese 

strălucite ; dar, de şi numai de 25 de ani, acestă timpurie celebri- 

tate nu putea seduce un spirit aşa de puternic; de aceea a preferit 
să se ducă în, provincie, și numai afacerile Capelei de la Metz îl 
aduseră la Paris în mijlocul amicilor să. 

Aci începu o serie de predici în timpul unui post al Pascilor. 

Ele atraseră atenţiunea tuturor ascultătorilor, - tuturor Omenilor 

însemnați din stat şi chiar a Anei de Austria. 

Acâstă prinţesă voi să-l asculte. Incerearea de atunci a tânărului 

predicator impresionă adâne auditoriul, 
E de mirare — gice un critic — cum se admira acâstă cuvîn- 

tare sobră şi simplă, care se ridica fără sforţări la cea mai înaltă 

elocuenţă; nici crudiţiune afectată, nici citaţiuni ambiţi6se, nici 
indulgenţe pentru: urîtul gust al timpului sai vanitatea oratorului ; 

limbagiul Sfintelor Scripturi, învăţăturile Părinților şi ale docto- 
rilor reapar în fine la catedra creştină cu auteritatea unui puternic 
genii, cu autoritatea și strălucirea unei limbi nemuritâre (1659). 

Tind mai târqiui episcop la Condom, rosti discursul la mârtea 

„Henrietei de Franţa, regina Angliei, urmat de alte cuvîntări care 
îi stabiliră renumele de mare orator, . 

Bossuet n'a isbutit de la primele încercări. A muncit mult şi a 

x
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scăpat treptat de multe din aetectele care se observă în primele 
sale lucrări. 

Niciodată nu-și învăţa cuvintările pe din afară. Se pregătia 
„6rte bine, une-ori îşi scria discursul întreg şi-l citia odată înainte 
-de a se urca în amvon; aci da drum liber inspiraţiunii sale, care “ 
icompleta şi îndrepta cele pregătite prin reflexiune, Nu repeta nici- * 
„odată predicile pe' care le mai ţinuse... In oraţiunile funebre ne 
impresionâză nu atât datele biografice şi învăţăturile ce resultă, ci 
mai mult emoţiunea personală a oratorului. De aceea cele nai fru- 
mose din ele sînt acelea în care a vorbit despre persâne pe care 
le-a cunoscut de aprâpe. De aci vine puterea patetică a exprimării 
durerii și puterea simpatică. admirative, ce deștâptă în ascultători. 
orbirea lui. - — (Lanson). 

ELOCUENȚA LUI MIRABEAU!). 

- Era uriît:rcorpul lui înfăţişa nisce conture masive. Nu puteai 
să-i privesci chipul. Faţa avea o col6re nâgră-verde, era plin de 

„ ciupituri, iar ochii înfundaţi sub nisce sprîncene grâse. Gura îi 
"-xora mare și strimbă. Avea un cap f6rte mare şi un piept fârte. 

lat. Vocea lui era tot aşa de aspră ca' și trăsurile feţei. La înce- 
„putul cuvîntării, glasul îi era trăgănat și întretăiat, dar încet, încet; 
"vorbirea devenia curgătâre și se înălța la tonul maestuos al: sân- 
dirilor pe care le exprima. 

Mirabeau avea acea elocuenţă care ridică mulțimile. Avea miş- 
-cări puternice, frase pline și rotunde; avea porniri neașteptate și 
“imperi6se. Era superb când ameninţa sai ataca. Dar n'avea numai 
calităţile externe ale oratorului. Avea logică strînsă și scia să .arate 
faptele cum se potrivia mai bine cu ceea-ce susţinea. Discursurile 
“săle sînt substanţiale, solide ; ele instruiaii pe cci care le ascultait. 

A _(Lanson). - 

VIEȚA LORDULUI MACAULAY 
Rare ori natura şi educaţia stai asociat într'un chip aşa de 

morocit ca în persâna lui Macaulay. Armonia desăvârșită dintre 
„aceste doiă elemente a făcut dintrinsul nu numai un'om mare, 
ci şi un om cult în înţelesul! cel mai înalt al cuvîntului. Cu- 

„moscinţele dobîndite prin studii nu ai r&mas la dînsul un mate-. 
7 

1) Născut la 1749, mort la- 1791. N
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ial juxta-pus și prin urmare sterp, ca în capul unui pedant, 
ci aii devenit o parte .intimă a vastului sâii intelect. Ele sînt 

scara pe care el s'a ridicat în siguranţă către cele mai îndrăsneţe 
abstracţiuni și cele mai vaste generalisări, fără a se rătăci în pa- 

radoxuri şi fantasmagorii literare. Mintea lui, nutrită prin studii 

întinse şi temeinice, era un laborator minunat, în care substan- 

țele. cele mai variate se aflati într'o necontenită fierbere, se  des- 

făceaii în elementele lor primordiale şi se lămuriai până la o lim- 

pediciune cristalină, se combinai în proporţiile cele mai felurite 
şi se pătrundeai între ele prin acţiuni și reacţiuni adânci: şi din 
aceste operaţiuni „aii eșit la lumină substanţe noi, care. ne uimesc: 
prin strălucirea, ne încântă prin armonia şi perfecţia formelor lor. 

-- Thomas: Babington Macaulay s'a născut la 25 Octomvrie 1800; 
în Rothley-Temple, aprâpe de Leicester. Tatăl sii, Zacharia Ma- 
caulay, este unul din acei filantropi, care ai lucrat cu Wilberforce 

“pentru desființarea robiei Negrilor, şi aceste nobile străduinţe i-aii 
meritat înmormântarea în Abbaţia de Westminster, una din cele 
mai înalte onori pentru un Engiez. Micul Thomas da dovedi de 
o precocitate rară. Abia era de patru ani, când, într'o mână cu o: 

bucată. de pâine acoperită cu unt și în cea-l-altă cu o carte câtel. 

de mare, citia povești și istoridre, pe care apoi le povestia ser- 

- vit6relor din casă, într'o limbă așa de corectă, încât acestea di- 
„ ceai că <vorbesce ca o carte». Sub îngrijirile afectudse ale mamei. 

sale, o femee distinsă, el învăţă în casa părintâscă până la vârsta - 
"de trei-spre-dece ani. Chiar de atunci el prevestia că avea să fie. 
mai în urmă un cititor pasionat, o inteligenţă vie, un scriitor emi- 

nent, o memorie uimitâre. | | 
“De și timbrul vocii sale nu era destul de viril şi de și acțiu- 

nea lui nu avea perfecta măestrie a lui Burke sai Sheridan, totuși. 
Macaulay era considerat ca cel dintâi orator al timpului sti. Și 
merită acest rang, pentru că el nu se ridica niciodată să vorbâscă, 
fără să arunce valuri de lumină puternică şi noită asupra obieetu- 
lui desbătut, și fără să mânuâscă materialul ideilor sale cu o dex- 
teritate extraordinară, punând în relief tâte punctele favorabile: 

„tesci sale cu o graţie de expunere, cu o adâncime și o abundență 
"de sciinţă, pe care nici-unul din rivalii s6i nu o poseda. Drept: 
vorbind, discursurile lui sînt adevărate studii politice, pe care 
cine-va le pâte citi cu folos chiar acum când interesele şi pasiu- 
nile ce le-aii provocat aii fost îndestulate sait atinse. Aşa de mare: 
era plăcerea ce ele. produceai asupra auditorului, încât, de îndată 
ce se răspândia sgomotul că Macaulay va vorbi, acâstă scire pro- 
ducea asupra Camerei Comunelor. efectul unui talisman. Toţi acei 

'
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xepresentanţi care-nu luaii parte activă la desbateri şi așteptaii 

momentul votului prin sălile laterale, prin bibliotecă, bufet saii 
-culuarele parlamentului, se apropiai de sala şedinţelor și pân- 

-diai cu nerăbdare vădită momentul când se scula el ca să vor- 

bâscă ; abia simţiaii că a început, şi tâtă salu se umplea de lume 

-ca prin farmec. Numai acest fapt, într'un parlament ca cel din 

Londra, n6 dă măsura talentului săi. Tâte succesele şi promo- 

iunile sale politice el le-a datorit nu nascerii, nu favorii regale, 

nu intrigilor sai înrolării sale necondiționate întrun partid, ci 

superiorității talentelor şi întinderii: cunoscinţelor sale. Numai 

elocuenţa și strălucitele lui calităţi ca bărbat de stat l-ai ridicat 

până la treptele cele mai înalte ale scării politice. - « 

Ceea-ce înalţă aşa de mult pe Macaulay în ochii politicilor tim- 

pului săi, nu era'numai măâstra alcătuire a discursurilor sale 

ci şi înţelepciunea sa de bărbat de stat, care îl. conducea cu o 

siguranţă perfectă în: primejdiâsele cărări, ale tendenţelor sale 

democratice, mai-inai radicale. Mintea lui fusese exercitată în 

  

„ “vechile torme ; însă el, în loc de a cristalisa în ele, făcea dintr'în- 

-sele piedestalul inovaţiilor celor mai îndrăsneţe. Cu chipul acesta 

el insufla celor sfiicioși mai multă încredere decât cel mai înde- 

ătnie aderent al stazulai-guo/ Macaulay nu despreţuia poveţile ce. 

i se dat în numele: trecutului, nici nu se îngrozia de predicerile 

_ adversarilor săi, care pretindeait că măsurile susţinute de dînsul, 

vor pune statul în primejdie. El se lupta cu tâte afirmările și pri-. 

mia lupta pe propriul -lor tărâm. O părere contrarie pe care ini- 

micii s&i politici î-0 opuneaii, el scia sai săo înlăture printr'o ar- 

:oumentaţie vigurâsă, sail să o încorporeze cu o dibăcie rară în 

sistemul sti, pe. care îl măria, îl lărgia necontenit, îl întăria, fără 

să-l lase a șovăi într'un singur punct. El nu arunca un dispreţ. 

nerod asupra trecutului, ci scia să facă dintwiînsul făclia presen- 

“tului, dându-i un sens şi o interpretare pe atât de originală, pe 

ât de înţelâptă ; scia să facă din trecut nu o piedică pentru iîn0- . 

vaţiuni, ci'un ajutor şi un agent propulsiv pentru reforme vii- 

tre. Ori-cât de îndrăsneţe ar fi fost reformele ce reclama, el scia 

să le seâţă-din învăţămintele. şi spiritul timpurilor trecute, dând 

iînnovaţiunii sfinţenia şi puterea tradiţiunii. Este o plăcere să vagă 

-cine-va cu ce logică fină el dă interpretări noi unor legi și forme 

vechi, şi împacă cu o artă superi6ră anticul cu noul, înţelepciunea 

bătrânilor cu nevoile mai înalte ale timpului, săil. Cu t6tă strălu- 

cirea imaginaţiei sale, el este şi rămâne unul din bărbaţii de stat. 

cei mai practici ai Engliterei. El îşi împodobesce subiectul cu 

t6te pod6bele ce-i procură frumosul si genii, dar nu-și pune
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credinţa numai întrînsele.. Fermecătârele_lui flori se sprijinese pe 
o tulpină ce pote înfrunta vijelia.- Instinctul lui sigur îi spune unde : 
trecutul vine în ajutorul părerilor lui ; prin acest instinet, vechiul 
absârbe în sine noul, şi noul suflă viţă asupra anticului. Când 

“el vine cu un sistem de reforme. care vor dărâma vechile forme și. 
vechile tradițiuni, el scie să probeze că nu. inovâză ci antiqui- 
z6ză, că cel ce atacă este mai bătrân decât cel atacat, În scurt că. 
pretinsa revoluţie este în faptă o simplă restauraţie. Cu acâstă artă 

„ în adevăr superisră a putut Macaulay să facă a trece multe din re- 
îormele sprijinite de el înaintea unci adunări așa de conservatâre 
ca parlamentul englez de atunci. El are tâtă îndrăsnâla și origina- 
litatea ideilor democratice, fără să aibă. aparenţa de a pretinde 
egalitatea şi a face din toţi o apă, ceea ce ar nasce mânia şi indig- 
naţia trufaşei aristocrații engleze. In fine, în discursurile lui dom- 

" nesce o simetrie așa de perfectă, o: sciinţă de o calitate așa de 
superidră, o simţire aşa de caldă şi aşa de adevărată, o logică aşa 
de strinsă, o ironie -așa de incisivă,. încât impresia finală a fie- 
căruia din ele este o convingere adâncă şi o plăcere incomparabilă.. 

"Pe când era în viâţă, Macaulay visita cu plăcere Colţul Poeţilor 
din. Abbaţia Westminster, și exprimase speranţa că şi el va av€ 
odată gloria de a fi înmormîntat cu cei mai iluștri bărbaţi ai ţării 
“sale. Acâstă speranţă și dorinţă i s'a împlinit; la 9 Ianuarie 1860 
rămășițele lui pămîntesci. fură depuse chiar în acel Colț al Poe- 
ților,.care îi plăcea așa de mult, la pici6rele lui Addison şi nu. 
departe de Milton, doit genii pe care le admira deo potrivă ; pe 
cel Wintâi pentru curăţenia stilului, pe cel d'al doilea pentru su- 
blimitatea cugetărilor şi demnitatea caracterului, 

Macaulay era un om cu desăvârșire lipsit de viţii. Caracterul săi 
era simplu, sincer și generos. Mulţi 6meni mari perd a fi cunos- 
cuţi de aprâpe; deaceea Erasm icea cu mare dreptate: <6menii 

"mari sînt ca tapetele de Fianară: fac efect numai de departe». In 
adevăr, la mulți inși gloria este în raport direct cu pătratul distan- 
ței. Macaulay nu avea de ce să se ferâscă -a fi cunoscut de aprâpe. 
Intriga şi astuţia nu găsiai loc în caracterul lui frane și deschis, 
precum se pâte citi cu înlesnire pe trăsurile -chipului lui.: Capul 

- lui era masiv, de o îrumuseţe virilă, un ochii viii, o gură bine: 
tăiată. Avea pasiuni, dar ele nu-l stăpâniai niciodată, şi acelea care- 
predomniai erai pasiunile nobile. Cunoscea val6rea banilor, dar: 
acâsta nu-l opri de a fi darnic cu amnicii şi generos cu cei neno- 
rociţi. Nu-i plăceai animalele, şi în deosebi nu putea suferi cânii ;. dar iubia pe copii cu o adevărată pasiune, și una din plăcerile: 
lui era a se juca cu dînşii. De şi manierele lui erai de o simpli-
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tate aprâpe rustică, totuşi spiritul, talentul lui pentru convor=- 
bire, întinderea şi varietatea cunoscinţelor lui, siguranţa miracu- 
lsei lui memorii, făceaii adesea dintr'însul pod6ba cercurilor culte 
şi chiar a sal6nelor din Londra. Convorbirea lui, aşa de bine fra-: 
sată, înviorată cu trăsuri de spirit şi presărată cu citaţii bine alese, . 

- exercita un adevărat farmec asupra acelora care l-augiati con= 

vorbind. ae . | CL 

E (Ang. Demetriescu).'



GENUL ISTORIC 

CARACTERELE ȘI IMPORTANŢA GENULUI ISTORIC | 
4 

SE 38. . 

CUVÎNT INTRODUCTIV 
. ; „LA | ÎN 

" CURSUL DE' ISTORIE NAȚIONALĂ. 

Rostit în 24 Noembre 1845 în Academia Mihăilână 1) 
i de Michail Kogălniceanu 

Domnilor, 

După. priveliştea lumii, după minunile naturii, nimica : 
nu este mai interesant, mai măreț, mai vrednic de lua- 
rea n6stră aminte, decât Jstoria. - 
* Istoria, domnilor mei, după gicerea autorilor celor . 
mai vestiți, este adevărata povestire și înfăţişare a în- 
tâmplărilor n&mului onienesc; ea este resultatul vârs- 
telor şi a experienţei. Se pâte dar, cu drept cuvînt, numi 
glasul seminţiilor ce aii fost şi icâna vremii trecute. Ka- 
ramzine, în alte cuvinte, o numesce: testamentul lăsat - 
de către strămoşi strănepoţilor, ca să. le slujescă de 
tălmăcire vremii de faţă şi de povăţuire vremii viităre. 

In acestă privire atât de importantă, istoria, după Bi- 

  

1) După Cronicile României, vol.'1. ed. 2,
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blie, trebue să fie, şi a fost totdâuna, cartea de căpe- 
tenie a pop6relor şi a fieşte-cărui om în deosebi, pentru 
că fieşte-care stare, fie-care profesie află în'ea regule 
de purtare, sfat la îndoirile sale, învățătură la nesciinţa 
sa, îndemn la slavă şi la faptă bună. BR 

Domnitorul .prin istorie se deştâptă la nobila ambiţie 
de a face lucruri mari şi drepte, şi prin urmare dea 

“trăi în viitorime. Lauda neștârsă şi nemurirea cu care 
sînt încununaţi ocârmuitorii cei buni, defăimarea și hula 
care sînt totd&una partea celor răi, e mai cu neputinţă 
ca să nu le insufle în inimă dorinţa spre bine şi spre 
virtute, dacă inima lor nu le este încă. stricată prin - 
gangrena lingușirii. Cele mai înalte isbândi, cele mai 
slăvite fapte, nu vedem 6re că s'aii îndemnat prin îs- 
torie? Spre pildă, biruinţa Asiei, după. mărturisirea 
tutulor istoricilor vechi, s'aii pricinuit prin dâsa citire 
a Iliadei?) de către Alexandru-Cel-Mare. Cine nu scie 
că acest falnic isbândiţor purta necontenit cu sine, în- 
ir'o cutie de aur, poema lui Omer; și ce este Iliada 
alta, decât o istorie în versuri, cea mai veche şi cea mai 
frum6să din tote! Fără a merge în vâcuri așa depăr- 

„tate, nu s'a ve&dut mai în dilele n6stre un alt Alexan- 
aru, Carol XII, deșteptându-şi geniul spre isbândi şi 

slavă, -prin citirea vieţii Macedonânului, scrisă de Quint: 
Curţie 23) Care, dar, împărat, care Domn nu trebue să 
tremure d'înaintea istoriei, acestui strașnie tribunal, ce 

are să-i judece cu ace6și nepărtinire, precum odini6ră 
Egiptenii judecaii pe Regii lor eșiţi din vi6ţă ? - 

* Dătătorul de legi, bărbatul de Stat, în istorie învaţă 
tocmelile ocârmuitorilor, puterea şi slăbiciunea lor, pri- 

2) Poemă grecă celebră, care povestesce un episod din marele răsboiti 

troian, : : - „o 

3) Quintus Curtius Rufus, istorie roman din primul secol al erei cre- 

ştine, a scris Vita Alexandri Magni. 
i , 

*
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cinile de sporire saii de scădere a staturilor, felurile de 
guvern sub care aii înflorit mai mult, legile care aii 
avut înrîurirea. cea mai priinci6să sau cea mai strică- 
cisă asupra puterii, asupra culturii, asupra moralului 

nor6delor. 
Oştânul în istorie găsesce pildele cele mai drepte şi 

mai adevărate despre strategie ; cărturarul, filosoful în 

ea văd înaintarea duhului omenesc, rătăcirile sale, des- 
coperirile geniului, pricinile nesciinţei, a superstiții Și 

a întunericului. 

Simplul particular, în citirea istoriei, găsesce mân- 

gâere pentru relele de față; ea îiarată că, prin o tristă 
fatalitate, perfecţie n'a fost niciodată în lume, virtutea. . 

mai totăsuna a fost prigonită în viâţă, şi că resplata 

ci cele mai .multe ori nu i-a venit decât după mârte. 

- Cine nu trebue să-şi uite durerile şi nemulţumirile, când 
istoria îi arată pe nisce cetăţeni vrednici de a porunci 

lumii; care aă fost jertfa 'tirarilor şi, de multe ori, chiar 
a compatrioţilor lor ? Nenorocirile n6stre trebue să le 
socotim de nimic, când vedem pe un Socrat silit să pri- 
m6scă otrava chiar din mâna Atenienilor, pe un Aristid 
“supus ostracismului, numai pentru că era numit «cel 

drept», pe un Caton dându-și singur mortea, ca să nu-şi 
vadă patria în robie +). E: cu neputinţă ca cine-va, in- 

„suflat de asemenea pilde, să nu-și îmbărbăteze carac: 
terul, să nu dorâscă a imita pe acești străluciți bărbaţi, 
făcând abnegaţie de sine, şi râvnind numai folosul ob- 
ştesc. - 

Cât trebue dară, să ne fie dragă acâstă sâiință înaltă, 
care las că ne dă o petrecere folositâre, şi prin citirea 
ei ne îndestulâză curiositatea cea mai nobilă, dar ne 
învaţă încă a fi buni, ne mântue de prejudeţe, ne spo- 

  

4) Se vor reaminti și aci, şi mai departe, tâte faptele istorice la care 
autorul face alusiune.



"381 a 

- resce ispita prin: ispita vâcurilor trecute, şi ne lungosce, 
„cum am dice, vi6ţa, , 

<A nu sci ce s'a întâmplat înainte de a fi născut, este, 
gice Cicerone, tot aceea ca şi când ai fi necontenit june; 
căci ce este vârsta: omului, dacă memoria faptelor n6- 
stre nu sar uni cu v6curile cele de mai înainte ?» | 

Istoria singură pâte, ca' într'o panoramă întinsă, să: 
ne arate împărăţiile. trecute înainte de mii de ani; ea 
ne îace .privitori la luptele, la revoluțiile, la sfaturile, la 
schimbările întâmplate de la începutul lumii; ea seâte 
din morminte pe strămoşii noștri, şi ni-i înfăţişăză- ca 
vii dinaintea ochilor, cu tâte virtuțile, cu t6te patimile, 
cu tâte năravurile lor. Ea, dară, ne lâgă cu vecia, puind 
în comunicaţie 'seminţiile trecute cu noi, şi iarăşi şi pe 
noi cu semințţiile viitâre, cărora. are să le trădee pove-. 
„stirea faptelor n6stre. . - ; 

Pe lângă t6te aceste, istoria are şi nepreţuitul dar de 
a -judeca cu nepărtinire faptele contimporanilor noştri, 

pe care noinu avem curagiul sa destoinicia de a- i cu- 
n6sce drept şi adevărat. 

- Studiul istoriei, domnilor mei, a fost; în tâte timpu- 

rile ocupaţia de predilecție a Gmenilor gânditori. Nici-” 
odată însă n'a avut importanţa şi universalitatea de. 
„care se bucură astăgi. La cei vechi, ea era partea nu- 
“mai a oştenilor și a filosofilor, din pricina scumpetei 
manuscripturilor. Astăgi însă, ori şi unde naţia este ce-va 
înaintată, istoria este citirea obștâscă a tuturor stărilor, 
până şi cele înjosite. In Franţa, ţăranul, sâra la colţul 
„focului, ca să se odihnâscă de trudele gilei, citesce măre- 
țele reforme ale Constituantei şi strălucitele biruinţe ale 
lui Napoleon. In Prusia, de câte ori mi s'aii întâmplat 
să văd, în vremea popasului, pe muncitorul de pămînt 
citind, la umbra: unui copac, faptele marelui Frederich!. 
Acâstă norocită popularitate a istoriei vine mai ales 

din două, pricini. Cea întâia este că astădi fieşte-care -
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cetăţân are drept şi-îndatorire de a se ocupa cu trebile. 

statului, că .fieşi-cine doresce a sci care sînt şi cum se 

păzesc drepturile naţionale, câștigate de către strămoşi; 
şi unde pâte cine-va să le găsâscă mai bine deslușite 

"decât în istorie ? A doua pricină, şi cea de căpetenie, 
este aflarea. tiparului, mulțumită şi de o mie deori 

mulțumită aceluia care d'întâi a găsit acâstă artă, cea 

mai mare împrăsciitâre şi. păstrătâre a întâmplărilor, 

fără care istoria niciodată n'ar îi ajuns în cinstea uni- 

versală în care se află. Nici nu pot să vă arăt cât lipsa 

acestei înalte . aflări arunca nedumerire în povestiri, 

nesiguranţă şi întunerec în tot. Ac6stă lipsă, domnilor 

„mei, este pricina “că între. Români, chiar şi între cei mai 

însemnați, se găsesc aşa de puţini care cunosc istoria. 
Tiparul, la noi, nu este încă destul de slobod şi de îm- 

prăsciat : noi n'avem încă publicată în limba naţională 

măcar o istorie universală 5) și ce vorbesc de istoria 

universală, când chiar analele patriei -n6stre zac în în- 

tunerec, păstrate numai în nisce manuscripte, din care 
două, din pricina copiştilor, nu se potrivesc! 6) Şi cu 

t6te aceste tiparul ar fi cel mai sigur şi mai grabnic 
mijloc ca să ajungem la: civilisâţia societăţii europene. 
Noi care ne fălim cu propășşirile ce socotim că facem, 
noi care nu vorbim decât luminare şi civilisație, dacă 
voim să avem în faptă aceea ce vorbim, ar trebui'să 

urmăm pildei Nord- -A mericanilor, a căror cea întâi 

trâbă, de care' se apucă, când îşi fac vre-o nouă așe- 
dare, este să deschiqă un drum și să aducă cu dînşii 

  

5) Prima istorie universală în limba „română s'a publicat de Heliade 

Rădulescu la 18£3.  », - 

6) Primele colecţiuni de. cronici vechi s'ai publicat în Magazin istoric, 

revistă redactată de A: T. Laurian -şi N. Bălcescu (între anii 1846—1843) 

şi în Lelopisefele Moldovei adunate de M. Kogălniceanu (întâia ediţie la 

1852; a dotia la 1872). La 1853 a apărut Cronica lui Șincai. Aceste 

trei aă pus fundamentul scrierilor istorice seriose în literatura română.
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un tâsc, spre tipărirea unui jurnal. Prin acâstă îndoită * 

operaţie, ei ajung țelul şi fac analisul a ori-ce sistem 

social, pentru că, cum dice Volney, societatea nu este 

alta decât comunicaţia | uș6ră şi slobodă a persânelor, 

a lucrurilor şi.a ideilor. | o 

“Dacă istoria, în deobşte, adică a n6mului omenesc, 

este aşa de interesantă în resultatele sale, cu cât mai 

mult trebue să ne fie istoria patriei, a locului unde am 

văqut giiia ? Omul totă6una înainte de n&m şi-a: iubit 

familia, înainte de lume şi-a iubit n6mul și partea de 

"pămînt, fie mare, fie mică, în care el s'a născut, a pe- . 

“trecut dulcii ani: ai copilăriei ce nu se mai întorc, a 

simţit cea întâi bucurie şi cea întâi durere de bărbat. 

Acest simţimînt sfînt, nu cunose încă nici un nâm, nici 

“o seminţie cât de brută, cât de sălbatecă, care să nu-l 

aibă. M'aş întinde prea departe de subiectul meii, dacă 

--m'aş pune a vă arăta pilde despre acâsta : ele sînt ne- 

numărate. | E 

Ce interes mare trebue să aibă istoria naţională pen- 

tru noi, îmi place a crede, că şi d-vâstră o înţelegeţi 

_ca şi mine. Ea ne arată întâmplările, faptele strămo- 

şilor noştri, care prin moștenire sînt şi ale nostre. Inima 

mi se bate, când aud rostind numele lui Alexandru-Cel- 

Bun, lui: Ştefan-Cel-Mare, lui Mihai Vitâzul; da, dom- 

nilor mei! Şi nu mă ruşinez a vă dice că aceşti bărbaţi 

pentru mine sînt mai mult decât Alexandru-Cel-Mare, 

„decât Anibal, decât Cesar; aceştia sînt eroii lumii, în 

loc că cei dintâi sînt eroii patriei mele. Pentru mine 

bătălia de la Ră&sboeni are mai mare interes decât lupta 

de la Termopile, şi isbângile de la Racova şi de la Că- 

lugăreni îmi par mai strălucite decât acelea de la Ma- 

raton şi Salamina, pentru că sînt câştigate de către 

"Români! Chiar locurile patriei mele îmi par plăcute, 

mai frumâse decât locurile cele mai clasice. Suc6va şi 

"'Pârgoviştea sînt pentru mine mai mult decât Sparta şi
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, 

Atena ! Baia, un sat ca tâte satele pentru străini, pentru 
Români are mai mult preţ decât Corintul, pentru că în 

"Baia, avanul Riga ?) al Ungariei, Mateiii Corvinul, vi- 
t6zul vitejilor, Craiul Crailor, cum îi dicea Sixt IV, rănit 
de sabia moldovană, fu pus în fugă şi uită drumul pa-. triei n6stre! a a 

Trebuinţa istoriei patriei. ne este neapărată chiar. 
pentru ocrotirea drepturilor n6stre împotriva naţiilor 
„străine. Neavând istorie, fieşte-care popor duşman ne-ar „put6 dice cuvintele d-lui Aaron 5): «Inceputul ce ai este 
necunoscut, numele ce porţi nu este al t6ă, nici pămîntul 
pe care locuesci ! Sârta ta așa a fost, ca să fii tot după "cum eşti: I6pădă-te de începutul tăi, schimbă-ţi. numele "sai primesce pe acesta ce ţi-l daii ei, ridică-te şi du-te din pămîntul pe care locuesci, căci nu este al tăi Şi nu “te mai munci în zadar, căci tu nu poţi fi-mai bine de cum ești». Şi, în adevăr, tâte aceste cuvinte ni sati gis de către străini ; începutul nostru ni s'a tăgăduit, nu-! mele ni s'a prefăcut, pămîntul ni s'a sfâșiat, drepturile „ni S'aii călcat în piciGre, numai pentru că n'am avuţ 'consciința naţionalităţii n6stre, numai pentru că n'am avut pe ce să ne întemeem şi să ne apărăm dreptăţile. Domnilor, când aş fi așa de norocit să desvoltez mai mult în inima d-vâstră interesul pentru istoria patriei, m'aş făli că am sporit în d-vâstră și iubirea către pa: trie și că, prin urmare, am contribuit la păstrarea naţio: nalităţii; căci, ce p6te mai mult să ne-o păstreze, decât acăâstă istorie, Care ne arată ce am. fost, de unde am venit, ce sîntem, şi, ca regula de trei, ne descoperă şi numărul necunoscut: e avem să fim! O asemenea carte ar trebui să fie pentru. noi aceea Da 

7) Riga = rege, ! 
, 8) Florian Aaron, unul dintre istoricii noştri cei mai însemnați. A scris o istorie universală sub titlul : Istoria lumii (15:16) şi o Istorie. a Principatului Tără Hhomânesci, *
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ce Iliada era pentru Greci: Şi să: mă credeţi, domnilor, 
că şi istoria nostră are întâmplări, are portreturi, care 

nicidecum n'ar r&mân6 mai jos decât eroii celor vechi, 

dacă. acestora li sar scâte aureola poetică, cu care pana 

“geniului i-a înfrumusețat. Totul este, că-vâcurile eroice 

și mitologice aii trecut de mult, că astădi poesia nu se 
găsesce nică măcar în versurile poeţilor şi « că numailun 

Omer a fost în lume. - 

Negreşit că istoria “Spartei, a Atenei, a Romei. are _ 

mai mult interes decât a n6stră pentru tot străinul : 

d'întâi, pentru că Grecii şi Romanii sînt popsrele care 

până: acum resumă civilisaţia şi lumea veche ; al doilea, 

pentru că înrîurirea lor încă până astăgi se păstrâză 

asupra nâstră prin pravile religi6se şi civile, prin sciinţe, . 

prin arte; prin pămîntul ce l-am moştenit de la dinşii, 

şi, în sfârşit, pentru că t6tă instrucţia clasică a junimii 

“încă astăgi: se r6zimă pe istoria Grecilor și Romanilor; 

şi mai ales pentru că faptele acestor popore s'ai scris 

de nisce bărbaţi ca 'Tucidid, ca Tacit, ca Tit-Livie. Sub 

“aceste priviri,eii singur mărturisesc interesul universal . 

al istoriei grece, şi romane; dar în ce se atinge de cu- 

ragiul individual, de îndrăsnâla faptelor, de statornicia 

apărării, de mărinimia şi bărbăţia Voevodilor noștri 

care, de și pe un teatru strîmt şi cu mici mijlâce, ail să- 

vârşit lucruri uriașe, în tâte aceste, domnilor mei, nu 

mă tem de a dice că istoria -n6stră ar fi mai jos decât 

istoria a ori şi cărui popor vechii sai nou. 

Lupta naţională a Românilor, care, mai trei. vecuri, 

aii apărat cu. sabia Creştinătatea în potriva tuturor. 

puterilor Islamismului ; domnia lui Alexandru-Cel-Bun 

"şi a lui Alircea- Cel-B&trân, al căror nume răsunaii de la 

Marea Baltică până la porţile Bizanţiei; strălucitele fapte 

ale unui Ştefan-Cel-Mare ; blânda figură a lui Neagu V. 

V., carele, ca Ludovic XII al Franţei, lăsă sfătuiri fiului 

său cum să domnescă ; abdicarea lui Petru Schiopul,



336; 

  

care prefere să se scobâre de pe tronul Moldaviei decât 
să plătâscă bir 'Tureilor; chipul: măreț şi întocmai ca 

“al lui Ahil, al lui Mihaiă Vitâzul, singurul "Voevod ce 
ajunsese a uni părţile Daciei vechi şi a se pută inti-. 
tula : «Mihail cu mila lui Dumnegei, Domnul Valachiei, 
Moldaviei şi Transilvaniei» ; inima de eroii şi geniul 
bărbătesc a Dâmnelor Elena și Florica ; patriotismul 
preotului Fărcaş şi. înalta înţelepciune a lui Miron 
Costin, carele cu ace6şi mână purta sabia spre apărarea 
patriei şi condeiul spre scrierea. analelor naţionale; 
rivalitatea numai spre bine a Domnilor Matei și Vasile; 
marile planuri sprijinite de mari talenturi a lui Şerban 
Cantacuzino, pentru care tronul Valachiei se părea prea mic şi râvnia tronul Bizanţiei; apărarea .a noită-spre- 
dece plăeşși în cetatea Nâniţului împotriva armiei întregi a lui  Sobieţizi, mântuitorul Vienei; tâte. aceste figuri, 
tote aceste fapte ar merita. mirarea chiar a străinilor, când istoria n6stră ar fi mai bine cunoscută. Voiţi, însă, un interes de roman, varietate de întâmplări, episoduri „__patetice, tragedii care să vă scâtă Iăcrimi din ochi, gro- „Zăvii, care să vă ridice părul pe cap? apoi nu voii av6 trebuință decât să vă povestesc crugimele și vi6ţa aven- turieră a lui Vlad Ţepeş, mârtea vrednică de un prin- cipe a lui Despot Eraclidul, domnia lui Alexandru Lăpuşnânu, intrarea Cazacilor sub Hmelnițki în Mol- davia, care singură. este o poemă : întrâgă, năvălirile Tătarilor, tăerea lui Brâncovânu Și a familiei sale, una din cele mai triste. privelisci ce istoria universală pâte. înfățișa, catastrofa lui Grigorie Ghica, în care se întâl- nesce tot neprevăgutul dramei, și câte alte scene gro- zave şi uimitâre, câte alto întâmplări de cel mat mare: interes chiar pentru indiferenți! Ă a Pe lângă acestea, istoria românâscă mai are un interes şi mai universal. Patria n6stră, prin o s6rtă vrednică de t6tă jalea, a fost menită din cea mai bătrână vechime.
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să! fie teatrul năvălirilor şi a: ăsb6elor străinilor. Inaintea 
veleatului creștinese” găsim pe Darie, pe Alexandru-Cel- 
Mare, pe Lisimah, luptându- -se cu Dacii, al cărora pămînt 
l-am moștenit noi. .-:- 

O sută de ani după Cristos, întâlnim - pe Decebal, cel 
mai însemnat Rigă Barbar, care a fost vreodată, mai . 
măreț, mai vrednic de a fi pe tronul Romei, decât 
mişeii urmași ai lui August. In adevăr, acest Decebal 
“merita atât de puţin numele de barbar, cât şi ori-ce alt . 
bărbat mare, care doresce a-și civilisa ţara. <Este bar-” 
bar», gice d. Saint-Mare Girardin, «acela care sub Domi- 
ţian, biruitor legi6nelor - romane, cerea ca " Impăratul, 
în loc de bir, să-i trimâtă meşteri și lucrători de tot 
felul, atât în: artele. r&sboiului precum şi în acele ale 
păcii ? Esteun barbar acela care; înainte de a începe răs- 
botul împotriva Romanilor, caută până în fundul Asiei 
alianţa unui alt.dușman al Romei, al' Rigăi Parţilor ?» 
Până acolo se întindea politica acestui bărbat însemnat. 
Insă un eroii mai mare se pornesce asupra lui ; Dece: 

„bal trebue să se plece, patria i se supune și, novroind 
“a 0.ved6 r6bă, el, care o ţinuse slobodă şi mândră, 
care lua bir de la domnitorii lumii, îşi dă singur m6r-: 
tea şi scapă de a figura în triumful lui Traian, singu- 

„rul împărat păgân, pe carele din pricina virtuţilor sale 
creştinii. l-aiă pus în Raiu. „Aşa, domnilor mesi, sfârşesce . 
răsboiul Dacilor, una din epocile cele mai importante 
din istoria Romei... 

- Plinie cel tînăr, într'una din serisorile” sale, ne dă. 
ideea cea mai drâptă- despre acest cumplit răsboiii în . 

"care era să-se hotărască. pricina civilisaţiei şi a barba- 
riei. Caninius, unul. din prietenii sti, făcea o poemă' asu- 

„pra acestui răsboiii ; Plinie îl îndâmnă : în întreprinde- 
rea sa. câi dreptate», îi scrie, <să iei acest subiect; nu 
este altul mai noii, mai bogat, mai întins, mai postic, 
și voii dice î însuş mai fabulos, măcar că. totd6una. ade- 

Retorica» , i, a 29
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vărat. Vei. ave a zugrăvi | 'canaluri săpate î în nisce ţări 

necunoscute, poduri aruncate pentru întâiași dată peste 

fluvii repegi, lagăre aşeqate în mijlocul unor munţi ne- 

apropiaţi până atunci, un Rigă silit să fugă, silit să se 

ombre, dar care mâre cu tot “curagiul săă, și în sfârşit 
doiiă triumturi: unul, care fu 'cel dintâi pe care. Ro- . 

manii îl câştigară asupra Dacilor, până atunci nebi- 

ruiți; şi cel-l-alt, care fu cel de pe urmă, în care biru- 
inţa isprăvise peirea acestui popor. Greutatea este ca | 

să te poţi ţins deopotrivă. cu mărimea subiectului». 
“ Pagubă că acest poem s'a perdut; el ar fi putut să ne 
dea o mulţime de: detaliuri asupra acestei lupte.. îi 
“Trece o sută de'ani, și patria n6stră, schimbată în co: 

lonie romană, începe.a se face teatrul unde s6rta Im- 

periei .se hotărăsce de către Barbari : : la Dunăre este 
lupta între barbarie şi civilisaţie. Alani, Avari, Gepidi 

Goţi, Huni, Lombardi, Bulgari, pe toţi aceştia îi vedem 
" trecând şi” petrecând. prin ţările n6stre,  sfâşiind una 
după alta. imperia Cesarilor, risipind: o în urmă de tot 

şi. prefăcând, în sfârșit, faţa Europei. Istoria tutulor 

acestor pop6re barbare, care este lipită cu începutul . 

tuturor naţiilor noiiă, ar rămân. întunecată, dacă nu 

S'ar desluşi prin istoria românâscă. . 
„In vremile moderne iarăși. vedem Moldavia şi Valahia 
menite, ca şi în timpul de demult, a fi locul luptelor 
celor mai sângerâse. Ungurii, Polonii ati. hotărit aicea 
cea mai- mare parte a răsb6elor lor cu Turcia.: Sub zi- 

durile Hotinului, ' Sobieţki câştigă reputaţia militară, 
"care pe urmă îl chemă “pe tronul Iagelonilor. Imperia- 
liştii, moștenitori Ungurilor, culeg iarăşi în ţările nâstre 
cele mai frumâse trofee asupra Osmanilor. Vine înce- 
putul vâcului al opt-spre-decelea, şi Moldova vede fi- 

* gura cea mai mărâţă din tâte, alui Petru Cel Mare. De 
„atuncea, mai t6te biruinţele Rusiei asupra Turciei se 
câştigă în Principaturi ; bătăliile, tractaturile, generalii
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isbânditori a acestei Puteri pârtă nume de locuri ro- 

* mânescă. Nimeni, dar, nu pâte tăgădui interesul univer- 
sal al unei. istorii care ne înfăţișâză nisce - întâmplări 

„aşa de importante, nisce bărbaţi aşa de străluciți, nisce 

“:naţii aşa de numerâse şi de deosebite, care tâte pe pă- 
“mîntul patriei n6stre aii lăsat urme de trecerea lor, 

*monumente de existenţa. ce ai avut, bine-cuvîntări sai 
„blestemuri; unele şi altele, meritate prin. facerile de 
- bine sai prin răutăţile ce ne-au lăsat. 

Insă cu cât acâstă istorie este interesantă, cu atât este 

:Şi grea de înfățișat; şi cu tâta acestea eii îndrăsnesc a 
primi asupra mea o sarcină aşa de mare : nimeni nu 

“simte mai bine decât mine cât ea este mai presus de 
putinţa mea. Las, că chiar slabul meii talent este ne- 
„destoinic de a trata după cuviinţă un asemenea înalt su- 
'biect, dar chiar împrejurările ain afară sînt împotriva 
mea. O singură istorie completă şi sistematică nu avem 
încă despre Români; însu-şi şirul Domnilor nu este încă 
clasificat şi 'statornicit prin făclia unei critici sănăt6se, 
Documentele oficiale şi actele publice, care sînt cea întâi 

şi cea mai puternică dovadă a adevărurilor istorice, ne 

“lipsese cu totul; din pricina deselor revoluţii care în 

atâtea rânduri ne-ai pustiit patria, ele sînt pierdute 

penitru totdâuna sai împrăsciate prin” ţări străine, pe 

la particulari, “ sai în bibliotecile Ungariei, . Poloniei, 

Transilvaniei, a Moscovei, Petersburgului, Vienei şi chiar 

„a Stocholmului. Așa dar, în lipsa acestor izvâre de că- 

petenie, noi nu avem decât letopiseţele Ţării şi istoriile 

Ungariei, Poloniei şi 'Turciei, cu care patria nâstră 'ai. 

stătut în strînse relaţii; dar şi aceste izvâre sînt încă 

departe de a fi desăvârșşite. Cronografurile românesci, 

în ce se atinge mai ales de întâile timpuri ale Princi- 

* patelor, nu se: potrivesc măcar între dînsele. Istoricii 

vecini, Unguri, Poloni şi Turci, nu coprind, precum se 

înțelege de la sine, decât fragmentură despre istoria
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- n6stră, şi acestea. încă adesea întunecate prin: duhul partidei şi a urii. Ne mai rămân încă istoriile, obser- 
vaţiile istorice, călătoriile publicate despre ţările nostre de deosebiți străini în deosebite limbi; aceste sînt aju-. torul de căpetenie pentru compunerea analelor naţio-. - nale. Lipsa cea mai mare ni sar put îndeplini- prin. „nepreţuitele uvragiuri ale lui Samuel Klain şi Gheorghe- „Şincai, a căror viâță n'a fost decât o lungă luptă şi o: „într6gă jertfă pentru patrie ; dar, din nenorocire, aceste. * mult dorite şi mult așteptate scrise până acum nu ai „eşit de sub. tipar.şi, cum mă tem, nu vor eşi încă multă vreme?) a o Ea „Pe lângă greutătea sarcinei ce se pricinuesce prin: haosul atâtor materiale aşa de înfelurite, aşa de împră- sciate, „aşa de încurcate şi tot așa de sărace, apoi se mai înfăţişeză. şi datoriile ce. se cer de la ori-ce istoric, fără privire. asupra formei din afară, talentul şi titlul com- punerii. Lucian, născut sub Traian, „cere ' următârele calități şi datorii 45 'la 'un bun istorie. El vrea ca isto- ricul să: fie înţelept, să. aibă sentimentul cuviinţelor, să scie a gânâi şi a-şi înfăţişa gândurile,- să fie cunoscut. în trebile politice şi militare; să fie slobod de frică şi: ambiţie, să spue adevărul fără slăbiciune şi fără amă- - „rîre, să fie drept, fără asprime, censor fără oţerire şi: fără clevetire; să n'aibă nici un duh de partidă,. nici însuş duh naţional; îl vreau, gice el, să fie cetăţân al lumii, fără stăpân, fără pravilă, fără privire către opinia vremii sale și nescriind decât. pentru stima. Gmenilor: cu drâptă judecată şi pentru lauda: viitorimii, -“ Acestea sînt însușirile unui bun istoric; în vremea lui Lucian pote că se întâmpla la mulţi; dar astăgi, când 

N 

9) Cronica lui Șincai s'a: tipărit în prima ediţie în 1853; scrierile: „istorice ale lui Klain în cea mai mare parte nu s'a publicat nică. până aqi, ' .
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egoismul şi ambiția întunecă talentele cele mai mari, „. Puţini S'ar găsi care să le adune. Fără să voesce saii să: 
mă pot pune mai sus sai măcar -deopotrivă cu alţii, 
socot că nu-mi veţi lua răi încredințarea ce v'o dai 
«că răul şi minciuna 'nu vor găsi niciodată în mine vre-un 
apărător, şi:că mă voii sili a-vă spune adevărul, carac- 
„terul principal al istoriei ; iar când nu-l voii put gice, 
voii tăcă, şi d-vâstră veţi. înţelege pentru ce. Imi veţi -- 
rerta o mică plecare pentru, naţia mea,- fără însă să 
“credeţi că aş denatura faptele sai aş scusa aceea ce 

| “merită ocară. Insă, cum dice Karamzine, pe. care nu. 

e 

mă pot opri de a-l împrumuta aşa de des, sentimentul 
-de noi şi al nostru însuflețâză povestirea; pentru-că, . 
atât o părtinire- gr6să, partea unui duh slab şi a unui 
suflet fără înălţare, este nesulerită pentru un istoric, 
„pe atât îi aflăm. căldură, energi6 -şi încântare, când 
iubirea patriei îi îndrptă condeiul. Niciodată nu va fi 
suilet în care să-nu domnâscă 'acest sentiment generos. 
In Tucidide noi vedem totdsuna un Atenian ; Titu Liviu 
este pururea un. Roman. _  * a 

In mine veţi: găsi un Român, însă niciodată până 
acolo, ca să contribuese la sporirea romano-maniei, adică 
mania de a ne numi Romani, o patimă care domnesce- 

„-agi mai ales în Transilvania, şi la unii din scriitorii din 
"Valahia. Petri Maior, de fericită, aducere aminte, prin | 
“cartea sa Despre începutul Românilor, publicată pentru 

„ întâtaşi dată la“anul 1812, ca un noii Moise a deşteptat 
“duhul naţional, mort: mai mult de un vâc; şi lui 
sîntem datori cu o mare parte a impulsului: patriotice 
ce de atunci s'a pornit în tustrele provincii ale vechii . 
„Dacii. Pe de altă parte, însă, a avut şi nevinovata 
menorocire să producă o şc6lă destul de numerâsă, 
-de Români noi, care, fără a-şi sprijini gisele cu faptele, 
socot că trag respectul lumii asupră-şi, când strigă că 
se trag din Romani,: că sînt Romani, şi prin urmare 

+ Ă 
.
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„cel d'întâi popor în lume. Acâstă manie s'a întins până 
acolo, încât unii își însușese chiar şi faptele şi istoria 
bătrânilor Romani de la Romulus şi până la Romulus 
Augustulus. Aşa, d-l Aristia, pe care îl cinstesc ca bun 
traducător a unei părţi a Iliadei, într'un poem epic, 
exaltat de un entusiasm puţin potrivit cu un Roman,. 

“d:l Aristia, die, numesce Român pre Longin, sutaşul ro- 
man, carea străpuns câsta Domnului nostru isus Cri- 
stos, când era răstignit pe cruce, şi nu-și pâte ascunde 
bucuria că cel d'întâi creştin a fost un Român. 
„Să ne ferim, domnilor.mei, de acâstă manie care trage 

asupra n6stră risul străinilor. In posiţia nâstră de faţă, 
cea întâi datorie, cea întâi însușire trebue să ne fie mo- 
destia ; altmintrelea, am put6 merita ceea:ce dice d-l He- 
liade, că numai naţiile banerute vorbesc de strămoșii 
lor, bună-6ră ca şi evgheniştii scăpătaţi. . - 
___Să ne coborîm din Ereul, dacă vom fi mişei, lumea. 
tot de mișei ne va ţins, și, din potrivă, dacă, isgonind 
demoralisaţia şi neunirea obştâscă: care ne darmă'spre: 
peire, ne vom sili cu un pas mai sigur a ne îndrepta. 

-pe calea frăţiei, a patriotismului, a unei civilisații să- 
năt6se şi nu superficiale, cum 0 avem, atunci vom fi 
respectaţi. de Europa, chiar dacă ne-am trage din hor- 
dele lui Gengis-Kan. Aşa dar, domnilor mei, eii nu vă 
voiii ascunde că legile, că obiceiurile, că limba, că în-- 
"ceputul nostru se trag din Romani: istoria de mult a: 
vădit aceste adevăruri, dar, încă o dată vă mai spun. 
sînt departe de a măguli o manie ridiculă, vorbindu-vă- 
de faptele Romanilor, ca şi când ar fi ale n6stre ; ci voiit 
face ce-va mai folositor: mă voiii sili a vă îndemna că, 
dacă voiţi să fiţi cunoscuţi de adevăraţi fii ai Roma- - 
nilor, apoi să faceţi şi Dumnia-vâstră ce-va care să se 
p6tă stmălui cu isprăvile poporului de lume domnitor. 

Inainte de a sfârşi, daţi-mi voe, domnilor mei, să chem: 
luarea d-vâstră aminte asupra cursului mei. Dacă Grecii
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ai căgut odată sub jugul Romanilor, este pentru că aii 
voit să fie Plateani, Tebani, Ateniani, Spartiani și nu 

“Eleni; tot aşa şi strămoşii noştri ai vroit să fim Ar- 

„. deleni, Munteni, Moldoveni şi nu Români; rare-ori aii 
venit să se privâscă între dînşii ca o singură. nație. In 
neunirea lor dar trebue să vedem izvorul tutulor ne- 
norocirilor trecute, a căror urme. încă până, astădi sînt 
vii pe. pămîntul nostru. Depârte de'a fi părtinitorul 

unui sentiment de ură către cele-l-alte părţi a nâmului 

meii, eii.privese ca patria mea tâtă acea întindere de 

loc, unde se vorbesce 'românesce şi, ca istorie naţională, 

istoria Moldovei întregi înainte. de sfâşierea.- ei, a Vala- 

hiei şi a fraţilor din Transilvania. Ac6stă istorie este 

obiectul cursului mei. Intingându- mă, cum se înţelege 

E de la sine, mai mult asupra întâmplărilor Moldaviei, nu 

voiii trece sub tăcere şi faptele. vrednice de însemnat 

a celor-l-alte părţi a Daciei, şi mai ales a Românilor din 

Valahia, cu tare sîntem fraţi și de cruce şi de sânge şi 

„de limbă şi de legi. Prin urmare, vă rog să însemnați 

că eii nu voiii descrie faptele deosebit după ani de ile, 

ci întrun chip colectiv... „ 
Istoria Românilor, ca şi a tutulor naţiilor moderne, 

se împarte in istorie veche, de mijloc şi noiiă ; fie-care 

din aceste se împarte în mai multe peri6de, care t6te 

„.. încep cu o epocă însemnată. Nu vă voii vorbi decât 

de împărţela principală. | 

“Istoria veche se începe de la cele întâi i timpuri. isto- 

rice ale Daciei, şi merge până la întemeerea staturilor 

Valahiei (1290) şi Moldaviei (1350). 

Cu formarea principaturilor se începe istoria de mij- | 

loc, şi se sfârşesce cu desăvârşita lor cădere sub domnii 

fanarioți (1716). Acâstă parte a istoriei este adevărata 

istorie a Românilor... 

Istoria noiiă se începe cu vâcul cel mai cumplit, care 

vr "odată a apăsat ţările n6stre. Tâte elementele de na- 

7
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| 
ţionalitate și patriotism sînt de mult perdute ; . legile fundamentale ale Țării se calcă în picire; în adunările 
obştesci, sub nume de Divanuri, se fac numai nisce for. 
malităţi fără interes. O aristocrație ignorantă, sprijinită de :P6rtă şi de cler, pe de o parte ţine în lanţuri un 
popor de mai mult de doiiă miliâne de Gmeni, iară pe de alta se face stavilă chiar binelui ce unii din Domnii 
fanarioți voesc a face; driturile 'Țării, care din care se 
silesco'să le vîngă mai cu mic preţ şi mai de grabă; 
isvârele de înavuţire publică se întrebuinţâză numai la folosul unor familii „privilegiate. Moldavia se sfâşie în trei părţi, Valahia este înconjurată cu cetăţi turcesci : zidite pe pămîntul ei. Fără ajutor din lăuntru, Românii scapă tote prilejurile de mântuire; şi, în vreme când t6te popbrele Europei: înaintâză. spre o mai sdravănă întemeere din lăuntru: şi din afară, noi, cu aceși - re- pedime, ne apropiem de peire. Revoluţia franceză, sgu- duind Europa până în cele mai adânci ale sale temelii, se resimţi şi între „Români; unii intre ei se pun în “comunicaţie cu directoriul francez ; dar prea.multe ţări, prea multe stavile împedică ori-ce bună ispravă. Birui- torul de la Marengo, în expediţia sa în Egipt, voind a . da trâbă Turcilor, trămite. emisari în Valahia și Alol- dova, ca să formeze partisani ideilor noăă ; generosul Rigas, măgulindu-se cu făgăduinţele lui „Bonaparte, se face propovăduitorul libertăţii; oprit în întreprinderea sa, el se dă călâilor de la Belgrad şi m6re pentru pa-: trie. Dar mortea sa nu rămâne nerodit6re şi ea este „menită să pregătâscă regeneraţia: n6stră. MGrtea „lui. "“Rigas de o parte, apăsările nesuferite ale tiranilor de. -altă parte, ideile v6cului, care, de şi încet, dar tot înce- puse a pătrunde între Români, scrierile lui Petru Maior şi ale altor bărbaţi patrioţi, contactul cu armiile rusesci co aii ocupat Principâtelg de la 1806 până la 1812, tâte acestea, pregătesc întâmplările de la 1821: 

A 

+ -i
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“Ta vremea când în Moldova Eteria isbucnesce şi ch6mă” 
da libertate nu numai .pe Greci, dar pe tâte- popârele. 
creştine, care gemeai sub jugul. Turciei, Tudor Vladi- 

„Mirescu ridică pe de altă parte în Valahia stâgul na- 

—
 

ţional, vestind Românilor 'că vremea venise pentru ca o sl a . vo e. - “iară să scuture stăpânirea; străinilor, să depărteze abu- 
surile care o rodeată şi să dobîndâscă guvern naţional 

' întemet pe o șartă 10) liberală. Pornirile şi ale lui Ipsi- : 
lanti şi ale lui Vladimirescu ai un răă sfârşit ; dar, cu: 
t6te aceste, resultatele lor pentru noi sînt nemăsurate. 
Intâmplărilor de la 1821. sîntem datori cu ori-ce propă- | 
Şire ce am făcut de atunci, -căci ele ne-ai . deşteptat 
“duhul naţional ce era adormit cu totul. De atunci multe 
împrejurări din afară ne. vin în ajutor. Curtea protec- 

_'t6re i), ca o răsplată pentru jertfele ce Românii i-ai 
făcut: de la Petru-Cel-Mare până la pacea de la. Aaria- 
nopol, simţesce o îngrijire adevărată pentru sârta nâstră; 
şi, de și încă românismul nu triumtă, cum dice d. Aaron 12), 
totuși existenţa politică începe a ni se aşeda pe temeiuri 
mai statornice. In- urma multor pătimiri, multor neno- 
Tociri, un orizonte.mai senin ni se arată; pacea de la 
Adrianopol' se închee între. Rusia și Turcia, și arituri 
pierdute. de vâcuri ni se întore înapoi. Kiselef, un nume 

"pe care Românii. nu trebue să-l rostâscă decât cu recu- 
noscință şi dragoste, este însărcinat cu regeneraţia pa-. 
„trici, cu punerea în lucrare a pravilelor meniie să ne 
îacă .0 nație, până la împlinirea celei mai mari. făgă- 
“duinţe, până la cea mai temeinică închezășluire a naţio- 
nalității n6stre, adică numirea de Domni pământeni și 
pe viâță, pe tronurile Moldaviei şi Valachiei.. . 

  

10) Şartă=charta, adică Constituţiune,— după numirea dată primei con- 
stituţiuni engleze : magna charta libertalum. (1215). . Ă 

11) Rusia, a E : a 
12) Aaron. Florian a scris şi o broşură: Patria, patriotul, patrio- 

dismul. : -
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Până aci, domnilor. mei, vine istoria ce am să vă în- 
făţişez. Sprijinul cel mai temeinic, ca să pot ajunge la 

țelul dorit, îl aştept. de la 'indulgenţa: d-vâstră .şi de la 

nădejdea măgulitre că prin .prelecţiile mele voii put6 

deştepta în d-vâstră un duh de unire mai -de aprâpe 

între tâte ramurile n&mului xomânese. şi un interes mai 

viii pentru nație şi patrie. Acâsta mi-ar fi cea mai scumpă 

ră&splătire şi cea -mai bună îmbărbătare în trudnicul 

mei drum. .. 

“Intro asemenea istorie, care cuprinde atâtea timpuri 
şi atâtea locuri, chiar 'cu cea mai mare luare aminte, 

„trebue să fac greșeli; ori-cine însă va bine-voi a mă 

asculta. ce-va, va însemna că ele se vor întâmpla din 
lipsa cunoscinţelor şi nicidecum din rea voinţă sai 

cu vre-un scop ascuns. In înfăţoşarea întâmplărilor care 

sînt aprâpe de noi, voii fi cu cea mai neadormită pri- 
“veghere, mărginindu-mă a vă arăta numai faptele îm- 

plinite, fără a voi a'vă descoperi şi țelurile ascunse. 

Noi n'am ajuns încă aşa de departe ca să putem tracta 
cu nepărtinire istoria 'contimporană; acâsta: este trâba | 
viitorimii ; Dumnegeii dar să mă fer6scă de a voi'a mă 

“ pune censorul convieţuitorilor mei, judecându- -le sait cri- 

ticându-le purtarea şi faptele. E i j 

Exerciţiul. 50. — Să se facă analisa literară a discursului 
lui RKovălniceanu. 

OBSERVĂRI. — Cestiunile. introduotive : Cine este autorul ? 
Când a. fost ţinut discursul? Care este ideea fundamentală ? Care 

sînt punctele principale ? 

Desvoltarea : 1. Cum definesce el istoria ? Cu ce o compară? 

2. Găsesc toți Gmenii interes în istorie? S'aii ocupat Gmenii în 
trecut cu istoria ? Prin ce a căpătat istoria popularitate mare în 

secolul nostru ? 3. Pentru ce la Români e puţină lume care cu- 
n6sce istoria ? 4. Pentru ce e mai interesantă "pentru om istoria 

pâtriei sale decât istoria omenirii ? Comparaţie între istoria uni- | 
“versală și istoria patriei (se va atrage atențiunea asupra fîrumu- 

seţei. pasagiului). 5. Are istoria nâstră interes și pentru străini ? .
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y 6. Pentru ce e grei a scrie istoria ? Care sînt cerinţele sciinţifice ? . 
" Cari sînt cerinţele, literare ? Făgăduesce Kogălniceanu că va îi 
nepărtinitor ? Cum înţelege el nepărtinirea ? Se pote exagera pa- 

triotismul şi anume. cum ? 7. Cum își propune autorul a studia. 

„ „istoria Românilor ? a ă 
; "Care e închecrea Giscursului ? + 

Exerciţiul bl. — Să se facă o lucrare asupra însemnătății 
istoriei Românilor. a 

„OBSERVARE. — Şeolarii vor utilisa ideile aflate în discursul. 

Imi Kogălniceanu, dar vor. face o lucrare de alt-fel liberă. 

Exerciţiul 52.:— Să se facă o lucrare asupra temei: Cum 
trebue scrisă istoria? | 

- “ OBSERVARE. — Şcolarii -se vor conduce după ideile exprimate 
în partea 6 a discursului lui Kogălniceanu, dar vor desvolta liber 
aceste idei. o 

39. 

'  ÎNSEMNĂTATEA ISTORIEI PATRIEI 

Mi - de Aaron Florian 

, - Nimic nu pste fi la o nație mai scump decât înce- 
"putul s&ă, numele ce-l pârtă, pămîntul pe care locuesce, 

„starea întru care se află acum și grija de ceea-ce pote 

să fie vremea viitâre. La nisce fil adevărați ai nației, 

pe care i-a ajutat natura şi ai primit o crescere bună, 

încă nimic nu pote fi de mai mare interes, decât cu- 

noscințele de acele lucruri scumpe care fac ființa naţiei 

și pe a lor înși-și.. Ori-care dintrînșii, fie slujbaș ob- 

ştesc, fie particular, din curiositate sau trebuință, de 

multe-ori este adus la ast-fel de împrejurări, că se în-. 

, trece. să cerceteze și să caute cu tot dinadinsul după 

izvorul din care pâte afla acele lucruri ce sînt de cea 

mai mare importanță, atât pentru întrega țara sa, cât 

„de multe oră și pentru sine singur. In neastemperarea 

aceea grea în care se află ori-care iubitor de adevărat
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fiu al naţiei, se înfățișeză ideea istoriei patriei, oglinda - 
aceea magică -a vecurilor trecute, icâna cea adeverată 

„a, vremil de acum, „și cheea cea de mare preț, cu 'care | 
se descue re-cum și ascunsurile viitorului. - Acesta 
„odihnesce,. mulțumesce. şi. -mângă€ curiositatea sai tre- 
„buința tuturor celor ce se intereseză a cunâsce lucrurile - 
acelea nepreţuite ale naţiei. Intrînsa, ca întrun hrisov, 
sigur sînt scrise: cu slove de aur drepturile unei riații, 
pentru. începutul, numele și pămîntul seu; într'însa se 
află deosebitele acele întâmplări. și împrejurări, care 
ai adus naţia la starea aceea de cultură sati de bar- 
barie; de lumină sau de întunerec, de. fericire -saă 'de 

- nefericire în 'care se află ; Și tot printr'insa pote 'cine-va: 
să îndrăsnescă a pătrunde „Gre-cum' şi în întunerecul 
viitorului, şi să-se apropie cu ideea de sâriă ce așteptă 
pe aceâ nație, e Da 

„ Trebuința de o -ast-fel'de istorie este atât de pipăită 
„Şi atât de netăgăduită, încât nația fără istoria patriei este, 
ca pierdută între cele-l-alte nații, străină chiar în pă- 
miîntul s&i, necunoscetâre de drumul pe care a umblat 

„mai înainte. și rătăcită în calea pe care a apucat acum. 
Ori-care altă nație pste să-i dică cu desprețuire: “«Ince- 

„«putul ce ai este necunoscut, numele ce porți nu este 
<al t&ă, nică pămîntul pe care-l locuesci; sârta ta așa «a fost ca să fii tot după cum ești: lepădă-te de în- 

„<ceputul tă, schimbă-ţi numele, sai primesce pe acesta «ce ţi-l daii ei, ridică-te şi du-te din pămintul pe care-l «locuesci, : că nu este al' t& și nu te mai munci în «Zadar, căci tu nu poţi fi mai bine de cum ești». Aceste „Vorbe pline de rușine, de descurajare și de desnădtj- duire ca un trăsnet ar căde asupra acelei nații, l-ar fărâma tote legăturile, ar nimici-o cu totul, și atât în-- ceputul, numele și pămîntul, cât și: tâtă ființa ci, sar | „arunca în adâncul 'unci uitări vecinice. Intristarea, du- „rerea, lacrimile nimic nu ar folosi-o; simpatia, mila,
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- ajutorul, “tâte. ar fi: Bentru dinsa închise, - Plecând în-. 
lumea cea largă, ducend cu sine durerea sa, hula lumii 

“și suvenirul de nisce lucruri pierdute, 'naţia: aceea numai - 
cu lacrămile: desnădăjduirii s'ar mângăia; dar acestea 
niciodată. n'ar fi în stare. săi întorcă - nisce lucruri . 
pierdute, ce niciodată nu pâte dice c'aii fost ale sale, 
dacă cu nimic nu se pâte dovedi —atât e de mare tre- 
buință și importanță istoria patriel.. : 
Adevărul acesta se simţi de tâte naţiile, atât de acelea 

„pe: care le-a cunoscut bătrâna: vechime și ai pierit de. 
mult de pe fața pămîntului, „cât şi.de acele care trăese - 

„în lumea acesta” noita de acum. Deodată. cu stator-: 
_nicirea lor întrun loc, cu. intrarea lor -la VĂCță în stat, 

„cu începutul înaintării lor, cu cunoscința meșteșugului 
de a scrie,. incepură a însemna începutul, numele lor: 

și pămintul - pe” care S'aii: aședat; se siliră a stringe. 
fapte și întâmplări: clasificate după. vreme, loc și per-. 

„s6ne, din care să se înțelegă srta lor din ori-ce vreme, 
“și în ast-fel de chip se într'armară cu documente ne-- 
“tăgăduite pentru acele lucruri scumpe la fie-care nație. 

Românii, ca nisce strănepoți ai Romanilor, de la care 
“moștenesc întipăriri” neșterse, aduşi fiind în : locurile 
„acestea la anul 105 după „Cristos; r&maseră aici ne-. 

clintiți în vreme de 1730 de. ani, până în diăa de as- 
tădi. In câtă vreme fură umbriți sub aripele vulturilor 

“romani, ! se împărtășiră de ori-ce avea acei biruitori 
ai lumii, şi. istoria acelora era și'istoria Românilor. 
După. ce trecură vecurile acelea de slava Romei, și în. 
„locul luminii -civilisaţiei vechi se aședă întunerecul bar- 
barici, ce inu Europa copleșită. mai multe vecuri, — pre- 
cum pentru t6te naţiile, așa și pentru: Români î începură 

nisce vremi de durere. Roluri. de nații asiatice sfâșiară | 
'colosul. Romei, - se âședară și în. Dacia, pămintul de. 
moștenire al Românilor și osândiră pe Români vecuri 

| întregi a geme sub. un jug îndoit de stăpânire străină



350 

 -şi:de barbarie, care nu Arerse numai urmele de cultură, 
„.ce găsiră la. Români, ,. după ce îi lipsiră de istoria 
patriei lor și'după ce: în - -vâcurile. acelea - «de. întunerec 
și de gemăt înghesuit, le sorbiră și le înghiţiră până 
Şi tradițiile, —puseră și stavilă Românilor, ca mai multe 
vecuri- să nu se pâtă desmetici din ameţela în care ai 

"-cădut. A : 
Dar: în sfârșit naționalitatea Românilor din Țara Ro- 

-mânescă | triumfă printre tote nefericirile ce au căqut 
„peste acest pămînt. Ă _: 

(Din Prefaţa! cărții Istoria Principatului Țării Romtânesi)



SPECIILE GENULUI ÎSTORIC 
N 

40..* 

AUTO-BIOGRAFIA 
LUI.GH. ASACHI) 

(Scrisă la 18867) 

. Gheorghe : Asachi 'este născut la Herţa, târgușor în 

Moldova de sus, la anul. 1788 Martie 1, ditia Sfintei 

Dochii, omonimă cu Dachia saii Dacia, pre care a ilu-. 

strat-o “prin balada „Dochia şi Traian.: | 

Părintele lui, Gheorghe, care după mortea soţiei sale a 

_întrat în tagma călugărescă cu nume. de Leon, bărbat: 

învățat, apreţuind o educaţie: clasică pentru crescerea 

fiilor, sa mutat cu familia sa la Leopol în Galiţia. Din 

cetatea - de noii& 'ani, Gheorghe a urmat acolo cursul 

studiilor, în limbile: polonă, latină şi germană, şi la 1804 

le-ai închest. la. Universitate, căpătând şi gradul de 

doctor în filosofie, Da 

Dar totodată el S'aii aplicat la specialitatea ingineriei 

1) Asachi a tipărit acestă notiță biografică la finele volumului stă 

«Nuvele istorice.
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civile, şi în etate de 17 ani a căpătat diploma de inginer 
şi architect. In astă însuşime a ridicat - planuri geode- 
zice şi a“ cohstruit în Leopol o casă mare în suburgul 2). 

„Halisth. Inturnându-se la Iaşi, el s'a - aplicat în lucrările 
- artei sale, și dupre al săi plan s'a construit casele domne 
principese Elena Sturza-Pastrovano. - 
„O grea pătimire, urmată după friguri indelungate, l-a 
îndatorit, dupre consultul doctorului Velter, a schimba 
clima. Drept care, în luna August' 1805, a călătorit la 

- Viena, unde a urmat studiul înaltelor matematice sub. 
direcţia celebrului. astronom Burg, carele -fu de. Napo- 

„leon I distingât 3) pentru calculul tablelor lunare, atât 
de folositore navigaţiunii. | 

- Dar aceste studii fură. întrerupte de invasia Francezi- 
lor şi bătălia de la Austerlitz, disă a trei Impărați, între 
Napoleon | şi Impăratul Rusiei și al Austriei. După 
restatornicirea păcii, Asachi a urmat la - Viena studiile 

matematice şi. pictura până în anil 1809. 
In acea epohă, :) Moldova era ocupată de armia ru- 

“siană 5), şi admiralul Ciceagof, supra-comandantele ei, 
prin. intervenţia părintelui lui Asachi, a fost. propus: 
acestuia în corpul inginerilor, post cu gradul de loco- 

“tenent; darel, preferind învăţătura clasică, în loc de a 
se- înturna în ţara sa, a purces la Roma, unde s'a apli- 
cat la studiul archeologici şi al limbei italiene, în care: 
a publicat mai multe compuneri,. între care şi Sonetul 

înserat în jurnalul oficial : Il hampodoglio No. 154, după 
care societatea literarie de, Roma l-a admis de membru 

" estraordinar. 

La anul 1812, când Napoleon l a: întreprins a sa mare 
espediţie in. Rusia, Generalul Miollis, comandantul sarni- 

  

2) Suburg= suburbiii= mahala. . 
3) Distins, . . , - , 
“E Epohă= epocă,, | ” | 
5) Rusiană = rusâscă,
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s6nei franceze din Roma, a îndemnat pe Asachi a se 

înturna în Moldova, unde, după dicerea sa, armia fran- 

ceză avea din Rusia să trecă, spre a restatornici Imperiul 
antic al Daciei. 

Astă idee a electrisat pe Asachi; dar, cu înturnarea 
sa la Iaşi, a audit despre memorabila catastrofă din 
Rusia şi, în loc de, Francezi, a aflat pe principele Scarlat 
Ralimaki, cungiurat de. o câtă de fanarioți, carii, în mân- 

-dria lor, dispreţuiaii tot sentimentul de naţionalitate 
română, şi Asachi se vedu strein în patria sa. Tote dre- 
gătoriile erai cupririse de aceşti Greci. Pe una numai 
nu puteaii pune mâna, adecă: pe acea de hotărnicii de 

moşii împresurate şi care cerea nu numai cunoscința 
limbei române, . ci încă şi descifrarea „vechilor docu- 

mente, 
Asachi se folosi de astă încungiurare .) spre a espune 

nevoea ca hotarnicii, chiar pentru al lor propriii interes, 
se aibă cunoscinţe 'geodezice. O asemene propunere s'a 
adoptat, şi Asachi fu numit la 1813 profesor sciinţei 

teoretico-practice a.artei de inginer: Spre acest scop, 
cu t6tă greutatea terminelor tecnice,.el a compus cea 
întâia dată în limba română un curs de matematică, şi 

anume : aritmetica, algebra şi geometria, 'care mai în 

urmă fură şi tipărite. Trei-deci-şi-trei elevi, fii de boeri, 

-între.care şi fiul' Domnitorului, Principele Alexandru 

Kalimaki, ce este adi şi ambasador otoman la Viena, a 

urmat acel curs, până în anul 1819, când un examen 

public şi O exposiţie de planuri geodezice - şi architec- 

tonice civile şi militare — ati meritat aprobarea generală, 

și acel resultat s'a considerat ca un eveniment care a 

însemnat începerea periodului de cultură. Un mare 

num&r dintre acei elevi a exercitat astă artă, şi d. Gheţu 

Fotaki, şi astă-di inginer de stat, este încă o probă vie. 

e 

6) Incungiurare = împrejurare. 

Retorica.
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In cursul domniei prinților, fânarioţi, boerii moldo- 

veni nu erai liberi a călători în străinătate ; cel întâi 
_boer, care a trecut peste marginile Țării, a fost: Gheorghe 

Bogdan. Ca dusman declarat al Fanarioţilor, el a răfasat 
„a scâte şlicul inaintea “Domnitorului, carele i-a trimes 
"râspuns că şlicul îi va scâte împreună cu capul. Nevoind. 
a se supune. unei asemenea operaţii, Bogdan a fugit la 
Paris şi apoi s'a aşedat la Roma, unde a şi murit. Măr. 

giniți a petrece în ţară; boerii nu aveaii nici o idee de. 
scena dramatică, şi sub'ist nume considerati priveliştile 
care dai trupele de pelevenie?) umblătâre din loc în 

„loc. La 1817 Asachi a organisat pe a sa cheltuclă un 
teatru de societate în salonul hatmanului Costake Ghica. 

El a angajat pe a să cheltuclă un pictor de decoraţii 
“şi un maşinist ; casa lui se prefăcu în adeverată fabrică. 

Cortina principală s'a „picturat după un model adus de 
la Roma ; ea înfăţoşa pe Apolon cu musele, care tindea 
mâna Moldovei spre a o rădica.. Copiii boerilor Ghica şi 
Sturza aii representat. mai multe piese în limba română 
şi franceză. Dâmnele Subina, născută Ghica, Agripina 

Sturza, d. Iacovachi Leon şi d. M. Cerchez, ai mai r&- 
mas vii martori, i 

Revoluţia grecâscă din anul 1821, care s'a fost: născut 
în Moldova, se făcu leg&nul libertăţii eline, unde se for- 

mase. combatanți, carii se respândiră peste tâtă “Turcia, 
şi crudimile făptuite de cetele Grecilor numiţi Eterişti a 

ocasionat emigrarea acelei mai mari părţi din locuitori. 
Asachi cu a sa familie de asemine a urmat istui povaoiii 
şi s'a refugit în Basarabia. : e 
“După ce Turcii, prin congresul de la L.aibach, s'a au 
torisat a înfrena .r&scâla grecescă aicea propusă, încât 

astă ţară a fost l6gânul renascerii eline, Porta 'a numit 
de Domnitor pe I6n Sandu Sturza, carele chemă pe Asa- 

  

7) Pelevenie= pehlevenie, de la pehlivan, saltimbanc, _ 

7
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- chi şi-l rândui agent diplomatic al Moldovei: la curtea . 
de Viena. In curs de cinci ani a petrecerii sale în acea 

"capitală, el avu norocire a descoperi în mai multe po- 
- litiis) a Galiției hrisve a Domnilor Moldovei, pe care 
Mitropolitul Dosoitei în anul 1687, le-a fost luat cu sine 
în Polonia unde se refugi în cursul resbelului regelui 
polon I6n Sobieski. Aceste documente, după mârtea Mi- 

tropolitului Dosoftei, se făcură proprietatea persânelor 
particulare. La astă ocasie, Asachi a avut norocire a curi- . 

păra documente . originale, care adeveriaii că . călugării 
greci a 'Monastirii Trci- Ierarhi şa fost apropriat, dei una... 
sută cinci-deci ani, veniturile unor trei moşii care Prin- 

țul Vasile-Lupu a fost dănuit Academiei de el fondată în 
“cuprinsul acei monastiri, de asemine de el făcută. Asa- 
chi, în a sa însuşime de referendar sait director a ŞC6- 
lelor, a deschis un „proces călugărilor greci, în a cărui . 
curs acei călugări întrebuinţaii protecţia consulatului - 
rusian şi pe lângă Asachi tâte mijlocele de corumpere. 
Spre a înlătura “asul de paragrafie, ela regulat ca la - 

fie-care dare de semă a cheltuelilor şi a venitului casei 
şcolelor, la rubrica .de venit să se adauge frasa : «afară 
de venitul a trei moşii». . 

In fine, cu tste intrigile oposanţilor a binelui public, 
Inalta Cur te (Divanul Domnesc), după o trecere de opt- 
spre-dece ani, a fost nevoilă a proceda. la revisia istui 
proces. | | - | 

: Asachi, a pronunţat. în 10 Iulie 1839, acea întâi orație 

forensă ipledoeru ul 9) astei cause celebre înaintea Curţii 
complete şi a unui numeros public. -Dar, prin uneltirea 
“călugărilor greci, sentinţa. a eşit defavorabilă pentru 
şcole, însă ea nu.a căpătat întărirea Domnescă, pentru 

8) Politii = oraşe. . 

9) Oraţie forensă =pledare.
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că Presidentul Curţii, loialul Constantin Balş, a fost de 
“altă socotinţă. 

„Spre a paralisa uneltirile acelor călugări, Asachi a re- 
digiat un memuar cu anexe de:documente care în mii 
de. exemplare s'a împărțit în public şi care dea- -dreptui 
l-a supus generalei Adunări. Ist corp, convins de drâpta 
reclamare şi neputând a se opune opiniei publice, a îm- 
hrăţoşat cu energie astă causă şi, prin un raport către 
Domnitorul, a cerut revisia procesului. 
"Intr'un Consiliii de stat extraordinar, preşedat de Dom- 

„nitorul şi compus de doită Divanuri şi de toţi miniştri, 
către cari s'a adaos şi Asachi, astă mare causă atât de 
însemnătore pentru propăşirea şcolelor, după un. curs 
atât de. îndelungat de opt-spre-dece ani şi susținută fără 
nici un ajutor numai de Asachi, s'a decidat în 27 Martie 
1846, încât după acel îndelungat period, şcolele aii re- 
intrat în proprietatea acelor moşii : Tomaşenii, Agiudenii 
şi Răchitenii, situate în districtul Roman, a edificiilor 
dănuite de Prinţul Vasile Lupu, şi care călugării greci 
şi-a fost însuşit. Către care moşii, prin îngrijirea şi stă- 
ruinţa lui Asachi se adaose şi. Vălenii, care. tus-patru 
moşii sint unica proprietate a şcâlelor publice. 

Asachi în a sa însuşime de referendar sati director a 
şcâlelor, a secuestrat. o parte din casele mânăstirii, unde . 
îndată a deschis şcâlă primară. 
„În cuprinsul acestei mânăstiri s'a statornicit şi colegiul 
în care. d. Gheorghe Săulescu, preda întâia dată grama- 
tica şi filologia. română de el compusă, d. Fabian. mate- 
matica şi geografia, Şi d. G. Filipescu geodezia. In cur- 
gerea anilor 1829—1831, Asachi. s'a ocupat la Bucuresci 
şi la Petersburg, ca secretar al comitetului ad-hoc -de 
redacția Constituţiei politice a Moldovei, cunoscută sub 
nume de «Regulamentul Organic», care a reintrodus în 
Țară guvernul representativ şi care în mare parte a servit 
de basă la facerea Convenţiei din 7. (19) August 1858.
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La 1831, el fu numit arhivist de stat şi se ocupă cu cu- 
" legerea documentelor vechi privitâre la drepturile “Țării. 
La 1829, pe când -presa era în faşă, găsindu-se numai la 
Mitropolie un tâsc pentru cărți bisericesci, şi pe când lo- 
cuitorii Țării nu aveati alt mijloc de a afla ce se petrece 
în afară, dar chiar şi în lăuntru, decât veştile din sură 
în gură, el'a fost carele cel întâi a avut inspiraţia şi cu- 
ragiul dintre toţi a lua iniţiativa şi a pune mâna pe stin- 
dardul Presei, fondând acea intâi f6e periodică întitulată 
«Albina: Română», urmată de «Patria», care a continuat 
33 ani, şi «Buletinul Oficial» al Guvernului. La 1839'el a 
instituat conservatorul lilarmonic, a cărui elevi ai putut 
cu 'sucees representa românesce opera” Norma. : Intre 
multe alte piese teatrale, de el prelucrate, care fură re- 
preseniate pe teatrul de societate şi acel public, el mai 
adaose a 'sale originale compuneri precum : dramele na-. 
ționale Petru-Rareş, Elena, Dragoș şi Turnul Butului, co- 
mediile Pedagogul. şi 'Țiganii, la ocasia eliberării lor de 
slcavie, etc. El a dat la lumină din istoria Patriei, mai 
multe broşuri ilustrate de tablone litografice, şi foea pe- 
riodică «Icâna Lumii», însoţită cu stampe, un atlas geo- 
grafic, un tabloii istoric, lucrări care a contribuit la: 
deşteptarea spiritului naţional şi la răspândirea cunoscin- 
țelor folositore, dintre care n'a lipsit şi acele peniru tra- 

gerea nemului Român ; şi prin fondarea unei întâi fabrici 
de hârtie pe a sa mică proprietate, antica Petrodava, 

a deşteptat industria naţională, însă şi dărâmarea stării 
sale financiare. -... Sa 

Pentru a da la str&ini o idee despre istoria Ţării, el 

a tradus şi a publicat în limba franceză Nuvelele istorice 
a României, o culegere a poesiilor sale, compusă după 
regulele Prosodiei, care. le-a adaptat la caracterul limbei, 
şi mai multe fragmente. originale în limba italiană, fran- 

ceză şi germană. Imperatorii Rusiei, Austriei şi a Turciei : 

l-ait onorat cu a lor ordine respective.
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EI este membrul Academiei: de Roma, a socielă ițiă 

scandinave, al artelor frumose de Austria şi al societăţii 
de agricultură română. ae | 

__ Către. aceste se cuvine a adăogi, că pre lângă cuno- 
'scința limbei mume, Asachi cunâsce acea polonă, ru- 
siană, latină, germană, italiană, franceză şi engleză. 

Bxerciţiul 53. — Să sc analiseze și să se stabilescă : despre 
ce se vorbesce în acestă scriere?. Cinc este autorul ? De ce. 
se chemă auto-biografie? Ce relație este între biografie şi. 
auto-biografie ? In ce persână este scrisă acestă. auto- biografie, 
şi în ce pers6nă ar fi 'mai natural 'să fie scrisă? Care “sînt 
defectele ei de limbă și de stil? Care sînt datele mai însem- 
nate din vița lui Asachi? 

Exerciţiul 54. —. Fie-care elev să. se: încerce a-și face 
auto-biografia, cât mai pe larg, căutând-să păstreze regulele 
de adevăr ș şi nepărtinire. ce se cer. composiţiilor istorice. - 

| a . 

IOAN TĂUTUL - 
| BIOGRAFIE! 

.de N, Bălcescu 9. 

Intre cetăţenii ce aii ilustrat Moldova,. -a fost unul şi 
| I6n -'Tăutul. El se trăgea dintr'o . familie din cele mai 
vechi ale Moldovei. Era un om. d'un caracter - „original 

  

1) Născut în Bucuresci la 1819, Bălcescu, îndemnat de familie a-şi 
alege o carieră, intră în armată cu rangul de cadet în cavalerie, 'Din | 
interesul ce purta instrucţiunii publice, înfiinţă - la regimentul în care 
servia,- o şcâlă pentru gradele inferidre. Acestă şcolă fu desființată după 

.. puţină vreme prin stăruințele consulului rus și, nu târgiiă după aceia, 
Bălcescu eşi din armată. 

Pe la 1838 se formase în Țară o partidă naţionali, care voia să 
schimbe situația. Principatului, introducând reforme democratice și, de 
s'ar fi putut, să unâscă ţările sub un principe. strein. Intre fruntașii 
acestei partide era şi Bălcescu, După. ce Câmpinenu se întârse din că-
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şi de o mare capacitate. Politic îndemânatic ; cunoscând 
prea bine limba grecescă, “latinescă şi poloneză, cl do- 
bindi favorul lui Ştefan Cel Mare, Domnul Moldovei ; 
care îi dete logofeţia mare, ministerul cel 'mai însemnat 
al Ţării, şi îl întrebuinţă în mai. multexambasade. 

La 1501 el merse în Polonia de încheiâ pacea între 

  

lătoria ce făcuse pe la cabinstele Europei și fu arestat, “Bălcescu socoti 
că a venit momentul să facă o revoluțiune, dar proectul fu descoperit 
şi capii acestei mişcări, Bălcescu şi Mitică Filipescu, fură închiși la mâ- 
năstiri, Filipescu muri în timpul închisorii, iar Bălcescu fu liberat la 
venirea pe tron a lui Bibescu. . - 

Peste câți-va ani, îşi începu cariera de seriiitor, publicând i într'o re- . 
vistă din Iaşi studiul întitulat «Puterea armată a Românilor». 

La 1845 î începu. să „redacteze împreună cu A. T, Laurian, revista în- 
titulată «Magăsin istoric pentru Dacia», care făcu epocă în desvoltarea 
istoriografiei la noi, 'alături cu Cronica lui Şineai ş şi cu Cronicile moldo- 
venesci publicate de Kogălniceanu." 

Fu unul dintre fruntaşii revoluţiunii din 1848 şi, când se "constitui 

guvernul. provisorii, i-se dete . însărcinarea de secretar al guvernului 

provisoriă împreună cu Rosetti şi I. C. Brătianu. „ 

- După căderea revoluțiunii, în Septemvrie, exilându-se, se duse în 

Transilvania, unde-tocmai se începuse lupta Românilor, aliaţi cu Austria, 

contra Ungurilor. 

După aceste evenimente, atins de oftică din causa vieţii sdruncinate * 

- ce dusese, trăi când în Franţa, când în Italia şi muri în Palermo într'o 

extremă sărăcie în: 1852. Singur. şi departe de țară, el s'a stins cu nu- 

mele ei pe buze, | 

Eli începu seria lucrărilor sale cu «Puterea armată», şi: întreprinde 

studiul nu numai pe basa aulorilor roinâni şi streini, dar şi pe basa 

hrisâvelor. - . - 

-Tot în «Magasiriul istorie» publică el: «Despre: starea socială-a mun- 

citorilor plugari în Principatele Române în diferite timpuri», în -care 

studiază pentru: prima .6ră "acestă “chestiune, basat pe documente. . 

- Preocupat de acel6şi idei, tipăresce la Paris o lucrare întitulată : 

* « Question conomique des Principautes Danubiennes», în care zugrăvesce 
. 

râiia stare a ţăranilor. i _ 

Opera de căpetenie a lui Bălcescu, pe'care n'a putut! însă s'o ter- 

mine, este : «Istoria Românilor sub Mihai-Vitezul», — publicată de Aca- , 

demia Română, sub îngrijirea lui A Odobescu,
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"Ştefan: Voevod. şi Albert regele Poloniei. Acesta atunci 

îi dărui mai multe sate de la:margine. “ 

„La 1504, murind marele Ştefan Voevod, vitezul vite- 
jilor, se urcâ pe tron fiul sâii Bogdan Voevod. Acesta, 
după povăţuirea ce-i dedese tată-sâii, trimise pe logo- 

„fetul Tăut cu un plocon de dece pungi de bani şi însoțit 
de o 'cetă de pedestrime, ca să. mergă la Sultanul Tur- 
cilor să-i închine Moldova. Se dice că, intrând 'Tăut în 
sala marelui vizir, îşi trase cismele şi le dete slugii sale, 

poruncindu-i să le ţie în sală înaintea lui ; de care lucru 
mirându-se Vizirul, îl întrebă: nu cum-va îi e tâmă să 
nu i le fure cine-va? «Nu -sciii, r&spunse el, dar mi se 
pare că, cu nisce 6meni care vor să aibă tot,trebue să 
păstrăm tot ce putem». «N'ai să le temi de nimic, ii res- 

punse Vizirul, noi acum sîntem prieteni, iar nu vrăş- 
maâşi». «Doresc, dise Tăut, ca acestă prietenie să păstreze 

capul ca şi picidrele». După aceea, Vizirul, punându-l să 
şadă pe o sofa lângă dînsul, i-a adus după obiceiii, ca- 

-fea. EI, necunoscând încă acea b&utură,'a turnat-o de- 

odată pe gât, strigând : «Să trăescă Impăratul şi Viziru! 
In urmă se înfățişă şi înaintea Sultanului Soliman şi îi 

declară că vine din partea. Domnului sâii: şi a Poporului 
Moldoven, să închine. Inălţimii sale ambele Moldavii cu 

„ condiţii cinstite, iar. mai cu: semă religia să fie păzită 
fără cea mai mică vălâmare. Sultanul se bucură mult, 

vâdând că Moldovenii, a căror puternică sabie o simţise 
de multe ori Turcii, vin singuri să.se plece puterii sale. 
El primi tâte condiţiile şi dete solului un act formal sub- 
scris cu-mâna. lui, ca să-l: ducă Domnului s&ii la Suceva. 
In acest act se cuprindea :: că Moldovenii, supuindu-se de 
bună voea lor Impărăţiei Otomane, voința Sultanului €, 
ca bisericile şi religia lor să fie nevătămate ; Ţara să se 
administreze după legile sale; Domnul să nu fie dator 
la alt decât numai să trimeţă în toți anii Inăltei Porţi: 
4000 de galbeni, 10 de epe, şi 24 de şoimi ; ; şi acestea
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sub titlul de dar (peşkeş). După aceea Sultanul dărui lui 
Tăut cele dece pungi de bani, ce-i adusese din partea 
lui Bogdan Voevod. Cu aceşti bani, întorcându-se în pa- 
iria sa, a zidit o biserică de pietră, forte frumosă, în 
satul Bălăcesci,: în ţinutul Sucevei, pe Siret. El a mai 
zidit încă, în Constantinopol, .un palat sub numirea de, 
Bogdan-Sarai saii palatul moldovenesc, în care era şi o 
biserică pe numele Sf. Nicolae. 

La anul 1511 a murit I6n Tăutul Logofătul. 

Exerciţiul 55. — Să se analiseze și să se spună cine este 
autorul? Despre ce trateză acestă scriere? Cine a fost Tăutul 
când a trăit? Pentru ce: se chemă biografie? 

" Exeroițiul 56. — Să se compună. biografia Regelui Carol. 
. 

4 

42. 

TESEU ȘI.ROMULUS 
PARALELĂ 

de Plutarh!) 

Acestea sint dar cele mai demne de amintire din câte. 

ni s'a întâmplat să aflăm despre Romulus şi Teseii, Şi 
mai întâi se vede că unul (Teseii), de a sa bună voe şi 
nesilit de nimenea, şi chiar când pulea să domneâscă fără 
temere în -Trezena, moștenind o domnie nu puţin glo- 

ri6să, el de sine-şi a aspirat la fapte mari. jară cel-l-alt 

(Romulus) nevoit 'să scape de servitute şi de- -pedepsa 

ce-l urmăria, s'a făcut, după disa lui Platon, vitez. de 
frică ; şi, temându-se d'a nu suferi cele mai extreme pe- 
depsc, de nevoe s'a “pornit a întreprinde fapte mari. 

Ceea-ce însă a cutezat Teseii pentru tributul Cretanilor, 

- a pluti adică de'a sa bună voe la Creta cu fete şi cu 
tineri spre a fi dat pradă vre-unei fiare, sati victimă pe 

  

1) Vegi notițele istorice. .
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mormiîntul lui Androgeu, sati — ceea-ce este mai uşor 

din câte;se spun —a se expune însu-şi să servâscă. la 
nisce &meni insultători şi r&utăcioși o servitute umilitore 

şi nedemnă,—nu se pote spune îndestul câtă cutezanţă 

dovedesc tote acestea, sau câtă: mărinimie sail. dreptate 

“pentru binele public, sati râvnă“de glorie şi de virtute. 
Şi dacă 'se cuvine să nu aruncăm şi nenorocirile de tot 

numai. asupra sortei, ci să căutăm în ele diferinţele ino- 
rale şi ale pasiunilor (adică care le-aii născut), nici pe 
Romulus să nu-l justifice cine-va pentru nesocotita sa 
mânie şi pripită violenţă nechibzuită împotriva fratelui 

-s&ii, nici pe Tesei pentru cele făcute împotriva, fiului 
săi. Începutul însă, care stârnesce mânia, face mai scu- 
sabil pe cel ce se domină de dinsa din: o causă mai 

” mare, ca pe unul ce fu răsturnat prin o lovire mai cruntă. 
Aşa dar, de vreme ce Romulus -numai din prevedere şi 
chibzuire despre interese publice a: intrat în certă cu 

“fratele săi, nimeni nu ar fi credut a i se aprinde min- 

tea deodată până la atâta furie. Pe Teseii însă l-ati întă- 
râtat contra fiului săi nisce pasiuni de care fârte puţini 
aii putut scăpa în.vi6ţă : amorul şi gelosia şi calomniile 

femeii. Dar „ceea-ce este şi mai mare, este că supărarea 
lui Romulus s'a. abătut până la executare şi prin o faptă 
al căreia sfârşit n'a fost de tot fericit; pe când urgia lui 

- Teseit, a mers numai până la vorbe cu mustrări aspre 
şi blesteme bătrânesci ; iar cele-l-alte nenorociri pare-se 

“că numai din întâmplare.le-a suferit junele. Cât despre 
acestea dar îşi pâte da cine-va votul în favorea lui Teseii. 

'La Romulus însă mai întâi de tote, lucru. măreț este” 
că, cu nisce începuturi forte mici a ajuns în capul tre- 

„bilor statului. Căci, pe când ci (fraţii) se numiati' servi 
şi copii de porcari, înainte de a fi înşi-și liberaţi, ei ai 
liberat mai pe toţi Latinii, dobindind, în acelaş timp, 
cele mai frumâse numiri de ucigători a inimicilor, sal- 
vatori a rudelor, regi preste naţiuni şi fundatori de orâşe,
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" iară nu strămutători, cum a fost Teseii, care din multe 
părți locuite -a- compus şi a format un: singur centru pen- 
tru împreună locuire, nimicind mai multe. oraşe cu nume 

- de regi şi de eroi antici, Acestea . le-a făcut şi Romulus . 
în urmă, silind-pe inimici a-și dărâma şi a-şi distruge 
propriile lor locaşuri, spre a locui împreună cu învin- 
gătorii. La început însă, el nici strămuta nici măria o: 
cetate ce exista, ci clădia el însu-şi. (cetăţi noi) -din 
neființă, şi căpătând în acelaş - timp şi țară şi patrie, şi | 

- domnie. şi nemuri, şi “căsătorii şi alianțe, fără a ucide 
pe nimenea nici. a ruina, ba încă ajutor ând pe cei fără 
vatră, care 'voiai să. se constitue în popor şi.să devie 
cetăţeni. Tâlhari şi. făcători de: rele n'a omorit; dar 
națiuni a câştigat prin r&sboiii şi cetăţi a distrus şi peste 

„regi, Şi domnitori a triumfat. : 

Traducere de P. M. Georgescu. 

» Exerciţiul - 57, — Să se analiseze şi să se spună : Cine este. 
"autorul acestei scricri ? Despre. ce trateză ? Câte pers6ne ne 
înfățișeză? Ce aflăm în privința fie-cărei persone ? Ce se scie 
despre Romulus ? .Ce se scie despre eseu? Asupra căror 
puncte se face comparația? Ce e paralela? 

Exerciţiul 58, — -Să se îndrepteze greşelile de limbă și 
mai cu semă cele de stil din acestă traducere. 
„Exerciţiul 59. — Să se facă o paralelă între Ștefan Cel 

Mare şi Mihaitt Vitezul.. 

43. . 

ARTA: MILITARĂ LA MOLDOVENI IN TIMPUL MĂRIRIL Lon. 
a 

MONOGRAFIE , 

- n , “de N. Bălcescu, 

Moldovenii, în vecul:: de mijloc şi mai în urmă încă, 
se arată unul din cele mai: viteze-popore -ale Europei. 
Un scriitor polori din vecul XVI, Orichovius, dice pentru
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dinşii : «Ei sint: omeni feroşi, însă forte viteji şi nu mai 

«este alt nem. care să aibă hotare aşa de înguste şi să 

-«se lupte mai mult pentru gloria r&sboiului. şi pentru 
- «arătarea vitejiei şi să susţină mai mulți:vrășmaşi împre- |. 

«jurul lor, cărora saii le face neîncetat râsboiit saii se 
«apără în contra r&sboiului făcut de către aceia». 

«Dârzia şi semeţia», dice Cantemir, «este maica şi sora 

«lor, căci dacă unul are cal bun şi arme bune, alunci 

«gândesce că nici-un 'om nu-l pâte întrece, şi'nu sar 
«feri, d'ar fi cu putință, însu-și cu Dumnedeii să se lupte». 

„Locuitorii de Tara de jos, obicinuiţi mai mult să tră- 

escă în r&sboiii cu Tătarii, erai. mai viteji decât cei de 

“Tara de sus. A omori şi a prăda pe Turci şi pe Tătari 
era la ei o datorie creştinâscă. | 

„_ Armele Moldovenilor .eraii ca şi ale Muntenilor : ar- 

„cul, sulița, securea, sabia, paloşul, măciuca, puşca, care 
la dinşii se numia sdnefă, ş. c. 1. In  r&sb6ele naţionale 

"se slujiaii cu câse, topâre şi fuşturi. cârcub, dice Cante- 

“mir, îl întind ei fârte bine şi se pricep a purta şi. su- 
«liţa ; dar cu sabia totdeuna fac mai multă isbândă. Iar 

„«puşea o. pârtă numai vânătorii, pentru că. diceaii ei că 
«este lucru ruşinos să se lupte la ste cu acest fel de 
«arme, Cu care nu se pote cunosce nici arta militară nici 

«vitejia». 

Pedestrimea Moldovenilor se rânduia în glote adânci, 
de unde și expresia «a-se îngloti pedestiimea», ce aşa 

de des se vede în cronicele lui Ureche şi Miron. Călă- 
“ximea însă-era armata lor cea mai perfectă. Ea se lupta 

călare şi pe:jos, pe rând; lucru ce este cunoscut ca cel 
mai mare grad al perfecției unei oştiri. Cronica ne arată 
că «la 1422 pornindu-se craiul Vladislav al Poloniei asu- 

„«pra Crijaţilor (Cruciaţilor) i-ai trămis şi Alexandru Vodă 
«400 de Moldoveni, 6meni tot aleşi într'ajutor, care ail 
«arătat mare vitejie cu isbândă împotriva Crijaţilor, că, 
«făcend năvală Moldovenii asupra Crijaţilor, apoi deodată 

x
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«s'aii făcut a fugi. lar Crijaţii, eşind dintro cetate anume 
„«Marienburg, gonind pe Moldoveni 'până i-aii înşirat spre 
«o pădure, şi-acolo, pedestrindu-se Moldovenii pre obi- 
«ceiul lor, aii -prins:a săgeta pe Crijaţii Nemţi, şi dând 
«Nemţii jos şi încălecând Moldovenii, mare morte aii făcut. 
«în Nemţii aceia şi, întorcendu se Moldovenii cu ishândă 
«la craiul Vladislav, mare mulțumită 'şi laudă ai avut». | 
Asemenea vedem pe- Moldoveni şi în mai multe rânduri 
a se lupta. Ca la tâte naţiile meridionale, nimic nu era 
mai iute şi mai de temut decât cea d'intâi a lor isbire. 
Ne isbutind însă, lesne se descuragiati. Acesta ne-o măr- 
turisesce şi Cantemir, dicend : «Moldovenii la începutul 
«r&sboiului totdeuna sînt forte viteji, şi: de al doilea slabi 
«la inimă. jar dacă îi înfrâng . protivnicii “înapoi, atunci 
«prea rar aii bărbăţie să începă d'a treia oră. Insă ati în- 
«vtlat de. la Tătari. de. se întore înapoi din fugă şi, prin 
«acestă apucare cu “meşteşug, aii smuls biruinţa de multe 

- «ori din mânile protivnicilor».: : A e " 
“Tunuri, ce Moldovenii. numiaii puşti, n'aveaii multe în 

oştirea lor la început, pentru că, depre cum am arătat, 
ci iubiaii prea puţin armele cu foc. Mai în urmă însă, în 
al 16-lea -vec, ele se înmulţiră, și în bătălii vedem figu- 
rând 50 şi 80 tunuri. Mortierele.se numiaii pive şi 6husu- 
rile, bumbarale. Ele eraii asemenea numerose. In bătălia 
de la Cahul (1564): vedeni pe I6n Vv. a întâmpina pe 
Turci cu 30 tunuri şi 80 pive. Ingrădirile de campanie 
saii retranşementele ati fost asemenea de mult cunoscute - 
Moldovenilor şi se numiaii băştii. ÎN 
Râsboiul defensiv- se perfecţionă mult la Moldoveni: 

Incă în vâcul: XIV, ci deteră -o. frumâsă probă: des- 
pre acâsta. La 1359, regele Casimir al Poloniei, -trămi- 
(end: o armată însemnată din Polonia Mică şi Rusia, cu 

* Ştefan Vv. împotriva lui Petru 1 'Vv., acesta, vâdend că, 
din inferioritatea 'numerică a oștirii sale, nu isbutesce: 
în bătăliile particulare, s'a tras în locuri strimte. Polonii, - 

aa
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trebuind” să trecă printr'o pădure desă şi neumblată, . 
Petru Vv. o ocupâ: mai dinainte şi puse să tae cu fe- 
râstrae toţi copacii de pe lângă drum, lăsându-i pe trun- 
chiurile lor. numai înţinaţi. Când intrară Polonii în codru, 
Moldovenii începură a împinge copacii cei mai depăr- 
taţi ; cădând pe cei mai de aprâpe, îi prăvăliră pe toți 
peste oştirea polonă. In .ameţâla şi învălmăşala în care 

eraii Polonii, vădend pădurea din tâte -părţile cădend 
pe diînşii, ese deodată şi Petre Vv. şi îi isbesce; ci nu 

mai putură face atunci nici-o mişcare, încurcați fiind de 
copacii care în: căderea: lor îi sluţise: de mâini şi de pi- 
cidre. Mulţi din Poloni pieriră în acea: di memorabilă, 

- mai mulţi însă. cădură prinşi ; trei steguri mari, al Cra-" 
covenilor, âl Sândomirenilor şi al Leopolenilor; şi altele 

noiiă mai mici militare saii. hoeresci (gentilitia) şi cu tot 
aparatul de resboiii, picară în mânile biraitore ale Mol- 
dovenilor. 
„Acâstă tactică o păziră Moldovenii totdâuna, când aveaii 

a se lupta cu'%o armată mai numerâsă decât a lor; ast-fel 
între altele, la 1450, intrând o oştire însemnată de Po- 

lonezi, sub. comanda generalilor Petru Odrovici, Ronez- 

“polski şi Michail Buceacki şi un numă&r de Moldoveni cu 

„Alexandru Vv. împotriva usurpatorului Bogdan, acesta, 
vâdend că nu le va pute sta: împotrivă cu osta sa, se 

trase la strimtori cu gând să aducă pe Poloni după dinsul, 
şi ast-fel, zăbovindu-i şi Mămândindui, să-i pâtă învinge., 

Acestă tactică îi isbuti. După ce purtă pe Poloni din loc 
în loc, îi aduse în sfârşit-lă apa Bârladului.. Acolo, tre- . 

" buind. Polonii să .trâcă printr'o pădure, de şi sciaii că 
este. ocupată de 6menii lui Bogdan Vy., dar semețin- 
du-se, porniră mai întâi carele cu pârcălabul: de Hotin 
şi cu toţi Moldovenii şi Podolenii. Pe când aceştia erai 
în mijlocul pădurii, 6stea lui Bogdan Vv. îi isbi şi, după 

o cruntă apărare, d'abia putură scăpa cu multă pagubă. 
"Atunci vrând să trâcă şi cea-l-altă 6ste poloneză, îi eşi 

»
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înainte Bogdan cu «multe stâguri şi buciume şi fără că-. 
«lărime, dar multă pedestrime», Vedend acesta, Polonii 
«se tocmiră de răsboiib» şi aii ţinut lupta de la chindie 
până a inoptat, când «înglotindu-se pedestrimea, aii fă- 

„«cut mare pierire în Polonezi la strimtori, tăind vinele 
«cailor cu câse şi cu fuşturi. Atunci picară morţi și ca- 
«petele armatei polone. Isbânda ar fi fost a lui Bogdan 
«Vv., dacă Moldovenii protivnici, ce trecuseră cu carele 
«înainte, nu s'ar fi întors şi i-ar fi smuls biruința». | 

Intr'aceste r&sbee civile se_formară Moldovenii ca 
într'o şcâlă militară. Ei nu avură îndată trebuinţă decât 
de un căpitari. mare ca să_se facă vestiți şi să fie eroi 
ai Creştinătăţii. Acest căpitan” nu întârdiâ a se ivi şi fu 
Ştefan-Cel-Mare. a 

- EL se arătă credincios tacticei părinţilor s&i. Aceea ce 
avu însă mai deosebit, este că, folosindu-se de cuno- 
scinţa ce avea despre importanţa posiţiilor naturale la r&s- - 
boiii, el ascundea un. trup de oştire, care, la un semn 
hotărit, se arunca pe la spatele vrăşmaşului, în -vreme 
ce cea-l-altă armie îl isbia în faţă. Este cunoscut că acestui. 
Principii fu dator. Anibal biruinţele sale. Ast-fel la hă- 
tălia de la Bârlad (20 Ianuarie 1475) Ştefan YVv., după 
ce slăbise caii Turcilor, pârjolind erba înaintea lor peste 
tot locul prin care trebuia să trecă, i-a tras la strimtore. 
Acolo, folosindu-se: de posiţia locului, chiar şi de negu- 
rela atmosferei, puse. o samă de 6meni în câmpie, care 
deteră semnul de r&sboiii cu «trâmbiţe, buciume şi tobe». 
Turcii, întorcându-se către - glasul ce se audia, socotind - 
că acolo se află Ştefan cu t6tă puterea sa, acesta ese. 
atunci de. unde era ascuns, îi isbesce în_dos, în vreme 
ce cei-l-alţi îi isbiaii în față, şi printr'acestă: «apărare cu 
meşteşug», după cum dic .cronicarii, el numai cu 47000 
Omeni, învinse o armată de. 120000. a 

| Aceste : principii tactice “povăţuiră pe Ștefan Vv. în 
numerâsele sale campanii. şi bătălii ce a dat în vreme 

N
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_de 46 de ani necurmat cu tote popârele învecinate. La 
aducerea aminte a minunatelor fapte de arme ale acestui 
eroii, cronicarul polon Dlugoss aruncă o strigare de-o 
admiraţie sublimă ! Istoricul ungur.Istvanfie mărturisesce 
că el era cel mai vestit general al vremii sale pentru 
sciinţa militară ; iar un scriitor vechiii moldoven, în en- 

tusiasmul s&ii, strigă : «Care Voevod mai multe râsbâe 

"«a'avut? Care Domn, mai mari biruințe a făcut, şi acestea 
«în deosebite . vremi şi locuri cu deosebite nemuri? Ca. 

«fulgerul de la Răsărit la Apus a străluminat; marturi 
«sînt Leşii, care cu sângele lor pămîntul nostru aii roşit!' 
«Marturi Ungurii care pre satele şi cetăţile lor, de foc 
«potopite le-ai vedut! Marturi sînt Tătarii, care cu iu- 
«țimea fugii lor, de.ferul lui n'ai. scăpat! Marturi sint 

«Turcii, care în fuga lor nu putură afla mântuire! Mar- 
«turi sînt Muntenii, care de călărimea nâstră s'aii sdrobit! 

.«Marturi sint tote nemurile de prin prejur, care ascuţitul 

«săbiei lui ai cercat». 
După. mârtea acestui Domn, sub Bogdan Vv., Ştefan. 

V Vv., Petru Rareş Vv., Moldovenii mai avură 6re- 

care triumfuri militare. Aceşti Domni făcură răsboiil şi 

cu isbândă, Ungurilor, Polonilor, Muntenilor şi Tătarilor. ” 

După stingerea lor; Moldovenii, cădând. cu totul sub su- 
zeranitatea Porții, Domnii, ne-mai avenda apera liber. 
tatea şi independenţa Patriei ce le pierduse, lăsară a 
scăde şi a se demoralisa armata. Răsbeele lor, încetând 
de a mai fi naţionale, -ci pierdură acel entusiasm care 
face pe. tot norodul nebiruit, când el scie că se luptă 
pentru naționalitatea şi libertatea sa. Re&sboele, ce ei 
avură în urmă a sprijini, fură mai tâte numai nisce 
lupte între pretendenți pentru dobindirea tronului, la a 

"căror sfadă poporul lua prea puţină parte şi, întraceste 

r&sbâe curati ostăşesci, Moldovenii se arătară - adesea 
mult mai prejos decât naţiile vecine, căci în vreme. ce 

acestea progresaii în' arta militară, ci staii pe loc. Ast-
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„fel, la 1561, în bătălia de la Vărbia, Alexandru Vy. Lă- 
pușnânul, cu tâtă superioritatea numerică a armatei sale 
către a protivnicului 'sâii Despot Eraclid, cu tâtă vitejia 
personală ce arătâ, pierdu .acâstă bătălie, căci nu sciu a. 
se folosi cum trebue de artileria sa, nu luâ ofensiva la 
vreme şi se apărâ mâle, când. fu atacat: Ast-fel, la 1570, 
Polonii, învinşi, scăpară din mânile biruitâre ale lui Ion 
Vv., învingător, numai căci acesta nu sciu iarăşi între- 
buința bine artileria sa. Acest Domn, ca şi Tomşa Vv., 
culese 6re-care .triumfuri asupra Turcilor, Polonilor şi” 
Muntenilor, şi ar fi fost în stare a da Moldovenilor ve- 
chia lor strălucire. militară. EL ridicâ stegul independen- 
ței ; dar Moldovenii, scârbiţi de tirania lui, refuzară a-l. 
secunda. În bătăliile lui, însă, vedem pe Moldoveni a 
profita de lecţiile -vecinilor şi a. arăta Gre-care sciinţă . 
tactică. Se vede că pe atunci începuse Moldovenii a stu- 
dia tactica, mai cu semă în cărţile -vechimii, căci la 
1578, vedem pe Petru Vv. Schiopul, în bătălia de la 
Docolina impotriva lui I6n Potcâvă ce cu Cazacii. ocu- 

„pase tronul, întrebuințând acetşi tactică .ce vestitul Car- 
taginez Anibal întrebuinţâ în bătălia de la Zama. In 
lipsă de elefanţi, însă, el puse în fruntea liniei sale de 
bătălie, ciredi de vaci şi erghelii. de cai, pentru ca să 
calce pedestrimea lui Potcovă. Lui i se prileji aceâşi ne- 
norocire ce întâmpină vestitul biruitor de la Cane, căci - 
Cazacii, stând pe loc şi lăsând să. se apropie oștirea lui 
Petru Vv., deodată slobodiră focurile într'insa. Atunci 
acea cirdă de boi spăimîntându-se se întorseră  îna- 
poi şi, năvălind peste 6stea lui Petru Vv., o puse în ne- 
orânduelă, Cazacii se folosiră de acestă împrejurare, o 
isbiră deodată d'a drâpta şi d'a stânga şi lesne o în- 

_vinseră, - - | 
Ştefan Tomşa Vv. (1612—1618), ajutat de vestiţii că- 

pitani Munteni, Mârzea, Gheţea şi Hacea, care după mor- 
tea Domnului Mihai Vv. Vitezul se trăsese în Moldova, 

Retorica, : a | - 24
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învinse în vro câte-va rânduri pe Poloni şi mai cu s6mă în bătălia de la Cornul-lui-Sas. De atunci, pe timpurile 
lui Vasile Vv. şi Ştefănuţă Vv., vedem pe Moldoveni lup- tându-se vitejesce în mai multe ocasii, Bătălia de Ja Bo- iani (1685), în care Cantemir Vv. B&trânul a spart şi a “desfăcut cele d'întâi rânduri. ale Polonilor, este cea din urmă bătălie generală, în care legiunile moldave stră- luciră cu fală. De atunci arta militară. se -pierdu în Moldova. e Sa 
Moldova era înconjurată de un brâii de cetăți pe tote marginile sale. Despre Polonia avea Hotinul, Soroca şi Tighina (Benderul) ; despre Transilvania avea cetăţile Nemţu şi Smedorova ;. despre Țara Românâscă, Cră- ciuna; pe Dunăre, cetăţile Renii, Cartalul, Smilul (Is- mailul) şi Chilia, şi pe Marea Negră, Cetatea Albă (Mon- 

castro, Acherman). Afară de acestea, Suceva, capitala, era tare întărită. La tote aceste cetăţi era: comandant câte un pârcălab, afară de cetăţile Chilia şi cetatea Albi, la care, pentru importanţa lor, se trămiteati doi pârcă- labi; iar în cetatea Sucevei era Hatmanul pârcălab. Aceste cetăţi fură multă vreme asilul libertăţii Moldo- 
venilor. De-aceea asupra lor vedem țintuite tote silințele vrăşmaşilor lor. Moldovenii se ilustrară în apărarea lor. La 1497, I6n Albert, regele Poloniei, asediind ' cetatea Sucevei cu 80000 ostaşi, o bătu în zadar în vreme de trei săptămâni. Cetăţenii se luptară vitejesce şi ce stri- 
caii tunurile Polonilor diiia, ei astupat n6ptea cu pă- “mâînt, scânduri şi pictră: 

a Dar acolo uude, Moldovenii se ilustrară maj mult, fu în. apărarea Cetăţii-Albe. Acâstă cetate era singurul lor port pe Marea Negră şi printi"însul ci domnia asupră-i. Căci nu trebue a uita că acestă mare era ădinidră un lac moldovenesc şi cii Domnii Moldovei. purtati titlul de Slăpânitori ai Mării Negre. Turcii pricepură importanţa acestei cetăţi şi nu pregetară nici o jertfă spre a o do-
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bindi. Dar Moldovenii 'o apărară cu vitejie, şi Moha- met I, după 'o asediare de o lună, învins de dinşii, fu - silit a se trage înderât. Următorul sultan, Baiazet, fu 
mai norocit. La 1483, el veni cu o oştire şi cu o flotă 
numerosă, de asediâ cetatea. Un scriitor vechiii ne-a păs- 
trat amăruniele acestei asedieri, prin a cărei perdere 
se îngropă viitorul maritim al Moldovei. «Cetatea Mon- «castru, gice el, se află pe ripa mării aprâpe de gura 
«Nistrului. Locul e fârte bine întărit, şi prin posiţia sa 
«cea naturală şi prin muniţia- sa cea artificială, şi de“ 
«forte mare impotanţă pentru înlesnirile Tării, ale riului,. 
«ale mării şi de forte mare preț şi nume pentru totă pro- 
«vincia dimprejur, care nume şi-l câștigase mai virtos pe 
«timpurile când, sultanul Mahomed, mergând asemenea 
«asupra lui, îl combătu în vreme de o lună de dile ŞI, ne- - 
«putendu-l lua, fu gonit de rigorea frigului şi silit să-l lase. : 
«Baiazet, dând voe la ai sti să prade Ţara şi v&dend că cei 
«din lăuntru nu se mişcă, hotări a apropia' armata de pe 
«mare şi deodată îl înconjurâ de pe apă şi de pe uscat, şi-l 
«strînse aşa încât nu se putea aduce saii scote nimic; Vă- 
«dend pe locuitori cerbicoşi în voinţa lor a-l ăpăra, pregăti 

„«artileriile, incepu a bate zidurile” de mai multe'părți şi, 
«urmând a-l bate mai multe dile, dărâmase din ziduri atâta. 
«cât socotia că 6menii sâi vor pute să intre destul de 
«lesne. Cu tote acestea, el porunci colânelor sale ca în. 
«luptă să urmeze una după alta, şi, în diminca viitâre, 
«cum se făcu diiiă, se puseră împrejurul zidurilor. Omenii 
«cei din lăuntru îşi făcuseră în ruinele zidurilor apără- 
«turi forte însemnate cu valuri şi cu şanţuri forte adânci, 

"«aşa încât, când s'aii arătat Turcii la intrarea : lor „prin 
«rupturi, îndată se încăerară cu dinşii şi, împingcndu-i 
„«înapoi cu mare impetuositate, întrebuințând spre apt-' 
«rarea lor săgeți, focuri, darde şi pietre, se purtară cu. 
«atâta inimă încât, rănind şi omorind forte mare nu=: 
«măr din cei din afară, îi goniră mai de multe ori. Dar
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„«vrăşmaşii, având 6meni prea mulți,| lesne se reînnoiait 

«şi, venindu-le soldați noi în bătae, nu da loc de repaos 

«la înconjurați. Omorindu-se şi 'rănindu-se Gmeni mulți 

«dintraceştia şi neavând pe cine pune în locul celor.ce 

" «lipsiait, se micşora mereii numărul apărătorilor şi aşa 

«suferia cu mult mai mare pagubă prin cei puţini care 

«îi pierdeaii, decât aduceaii prin cei mulţi care îi omorait 

«dintre vrăşmaşi. Baiazet, după ce ținu pe ai săi în bă- 

«tae o mare parte de: di, porunci să dea semn să se 

“«adune-şi, încetând bătaea, îi reconduse în lagăr cu gând 

«ca, în dimineţa viitâre, să se aşede armata aşa ca, îm- 

“ «părţindu-se în multe colone care să urmeze în bătae 

«una după alta, să polă înnoi neîncetat colonele şi să 

«ţină fără întrerupere bătaea şi diiia şi n6ptea, până când 

„avor dărâma valurile și vor mistui pe apărători. Cu acest 

«cuget trămiţend la repaos oștile, le făcu să înţelâgă că, 

«după ce va trece noptea, în cea-l-altă qi, mai "nainte de 

«răsăritul sorelui, să se afle la rândul lor, spre a se în- 

«târce din noit la bătae, cu ideea saii de a lăsa acolo 

cvicţa, saii de-a câştiga locul mai înainte de a se retrage. 

«Vădend locuitorii pregătirile vrăşmaşilor, nelipsindu-le 

«curagiul, cu tâte că cunosceaii primejdia în câre se aflaii, 

«fiind 'slăbiţi prin cei răniţi şi cei morți, dreseră Jocurile 

«de care aveaii trebuinţă şi se pregătiră cu tote puterile 

«ce le niai r&mâneaii spre apărare. Venind diiia urmă- 

«tore, Baiazet reconduse oştile tâte la locul de atac, cu 

«mare sgomot de sunete, de strigări şi de larmă ce fă- 

«ceai soldaţii săi, care fără îndoire îşi făgăduiaii biru- 

cința. Baiazet, dorind să scape cât va pute, şi: omenii şi 

«locul, să hotări să încerce dacă, cunoscând ei primej- 

-«dia, va pute să-i aducă cu învoire să se lase de îndi- 

_«râtnicia lor; făcu semn că avea să vorbâscă cu ci, tră- 

«mise înainte pe un sol al stii, ca să le spună cum că 

«Turcii vîn cu hotărire statornică de a nu înceta bălaea 

«diiia şi nâptea, până ce nu vor lua locul, şi că, dacă



373 

«aşteptă să fie siliţi, le vestesce că le va da locul în 
«pradă şi nu va erta nici vârstă, nici sex, şi că toţi se 
«vor omori; iar dacă vor voi a se supune, îi va primi 
«fără a vătăma 'averea saii persânele şi, dându-le liber- 
«tatea, va sta în voea lor d'a rămâne pe loc saii a se 

«duce întraltă parte. Audind cei din lăuntru propune- 
«rile sultanului 'şi nevădend nici un chip de a se pute 
«mântui, fiind-că nu mai r&măsese atâţia cât să potă apăra 
«valurile, cerură puţină vreme ca să r&spundă. Strin- 
«gendu-se atunci căpeteniile, "după - câte-va dispute, se 
«hotăriră să primâscă condiţiile propuse, incredințându-se : 
«mai virtos bunei opinii ce aveaii despre Baiazet, că le 
«va păzi credinţa. După ce s'aii sfătuit între, sine, tră-- 
«miseră solii lor ca să 'le dea locul şi, fiind primiţi cu 

«bunătate de Baiazet, îngriji sultanul cu scumpătate ca 
«să nu pătimescă nimic, dând voe'celor ce vor voi să 

«se ducă daci, să pâtă scâte tâte lucrurile lor fără vre-o 
* «impiedecare şi, lăsând Moncastrul bine păzit, se întârse 

«la Adrianopol. -: “ 
Pârcălabii cetăţii care ai făcut acestă frumâsă, de” şi 

zadarnică apărare, s'aii numit Gherman şi I6n. 
Tot intracestă vreme pierdură Moldovenii şi cetăţile 

de la Dunăre. Alexandru Vv. Lăpuşnenul, la 1564, dă- 
râmă cetăţile din lăuntrul Ţării. Ele se rezidiră îni urmă, 
ca să fie dărâmate iarăşi de Dimitraşcu Cantacuzino la 
1584, din porunca sultanului. La 1714 Turcii rezidesc 
numai. cetatea Hotinul şi o opresc pe sema lor. 

" Acâsta este tot ce am putut descoperi despre arta mi- 
litară în Moldova. Cetele moldave, în curs de trei vecuri, 
fâcură 90 de campanii, din care 19 civile, 15 împotriva 
Polonilor, 13 impotriva Ungurilor şi Nemţilor, 12 î impo- 
triva Turcilor şi Tătarilor, 13. “împotriva Muntenilor şi 
$ împotriva Cazacilor. - 
“Generalii cei mai vestiți ce aii comandat armatele Mol- 

-dovei, afară de Domnii arătaţi în cursul acestei scrieri,
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aii fost: Boldur Vornicul, Şendrea Hatmanul, “vornicul 
Cărăbăţ, vornicul Grozea; hatmânul'Barbowski, vornicul - 
Bucium şi hatmanul Buhuș. 

Exerciţiul 60. — Să se analiseze şi să se spună: Cine este 
autorul acestei scrieri? Despre câte cestiuni trateză ? De când 
și până când se întind faptele studiate de Bălcescu ? Care sînt 
izvârele pe care se întemeeză ? Cum. înfățișeză el arta militară 
la Moldoveni? 

Exerciţiul 61. — Să se facă un resumat în scris al acestei 
monografii. 

| 44. 

PRIMIL DOMNI Al MUNTENIEI 
CRONICA PE SCURT 

[ Anonimă 

lar când a fost la cursul anilor de la Adam 6798 
(1290), fiind în Ţara Ungurâscă un Voevod care l-a che- 
mat Radu Negru Vv., mare herţeg peste Almas și peste - 
Tăgăraș, ridicatu-s'aă de acolo cu t6tă. casa lui, și cu 
„mulţime de nor6de, Rumâni,.Papistaşi, Saşi, de tot felul 
de 6meni, pogoriîndu-se spre apa Dâmboviţei, înce- 
put-a a face ţări. noi. Intâi a făcut: oraşul ce-i dice 
Câmpul-Lung; acolo a făcut o biserică mare şi frumâsă 

şi înaltă. De acolo aii descălicat la Argeș şi iar a făcut 
oraș. mare şi a pus scaun de domnie, făcâna curţi de 

__Pi6tră şi case domnesci şi biserică mare şi frumosă. ar 
nordâdele ce pogoriîse cu dînsul, unii s'aă tins pre sub 
munţi, ajungând până la apa Siretului şi până la Brăila; 
ar alţii sai tins în jos peste tot locul, de aă făcut oraşe 
şi sate până în marginea Dunării şi până în Olt. 
„Atunci şi Băsărăbescii cu t6tă boerimea ce sra mai 

înainte peste Olt, sati. sculat cu toţii de au venit la 
Radu Vodă Negru închinându-se, să fie sub porunca lui 
și numai el să fie Domn peste toţi. De atunci s'a numit 
ara de-i dic 'Țara Românâscă. -
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Și în acestaş chip tocmitu- Şi. ai Radu Vodă ţara cu 
bună pace, că încă nu era de Turci. împresurată, şi a 
domnit până la mârte, îngropându-l la biserica lui din ... 
Argeş. Şi a domnit ani 24. 

De aicea se începe povestea altor Domni care ai venit 
pe urma Negrului Vodă, precum arată mai jos. 

Mihaii Vodă a domnit ani 19. Da 
Dan Vodă a domnit ani 23. Acesta a fost frâte cu 

Mircea Vodă Bătrânul, şi l-a ucis Şişman Vodă, Domnul : 
Sârbilor, când era cursul anilor 6864 (1856). 
Alexandru Vodă a domnit ani 27. 
Mircea Vodă Bătrânul. Acesta a avut mare răsboiii cu 

Baiazet-bei de la Nicopole. Făcutu-s'a acest răsboiii pe. 
apa Ialomiţei ; biruit-a Mircea Vodă pe Turci şi fără de 
număr ai pierit, trecând Baiazet-bei Dunărea fără vad; 
și alte multe r&sbe a avut cu Turcii. Făcut-a şi sfinta 
mânăstire din Cozia şi sfinta mânăstire Cotmâna, când era 
anul 6891 (1383). Şi a domnit Mircea Vodă ani 29 şi a 
murit în domnie şi s'a îngropatla mânăstirea lui la Cozia.- 

Vlad Vodă "Ţepeş. Acesta a făcut cetatea de la Poe- 
nari şi a făcut sfinta” mânăstire de la Snagov. | 

Vladislav Voevod Bătrânul a venit Domn când a fost 
cursul anilor.de la Adam 6935 (1427). Acesta a făcut 

- biserica domnâscă din Târgovişte şi a pierit de sabie 
în mijlocul Târşorului. Şi a domnit ani 18. 
Radu Voaă Cel Frumos. Acesta a făcut mânăstirea Tân- 

ganului şi a domnit ani 15. E 
Laiot Basarab Vodă Cel Bătrân, care a închinat "ara 

Turcilor, domnit-a ani 17. Avut-a mare r&sboiii la Râm- 

nicul-Sărat. După el a domnit 'Țepeluș Vodă şi a avut | 
răsboiii la Râmnicu-Sărat cu bătrânul Şteian Vodă din 

Țara. Moldovei. Atunci în 6ste a pierit şi Țepeluş Vodă, 
și a fost isbânda lui Ştefan Vodă. Şi a ședut aici în 

„Ţară de a domnit ani 16. Apoi Radu Vodă Cel Mare, 
Acesta a făcut Mânăstirea Din Del şi a domnit ani 15. 

7
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Exeroiţiul. 62. — Să se analiseze acestă scriere, arătân- 
du-se care e raportul dintre ea și cele precedente? Cum sînt 
grupate evenimentele ?. Care e. autorul ? Pentru ce se nu-. 

" mesce cronică? Ce alți termeni se mal întrebuințeză pe lângă 
acesta ? 

45. 

"DOMNIA LUL ANTONIE RUSET !) 
CRONICĂ PE LARG 

de lon Neculce 2) 

Dacă a mazilit Caplan Paşa pe Dumitraşcu Vodă 

la 'Țuţora, a venit Domn Antonie Vodă Ruset iar Grec 
țărigrădân, rudă cu Dumitraşcu Vodă Cantacuzino. 
Acesta, dacă a venit în scaunul Domniei, fiind bun şi 
milostiv, s'a apucat a face lucruri dumnegeesci, biserici, 

să-i rămâe pomană ; a dres clopotniţa la Sfintul Nico- 

  

1) A dombit de la 1675 până la 1678, 

2) Ion Neculce Sa născut la 1672. A fost făcut Mare Hatman de către 

Dumitru Cantemir, la trecerea acestuia în partea lui Petru Cel Mare, şi 

a luat parte la r&sboiul Ruşilor cu Turcii. Pierdend Ruşii răsboiul, 

„ Neeulcea a trecut cu Cantemir în lusia şi a stat acolo câţi-va ani până 

la 1719, când s'a întors în Ţară. 

Lucrarea de căpetenie a lui Neculce — în afară de compilarea cro- - 

nicelor anterisre — este a Lelopiseful Ţării JMoldovei de la Dabija Yo. 

până la Domia lui In Mavrocordal Vwv.». Cuprinde evenimentele de la 

1662 până la 1743, la care a fost mai totacuna părtaş sati le-a cuno- 
scut de aprope. . . 

Letopiseţul este precedat de tâteava file ce pârtă titlul «0 simă de 

cuvine ce sînt audile din om în om, din Gmeni vechi şi bătrâni, și în 

letopisefe nu sînt scrise...» Aci se cuprind o sumă de tradiţiuni relative 

la diferiţi Domni, Din ele aii împrumutat subiectele poesiilor lor istorice 
— Bolintincnu şi alţi poeţi. Aci se află, de exemplu, întâmplarea cu 
Daniil Sihastru, cu Aprodul Purice, ş. a. 

Neculce nu era prea învățat, dar era om cu bun simţ, cu . pricepere 

de a judeca lucrurile, câștigate prin amestecul direct în afacerile sta- 
tului, — şi cu un deosebit talent de a povesti. 

7
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lao | şi a gindrilit peste tot şi a făcut; zia împrejur şi a 
zugrăvit pristolul precum se vede, şi a adus apă pre 
le, până în zidul acestei biserici, care pe urmă cu 
vreme s'a astupat, netocmind-o nime. Zidit-a şi la mâ- 
năstirea Sfîntului Sava zidul împrejur, 'ce n'a apucat 
să-l istovâscă. Iară 'al doilea an al domniei lui, i-a 
venit poruncă de a mers la 6ste, cu vizirul, la Cehrin. 

Mers-a şi Duca Vodă, Domnul muntenesc, şi bătând 
cetatea Cehrinului câte-va săptămâni, şi viind şi 6stea 
moschicâscă cu un en6z, anume Ramadan, aii bătut 
pre Turci, şi mulţi Turci s'ati înecat în apa Tezmenul 3 

La Antonie Vodă era Hatman Gavriliţă; iară dacă a 
mers 6ste la Cebhrin, sciind Halep-Pașa pre Buhuş Hat- 

“ manul, care a mers cu zaheriia la Cameniţă şi Buhuș 
Hatmanul, care făcea pod peste Nistru, şi, viina 6ste 
leşâscă, ţinea. cale să nu lase zaheriia să o trâcă la 
Cameniţă, şi s'a făcut un r&sboiii mare unde sta Buhuş 
vitejesce. Şi acel paşă întrebându-l pe Antonie Vodă 
Ruset, unde este Buhuș Hatmanul, iar Antonie Vodă - 

a dat sâmă că a bolnăvit şi n'a putut să vie în ste, 

- şi a făcut pe Antonie Vodă, de a trimes cum mai de 

sîrg, de l-a adus pre Buhuș tocma âcolo la Cehrin. Şi, 
mergând Buhuş cu slujitorii ce avea pe câmp pustii, a 
dat de nisce Cazaci ce ţineau şleahul Turcilor la nisce 

stânci de piâtră, şi nime nu le putea strica nimic; iar 
lovindu-i Buhuş i-a luat pe toţi de grumaz până au 
apucat ei să intre în stâncă ; şi, mergând Buhuș la adu- 

nare, i-a închinat la: paşa pre Cazaci. Pentru care 
slujbă a dobîndit cinste şi nume bun de la pașa, şi 

îndată a poruncit paşa lui Antonie Vodă Ruset de l-a 
pus Hatman pe Buhuş, şi a gis să nu afle că-l mai 
schimbă din hătmănie. Deci, pentru Buhuș era şi Duca 
Vodă, Domnul muntenesc, îndemnător la pașa ca să-l 

3) Răsboiul acesta s'a întâmplat în anul 1677,
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pue hatman, fiindu-i cumnat; dar Şi “hărnicia lui îl . 
“arăta la stăpâni vrednic, cum și atunci n'a mers cu 
mânile g6le le pașa. 

Iar la anul după acâsta, ati mers Turcii cu 6ste şi 
cu Domnii acestor ţări la Cehrin şi ai dobiîndit Ce- 
hrinul cu vicleşugul lui Ramadanovschi. ]ic să fie cădgui 
în robie la Tirci un. fecior al lui Ramadanovschi din- 
tr'un podgheaz ce au fost mers Muscalii spre Crîm, mai 
înainte de oştirea Turcilor la Cehrin, şi l-a fost și tureit 
pe acel fecior al lui  Ramadanovschi. Şi, audgind -el că „este.tată-săii cu oștile. moschicesci acolo la Cehrin, a 

, 

spus 'Turcilor să-l ducă şi pe dînsul acolo ; că, dacă îl va sci tată-săă, el va închina cetatea. : 
Deci, mergând Turcii a doia-oră cu oști la Cebhrin, 

aii dus și pe feciorul lui Ramadanovschi, și ai scris la tată-săi să silâscă să-l sestă din robie ; şi, ajungând 
Turcii şi cu bani la Ramadanovschi, el a făcut vicle: 
Şug, scoţându-şi feciorul din robie ; a îmbătat cu ho- 
lercă pe Cazacii: cei din cetate, şi dormind beţi, a dat 
scire 'Turcilor şi ai intraţ Turcii în cetate, și a prins 
pe toţi Cazacii şi a ars şi cetatea până în pămînt, că 
era de lemn şi de pămînt. lar Ramadanovschi s'a făcut 
a fugire şi tâmpinându-se cu Gstea moschicâscă ce venia asupra Turcilor la Cehrin, dacă a înţeles că aii. luat 
Tureii Cehrinul, s'a întors înapoi în deşert. Pe urmă, 
înțelegând Muscalii de vicleşugul lui Ramadanovschi, 
l-aii prins împăratul moschicesc şi a topit banii ce a. fost. luat de la 'Purei şi i-ai turnat în gura lui Rama- danovschi ; şi aşa şi-a luat plată după fapta lui. | Iară la P6rta Impărăţiei 'Turcesci, pe acea vreme, umbla Dumitraşcu Vodă Cantacuzino să mazil6scă pre Antonie Vodă Ruset din Moldova, și. Şerban Canta- cuzen Logofătul din Ţară. Muntenâscă umbla pentru domnia 'Țării Muntenesci să mazilâscă pre Duca Vodă Domnul muntenese; că pe Şerban Logofătul îl lăsase Duca
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“Vodă caimacam în Bucuresciă şi ispravnio să facă curţile 
domnesci acolo în Bucuresci, şi dacă a gătit curţile, el 
n'a mai așteptat pe Duca Vodă să vie de la Cehrin, 
“atunci a găsit. vreme bună de fugă și s'a dus cu tâtă 
casa lui şi cu tot n6mul lui, Oantacuzinescii ; ; că avea 
mulţi și mari neprieteni la Duca Vodă, de staii în tot. 
câsul să-i mănânce capul, și în doăă rânduri l-a adus 
Duca Vodă, pe gurile lor, la Bucuresci, săi tae capul.” 

„Numai se punea Dâmna şi cu fratele Dâmnei, Lupaşcu 
*. Spătarul, cumnat fiind lui Şerban Logofătul, de-i scotea 

capul; iar pe urmă, tâmplându-se de a murit Lupaşcu 
Spătarul, a vădut Şerban Logofătul că n'are cine se 
mai pune pentru dinsul, Şi numai ce i-aii căutat de a. 
fugit, 

"Deci, Duca Vodă. dacă a înţeles de la Cehrin că a 
fugit Şerban Logofătul la Udriiii şi cu tot n6mul lui, 
sa mâhnit. Chemat-aii atunci pre Constantin Stolnicul, 
fratele lui Şerban Logofătul, şi pre nepotul său Con-! 
stantin Brâncovânul Postelnicul de!- -a jurat Duca Vodă 
pentru Şerban Logofătul, cum că nu va av nici o 

nevoe, numai să se întârcă înapoi; că pe stolnicul Con- 

stantin îl credea Duca Vodă, că îi era cumnat, şi se 

apuca că va întârce pe fratele săi de la Udriiii înapoi. 
Și aşa ait amăgit şi ei pe Duca Vodă, de ait-trimes şi 
pe dînşii de la 6ste tocmai la Udriiii, la cei-l-alţi; deci, 
Şerban Logofătul, dacă ai văgut şi pe frate-săii scăpat. 
de Duca Vodă, n'a căutat să se mai întârcă înapoi; ce, 
având prieteni la Pârta Impărăţiei, a făcut cum a putut 
cu cheltuâlă şi a luat domnia "Țării Muntenesci. Insă, 
pe Duca Vodă nu l-aii putut mazili, ce aii mazilit pe 
“Antonie Vodă Ruset din Moldova; şi au venit Duca 
Vodă din scaunul muntenese Domn aici în Moldova,în - 

locul lui Antonie Vodă. Deci, întorcându-se Antonie 
Vodă de-la Cehrin, a venit până la Soroca, şi îl pârise 
o samă -de boeri pe Antonie. Vodă, şi Antonie Vodă 

7
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cheltuise o sută de pungi de bani şi mai bine. atunce 
la Vizirul, şi scia că şi-a aşegat lucrul, şi a mers de 
şi-a luat giia bună de la vizirul şi'a îmbrăcat caftan 
să mârgă-la Iaşi cu domnia, în. Moldova. lar Buhuş şi 
alți boeri care îl pârise, dacă aii văqut că a îmbrăcat 
caftan de la vizirul, aii început a-și prinde caii să fugă 
care încotro putea. Mers-a Antonie Vodă şi la Kihaâia 
să-şi ia giiia bună; iar atunci a şi nemerit un agă de 
la Impărăţie cu mazilie, şi acolo de la KihaGiăa vizirul 
i-a luat caftanul din spate şi l-a pus în fiare, şi l-a dus 
la Impărăţie, la Udriiă ; şi ai pus caimacami până a 
socoti Impărăţia să pue Domn. Atunci, augind boerii 
cei ce erai să fugă, sai bucurat și a dat laudă lui 
Dumnedei. | ! 

lar pe Duca Vodă nu l-a mazilit şi a mers de la 
Cehrin la Bucuresci ; și, în Bucuresci dacă a mers, â 
trimes -Impărăţia 'de l-a mazilit; şi ai venit cu maziiia 

_ Constantin Brâncovânul Postelnicul, în Bucuresci, cu 
cialma în cap, fără de veste.şi nimic nu scia Duca 
Vodă, şi împreună'cu Skimni aga să-l ducă în Ţara 
Moldovei și în - locul lui, în Ţara Muntenâscă, să fie 

“Domn Şerban Logofătul. 
Vrut-a atunci Constantin Brâncovânul Postelnicul, 

nepotul lui Șerban Vodă, şi a umblat să prindă pe toți 
neprietenii lui Şerban Vodă, săii ţie la închisâre până 

„a veni Şerban Vodă cu domnia de la Țarigrad. Deci 
pe Cupăresci, fiind Greci, nu i-a putut lua de la mâna 
Ducăi Vodă; iar boerii muntenesci, care eraii duşmanii 
lui Şerban Vodă, Stoica Paharnicul şi cu alţii, dacă ai 

„prins de veste, ait făcut cum aă putut şi ai fugit și 
acei în Moldova. lar pe Hriză şi pe alți mulți boeri 
muntenesci — i-ati prins; şi, după ce a venit Şerban Vodă, 
pe 'toţi i-a omorît cu grele şi cumplite morţi ; iar Duca 
Vodă a purces la scaunul săi în Moldova în. postul 
Crăciunului. |
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Iar la vremea lui Antonie Vodă, după ce s'aii întors 

de la Jeravna vizirul şi cu Hanul, coronit-aii Leşii atunci 

pe I6n Sobieschi să fie craiii în Ţara Leşâscă ; şi după 
ce l-ai coronit, ati. ales un Domn mare leşesc şi l-aii 
trimes sol.la Pârtă pentru întemeerea și aședămîntul 
„păcii ce a fost făcut la Jeravna; şi a: trecut prin Mol- 
dova, prin Iaşi, şi i-a eşit Antonie Vodă înainte şi i-a 

făcut mare cinste şi a făcut mare zăbavă la Țarigrad 

şi târgiii s'a întors în țara lui. 

Antonie Vodă, măcar că era Grec şi străin ţărigră- 
den, dar era mai bun Domn decât un pămîntân; că 

nici un obiceiii r&ii în ţară în dilele lui-n'a făcut; ce 
încă şi câte a „găsit de alţii rele multe a lăsat. Numai, 
la toţi Domnii se află câte un musaip, om răi; aşa şi 
la Antonie Vodă era o rudă alui, Alecsandru Raman- 
din, postelnic mare, Grec de n6mul lui, sumeţ, mândru, - 
nebun, lacom ; trecea peste toţi, nu cunoscea pe nimeni, 

având trecere şi cinste de la Antonie Vodă. Dar, încă. 

“şi pe cum văd acum, musaipii la Domnul nu numai 
străini, ce şi de ai noştri, cari ai cinste şi sînt apropii 

la Domn, ai întrecut cu gece părți cu r&utate şi neome- 

nie pe Ramandin; că Ramandin nici un obiceiii râi n'a 
„îndemnat pe Domn să facă, nici a făcut; iar aceşti de pre 

acum, câte. ciume rele şi r&utăţi, tâte le-ai scornit. şi 

le-aii făcut, pe cum le veţi vedâ.la rândul lor înainte, 

că s ai însemnat tot anume la ce Domn s'a făcut şi 

cine aii fost musaipii. 
Fost-aii şi feciorii lui Antonie Vodă desmierdaţi, fără 

frică ; umblaii prin "Ţară cu mulţi feciori de mazili ne- 

buni, strînși cu dînşii, de făceau multe jocuri,. şi beţii, 

şi nebunii, prin târguri şi prin sate boeresci. Şi, de 

şi oblicia Antonie Vodă, încă nu le dicea nimica şi 

nu-i certa cu cuvîntul, ca un părinte ce le era; şi pen- 

tru aceea pote în osândă, mai pe urmă, Antonio Vodă 

a ajuns ; că ai mers boerii la Pârtă, de l-aii pârit prea
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tare, cu multe năpăstii, în loc de bine ce a făcut An- 
tonie Ţării, de n'a scos nici un obicei r&ii. Cu acest fel 
de mulţămită boerii i-aii mulţumit, că l-aii închis Turcii 
şi l-aă bătut şi l-ai căsnit cu fel de fel de cazne, până 
şi tulpanuri subțiri îl făcea să înghiță și apoi le trăgia 

„înapoi de-i scotia maţele pe gură, şi l-aii făcut dea 
" dat 1000 de pungi de bani şi mai bine. Şi, după ce l-ai 
slobogit Turoii să mârgă la casă-şi și apropiindu-se de 
„casă-și, numai ce a vădut că-i - arde şi casa; şi puţintelele 
odâre ce îi mai scăpase mistuite în casă aii ars şi acelea. 

Vedeţi păcatul şi osânda la ce aduce pe om, la vreme 
” de bătrâneţe sărăcie şi cazne! Şi cât a mai trăit An- 
tonie Vodă, cu milostenie îşi ţinea vi6ţa lui, şi feciorii 
lui la mare lipsă aii ajuns; se hrăniai cu pescăria în 
"Țarigrad. Dar şi boerii ce-l-at pârit încă nimic nu s'ail 
ales de casele lor; la Alecsandru Buhuş Hatmanul ni- 
mica nu s'a ales de casa luă şi de feciorii lui, cari se 
vede şi până astădi. 

Așișderea şi Miron Costin Logotătul, când a pus Con- 
„stantin Cantemir. Vodă de i-a tăât capul în Roman, 
care este povestea scrisă la rând înainte, . dicea şi striga 
în gura mare că nu este cu nimic vinovat lui Cante- 
mir ' Vodă şi. piere pe dreptate, numai osânda lui An- 
tonie Vodă îl gonesce, şi pentru aceea piere că l- -a părit 
cu strâmbătate. Şi alţi mulţi ca acesta. 

Deci, bine ar fi, fraţilor, să nu vă îndemnați a .pârire 
pe Domni, măcar de v'ar porunci Domnul care va fi 
atunci în scaun stăpânitor, încă din cele drepte să le 
mai împuţinaţi, i lar năpăstii să nu puneţi ; că osândanu 
se &rtă, nici trece pe om; încă pe mulţi am vădut în- 
desându-se pentru cinste să dobindâscă, de pârăsc Dom- 
nii, şi se laudă între diînşii că se tem Domnii de dînşii, 
şi dice scii bine a părire. Iar pe urmă, cu acel fel de 
hărnicie n'am văgut pe nică unul viind la vr'o pri- 
copsală. o
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Exerciţiul 63. — Să se analiseze și să se arate: care e 
deosebirea dintre acestă scriere şi cea precedentă ? Ce deo- 
sebire este între o biografie și acestă scriere? Care sînt 
faptele mai însemnate ce se descriii aci ?- Ce deosebire este 
între cronica acesta şi cronica anonimă ? 

46. 

"DARIU IN SCIȚIA 
PRAGMENT DIN ISTORIA. 

lui Herodot!), 

Ducând 6stea pe calea cea mai scurtă, cum ajunse în 
Sciţia, întâlni cele-l-alte doiit trupuri de oştiri ale Sci- 
ților; şi, întâlnindu-le, le urmări, pe când ele se aţineait 

departe de dinsul cale de o di, încât Dariu, mergând 
în contra lor, nu-i putea ajunge; iară Sciţii fugiaii' mereit 
dinaintea lui, precum puseseră la cale, către ţările acelora 
ce nu voise să le. dea ajutor, şi mai întâi către pămîntul 
Mehlanhloenilor. Acestă năvălire a Perşilor . şi Sciţilor 
aduse acestora mare pagubă, iară Sciţii de-acolo apucară 
în spre țermii Androfagilor, şi după ce-i tulburară şi pe 
dinşii, apucară în spre i “Neurida ; şi, după ce bântuiră şi 

aceste nemuri, se îndreptară, tot fugind, spre Agaltirşi. 
Agtirşii însă, deorece văduseră cum vecinii lor fugiaii 

- dinaintea Sciţilor şi cum eraii tulburaţi de dinşii, trime- 

seră Sciţilor,. chiar înainte ca aceştia să le calce pămîntul, 
un crainic şi îi vestiră ca nu cumva să trecă peste hota- 
rele lor, căci dacă se vor încerca să-i calce vor ave mai 
întâi a se lupta crâncen cu dinşii. Agatirşii, după ce le 
vestiră - acestea, se strinseră la hotar cu gândul de. a 
respinge pe năvălitori, în timp ce Melanhloenii și Andro- 
fagii şi Neurii, pe când Perşii împreună cu Sciţii le căleaiă 
ţările, nici n'aii încercat a se opune, ba fugiaii în ncorân- 

  

_1) Vegi notițele istorice mai departe.
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duclă în spre Micgă-N6pte şi spre pustietăţi. Sciţii lăsară 
în pace pe Agatirşii: care nu le dăduseră ajutor, şi din ' 
pămintul Neurid se întorseră la dinşii, fugina dinaintea 
Perşilor. | . 
-Derăce o asemenea ghibăcie ostăşescă se urma într'una 

fără încetare, Dariu trimise un călăreț către craiul Sci- 
_ților Idantirs, ca să-i spună “următorele : «Iubite, ce tot 

: fugi, când poţi să faci cu totul alt-ce-va decât ceea-ce faci? - 
Căci dacă le credi vrednic de a mă înfrunta, n n'ai decât 
să stai pe loc, să încetezi de a mai umbla încâce şi încolo 
şi să te lupţi; iară dacă recunosci că ești prea slab, 
opresce-ți mersul, şi vino de te înţelege cu stăpânul tâii, 
aducându-i drept daruri pămînt şi apă. 

Idantirs, craiul Sciţilor, r&spunse la aceste cuvinte, 
în modul următor: «O Persule ! eacă cum îndreptăţesc 
purtarea mea : eit carele nu m'am temut de nimeni, nici- 
odată n'am fugit mai înainte şi nici acuma nu fug dina- 
intea ta, nici nu fac alt-ce-va decât ceea-ce eram deprins 
a face chiar în vreme de pace. De ce eii nu me bat cu 
tine îndată, îţi voi tălmăci şi acesta. Noi, neavând nici 
oraşe nici pămînturi lucrate, nu ne temem că ni le veți 
lua: saii ni le veţi strica şi am pute uşor intra în luptă 
cu tine; dacă însă vrei numaidecât să ajungem să ne 

„batem, avem din întâmplare - mormintele n6stre cele 
strămoşesci : poftiţi de le găsiţi şi încercaţi-vă să le stri- 
caţi; atuncea veţi afla dacă noi ne luptăm sati nu pentru .. 
momintele nâstre. Până atunci nu ne vom bate cu tine, 
afară 'numai dacă alte cuvinte nu ne-ar îndemna. Despre. 
bătălie atâta gicem ; iară de stăpâni eii nu cunosc decât 
pe Jupiter, străbunul meti, şi pe Istia, regina Sciţilor. ie, 
în loc de pămînt şi apă, drept daruri îţi voii trimite altele 
care ți se vor cuveni mai bine; şi drept răspuns la cu-" 
vintele prin care dici că tu eşti stăpânul meii, cit îți dic 
că eşti de plâns». | 

Crainicul să duse si spună acestea lui Dariii,, iară craii:
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Sciţilor, numai cuvîntul de robie audind, se umplură 
de mânie. Ei trimet partea din oştire ce era unită cu 
Savromaţii şi condusă de Scopases, să se înţelegă cu 
Ionienii care păziaii podul Istrului ; iară cu partea care 
rămase li se păru nemerit să nu mai facă pe Perşi să 
tot alerge,: ci să năvălescă asupra lor ori de câte ori 
aceştia se vor pune să mănânce. După ce dară bâgară de 
scmă când şedeaii ostașii lui Dariii la masă, ei făcură 
ceea-ce puseseră la cale: călărimea Sciţilor totdcuna co= 
vârşia călărimea dușmanului, iară călăreţii perşi, fugind, 
nu se puteaii adăposti decât „numai lângă stea lor pe- 
destră, care putea să-i sprijinescă ; aşa că Sciţii, după 

"ce goniaii călărimea duşmană, iarăşi se întorceait înapoi, 
temendu-se de pedestrime. Năvăliri de acestea ficeaii şi 
n6piea. ” | 

Un lucru numai venia în ajutorul Perşilor şi în contra 
Sciţilor care hărţuiaii 6stea lui Dariii: acâstă minune 
mare era glasul măgarilor şi chipul catârilor. Pămîntul 
Sciţiei, precum-am arătat mai înainte,- nu hrânesce nici 
măgari nici catâri ; din pricina frigului în totă Țara Scitică 
nu se află de loc ast-fel de dobitâce. Prin sbicretele lor, 
măgarii turburaii călărimea Sciţilor, şi, de multe ori, 
când aceştia năvăliaii asupra Perşilor, caii, audind în 
„mijlocul. unei asemenea năvăliri, glasul măgarilor, se tul- 
buraii şi, de spaimă, apucaii fugă înapoi, rădicând în sus 
urechile lor, ca unii ce nu audise mai înainte asemenea 

“glas şi nici nu veduse asemenea ființe. Ast-fel Perşii 
erai într'una hărțuiți printr'ast-fel de mici încăerări, 

Sciţii, după ce vădură că Perșii nu vor pute decât cu 
greii să remâe mai mult timp în Sciţia şi că vor slăbi ne- 
contenit prin lipsa tuturor celor de nevoe, chibzuiră ur- 
mătorele : ei părăsiaii înadins parte din turme împreună 
cu păzitorii lor şi se retrăgeaii în alt loc, iar Perșii, ve- 
nind în urma lor, luait vitele și se întorceaii înapoi cu 
prada făcută. Ă 

Retorica. i | ! 25
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Urmându-se ast-fel: de mai multe ori, Pariii ajunse: la 

o mare lipsă de hrană ; atunci craii Sciţilor, aflând acesta, 
trimiseră lui Dariit un sol cu o pasăre, un guzgan, o 

broscă şi cinci. săgeți. Perşii întrebară pe cel ce adusese 
aceste daruri, ce înţeles putea să aibă aceste lucruri ; iar 

-el respunse că nui s'a. poruncit nimic alta, decât să dee 
darurile şi să se întorcă înapoi, şi îndemnă pe Perşi, dacă 
crai deştepţi, să tălmăcescă ei singuri ce vor să glică da- 
rurile acelea. ar Perşii, augind acestea, se puseri la 

sfat. . 

Părerea. lui Dariii. fu că Sciţii înşi- şi îi dădeaii: pâmint 

şi apă, judecând.că guzganul se nasce în pămint şi se 
hrănesce cu acelâşi fructe ca şi. omul, că brosca se 

nasce în apă, că pasărea s&m&nă mai ales cu, calul: şi . 
că cu săgețile ei îşi închină puterea. Acesta fu “părerea 
lui Dariii;-dar Gobria, unul din cei şapte ce biruise pe 
mag, se rosti în contra acestei păreri, judecând că da- 

rurile vroiait să dică următârele: «O Perşi,. dacă nu 

veţi sbura în cer ca pasările; dacă, făcendu-vă guzgani, 
nu vă veţi cobori sub pămînt, sait dacă, făcendu-vă brosce, 
nu veţi sări în iazuri, — atunci nu vă veţi mai întârce 

înapoi, ci veți fi ucişi cu aceste săgeți». 

Ast-fel tălmăciră Perşii darurile ; iar partea din oștirea 
Sciţilor ce fusese întâi însărcinată de a păzi ţermii lacu- 
lui Moeotis şi care de acolo avea să vie să se înţelgă cu 
Ionienii cei aşedaţi pe lângă Istru, îndată cum. ajunse la 
pod, dădu sfătuirile următere': «Bărbaţi Jonieni, am venit 

să vă aducem desrobirea, de vreţi să ne ascultați. An 
aflat că Dariii .wa însărcinat să păziţi podul numai şese- 
deci de dile, şi dacă, în acel restimp, el nu se va mai 
întorce pe aci, atunci voi sînteți slobodi să vă întârceți în 

(ara vâstră. Dacă dară acuma veţi face voi acesta, veți fi 

fără de vină faţă cu dinsul ca şi faţă cu noi, şi, deorece 

ali stat locului câte dile a fost vorba, acuma. puteți 

forte -bine să plecaţi».
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După ce Ionienii primiră a urma" întocmai, Sciţii se în- torseră grabnic îndărât; iar după ce darurile ajunseră. „la Dariii, Sciţii ce mai rămăsese se aşedgară în faţa lui cu pedestrimea şi cu câii, ca cum ar. vroi să încâpă bătaca. “Atunci prin mijlocul Sciţilor, aşedaţi de bătălie, sare deo- „dată un epure; îndată toţi, cum îl vădură, îl luară la 
sonă. Vădend Dariă cum Sciţii erai în mişcare şi răcniat, „cercetă să afle pricina şi, aflând că ei venaii un epure, spuse atunci celor către care obicinuia să spue şi altele; «Omeni buni, duşmânul ne dispreţuesce grozav pe noi, "încât îmi vine şi mie acuma să cred cum că Gobria a vorbit adevărat despre darurile: scitice. Dacă ei se arată „ast-fel, la rândul meii am să dati şi cii.un sfat priin- cios spre a. ne pute asigura retragerea». La aceste cu- “vinte, Gobria respunse: «O rege | cii numai din svon 
cunosceam sărăcia acâstor Smeni, iar acuma după ce am 
venit aci, am aflat-o şi mai bine, v&dendu-i cum îşi bat 
joc de noi. De aceea, cum va veni nptea, să aprindem.. 
focurile ca de obiceiii şi, după ce vom. amăgi pe ostaşii cei mai slabi şi cei mai ticăloşi, să-i lăsăm aci împreună 
cu măgarii, iar noi să ne depărtăm, mai înainte: ca Sciţii 
să ajungă la Istru şi să ne tae podul, şi mai înainte de 
a se gândi Ionienii la mijlocele cu care ar pute să ne 
prăpădescă».. i | . 

Acesta fu sfatul lui Gobria, iar Dariii, făcendu-se nopte, 
“îl urmă; el opri pe Gmenii cei bolnavi și pe cei pentru 
care nu ar fi fost mare pagubă dacă s'ar fi pierdut, pre- 
cum şi toţi măgarii, şi-i părăsi chiar în tabără ; el făcu 
acesta pentru ca măgarii să tot strige, iar 6menii, pentru - 
că crai bolnavi, dar sub cuvintul că cel are de gând să 
năvălâscă asupra Sciţilor cu oștenii - cei mai voinici ai 
oștirii, iar. ci în acest timp să păzescă tabăra. Spuncnd 
acestea către cei ce rămaseră şi aprinseră focurile, Dariit 
pleci îndată în spre Istru. 

“ După traducerea de A. Gr. Şuţu.
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„ Exerciţiul 64. — Să se analiseze. arătându-se : Care e cu- 
prinsul ei? Care e deosebirea dintre acest fragment de istorie: 
și cronica de mai sus? Care e mai completă istorie. potrivit. 
cu cele spuse la $$ 15 şi 16? Ce 'ne isbesce mai mult ima-- 
ginaţia și sensibilitatea ? Ce, inteligența ? Ce, „ Voința? Este o. 
adevărată istorie, şi întru cât nu este? 

47. 

CIUMA - DIN ATENA - 

FRAGMENT DIN ISTORIA RESBOIULUI PELOPONISIAC 

_de Tucidide 

La inceputul. verii următâre, Peloponisienii și âliații 
„lor;..sub comanda regelui lacedemonian - Arhidamos, 
fiul lui Zeuxidamos, năvăliră ca. și întâia dată cu trei 
părți din armata lor î în Atica și pustiiră partea câmposă 
a țării. Numai de puține dile erai ei în Atica, când în. 
Atena începu să se. ivescă o molimă, care, se dice că. 
înainte vreme bântuise cu furie în multe părți şi cu deo- 
sebire în Lemnos și -în alte ținuturi. Dar se scie că. 
nicăiri nu a bântuit mai Srozav și nu a secerat o mai 
mare mulțime .de Gmeni ca aici. Căci la început nu se 
găsiat de loc nici doctori ca s'o vindece, pentru că. 
nimeni nu o cunoscea. Ba mai cu semă ci muriaă în: 
mare numer, dedrece se ducea pe la bolnavi, și 
nici-o îndemânare omenescă nu putea să-i găsescă vre-un 
mijloc de vindecare. Tâte rugăciunile în temple, tote: 
oraculele, și tâte mijl6cele - de. acest tel nu fură de nici 
un. folos. 

Acestă molimă se pare că sa arătat mai întâi în 
Etiopia, în partea: de sus a Egiptului și de-acolo sa 
lățit mai departe în Egipt, Libia și peste o mare parte 
din țările supuse regelui Persiey. In Atena însă ca is-. 
bucni: deodată; și mai întâi fură isbiți locuitorii Pireului, 
care chiar invinovăţiră pe Peloponisieni că ar fi otrăvit. 

4,



.€ 

389 

  

puţurile (pentru că acol6 pe atunci nu se găsiaă fântâni de izvor). Dar cu timpul ea se întinse Și în partea de sus a cetății, și atunci mortalitatea se mări îngrozitor. In privința naturii acestei bâle, fie-care om, înv&ţat Și neînvățat, pote, în. bună voe, să caute a stabili de unde a putut să se ivescă şi care ar fi causele 'ce sint în stare: să pricinuescă nisce schimbări atât de uimitbre. Ei m& voii mulțumi numai să descriă cursul propriii al bâlei și să-i arăt caracterele ei esențiale așa încât, dacă sar mai ivi vreodată, nimeni să nu mai fie împiedicat de a o cun6sce, și voii face. acesta, ca “unul ce nu numai am vedut pe alții suferind, dar am și suferit cit însu-mi de ea. 
Anul în care a isbucnit e sciut că a fost, în privința 

altor bsle, unul din cei mai sănătoși ani; iar celor ce li 
“se întâmplase să fie bolnavi de alt-ce-va, i-a dat pe toți în acestă bâlă. Pe cel-l-alți, fără nică o altă causă, îi apuca 
deodată, sănătoși fiind, cu mari călduri la cap şi sim- 
țiati o grozavă roșială şi aprindere în ochi, pe dinăuntru | 
le erai gâtlejul: și limba însângerate, iar respiraţia avea - 
un miros greii și uricios. Apoi îi apucaă un strașnic 
guturaiu și r&gușală; și nu după mult timp, greutatea 
cădea la piept, ceea-ce se manifesta printr'o__teri- 
bilă tuse. De cădea asupra stomacului, îl prăpădea,. de 
unde urma, cu mari dureri, deosebite descompuneri ale 
fierii, dintre care multe sînt cunoscute cu numele lor. 

„special de către doctori. Cei mai mulți: erai apucați 
de un: sughiț sec, însoțit de puternice convulsiuni,” care 
la unii încetaă îndată, dar la alții ținea multă vreme, 
Pe Suprafața corpului nu simțiai nici un fel de căldură; 
ar corpul nu era palid, ci roșiatic și. vinăt Și plin de 
pelițe scămoșate și de umflături. Dar pe dinăuntru căl- 
durile erai așa de mari, încât bolnavii nu puteai 
suferi învelișul nică al celei mai subțiri haine, nici al 
fesăturii celei mai fine, ci trebuiau să stea g0I şi se
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asvârliai bucuros în apă.rece. Mulţi: Gmeni, fără pază 
și îngrijire, din pricina setei lor. nestinse alerga la fân- 

tâni. Acesta măria primejdia, căci bolnavul bea ori prea 
mult, ori prea puţin. li cuprindea apoi insomnia și 0 

neliniște necurmată. In timpul crescerii bâlei, trupul nu 
se băga de scmă că slăbesce, ci resista 'cupropiril. €i, 
mai mult decât - şi-ar fi închipuit cine-va, așa. că cel 
mai mulți erai doboriţi de: călduri de-abia a noia sai 
a șaptea: di, fiind încă în putere. Dacă. treceau şi de 

"acestă periâdă, bâla se trăgea în partea dej jos a cor- 
_pului şi pricinuia grâznice uime și strașnice eșiri afară. 

Și de acestea slăbiată cei mai mulți şi  muriai. Astfel 
r&utatea începea de la cap Și de-acolo se trăgea în jos 
prin tot trupul; și dacă“ cine-va putuse scăpa de :mo- 

„ mentele cele mai critice, acesta se vedea din faptul că 
„bla se întindea la extremităţile corpului, la mâini și 
la „picidre, așa că mulți nu scăpai decât pierden- 
„du-le. Unii își pierdură chiar ochii. Alţii, însănătoșin- 
du-se, își pierdură cu desăvârșire memoria, de nu-și 

- mai: daădeaii semă nici de ci inși-și, nici de al lor. | 
Ast-fel era acestă bâlă, fără să mai amintim o mul- 

țime de alte casuri curiâse, ce se iviait: odată cu 
ea; pe la unii și pe'la alţii. In vremea acesta nimeni nu 
mai fu .isbit de alte bâle obicinuite; sait dacă cum-va 
vre-unul era: isbit, îl da cu: timpul: tot în. acesta. 

„Omenii muriaii, unii din pricina lipsei deî îngrijire, “alții însă, 
ori cât de îngrijiţi ar fi fost. Nu se găsia nici o doc- 
torie sigură şi statornică despre care să se potă spune 
că era de ajutor acelora care ar fi luat-o. Căci ceea-ce 

„era .de folos-unuia, altuja era vătemător. Şi iarăși nici 
unul, aibă el o constituțiune mai puternică oră mai slabă, - 
nu cra mai cruțat decât un altul; ea dobora pe toți 
fără deosebire de natură sai tratament. Dar ceea-ce 
era maj grozav în acestă nenorocire, era starea de des- 

curagiare, care cuprindea pe toți, îndată. ce observaii
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că saii îmbolnăvit. Căci ei pierdea îndată 'ort-ce spe- 
ranță și tocmai de aceea cu atât mat mult se lipsiaia 
de ori-ce îngrijire Şi nu-și dau nici-o: ostendlă să se 
împotrivescă bâlei. Unul păzind pe altul; capăta bâla 
la gât, și ast-fel: muriaă ca oile.. Și acestă împrejurare 

pricinui cel mai mare -desastru, Căci dacă unii nu voiati 
de frică să se ducă -la alţii; Gmenii. muriaă din lipsă 
de ajutor, .ast-fel că, din lipsă de ajutor, case întregi 
au fost desăvârșit nimicite.. Dacă însă unii mergeaii la 
alții, își pierdea vicţa, cu deosebire aceia care voiau | 
„cu tot dinadinsul să dea ajutor, dedrece, ei, dintr'un simț 
de onsre, nu luai sema la primejdie și intraă și eșiati 
pe la prieteni. Mila cea. mai mare către cei ce erai pe 
m6rte sait bolnavi o arătară cei ce se însănătoșiscră, 

„căci €i nu numâi cunosceaii mai bine bâla, dar mat. 
erai și - în siguranță, dedrece nimeni din cei. ce ză- 
cuse odată nu se mai îmbolnăvia a doita ră, așa ca 

„să fie în primejdie de morte. Aceștia nu numai crai 
fericiți de către cei-l-alți, ci că înși-și, din pricina bu- 
curici presente, aveai speranța, desigur ncîntemedtă,; 

“că niciodată nu vor mai muri de -vre-o altă bâlă. 
Unul din cele mai mari necazuri ale locuitorilor, în 

acestă nenorocire, fu însă 'marea afluență în oraș a 
Omenilor de la țară, necaz de care însă suferiră nu mai 

“Puțin chiar acești străini. Căci, negăsind case de locuit, 
și fiind nevoiţi, în acest timp călduros al anuluisă se 
mulțumescă cu mici colibe înnăbușitâre, mortalitatea 
se întinse fără “freă. Și morţii stau aruncați unii peste 

* alții, cum se întâmpla. Alţi, pe jumătate morți, se! 
rostogoliau pe _ulițe şi în -prejma izvârelor;: așa de 
mare le era pofta să-și stingă setea. Chiar templele, în 
care se adăpostiseră, eraii pline de: leșuri, căci acolo 
își daseră sufletul. Căci, dedrece flagelul bântuia pe . 
Gmeni așa de grâznic, încât ei nu mai sciaă ce să mai
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facă, începură să nu mai aibă nici un respect, pentru 

ceea ce era dumnedeesc -saii venerabil. 

_Tâte bunele. orândueli şi obiceiuri, ce se păstraii mal 

înainte la înmormintări, fură călcate, și fie-care își în- 

morminta morții cum putea. Unii, începând să nu mai 

aibă cele trebuinciâse, din pricină că le murise prea 

mulți mai înainte, făceaii acesta întrun chip de tot ne- 

ruşinat, năvălind peste ruguri străine, și sai își puneai 

„morţii pe ele şi le daii foc. mai înainte ca -cei ce le 

zidicaseră să vină să le întrebuințeze, saii își asvârliaii 

morţii pe primul rug aprins ce întâlniai, şi o luau 

apoi la fugă. pc 
Și multe alte neorândueli se întâmplară în cetate, 

neorândueli pe care acum pentru întăiași dată le pri- 

cinui acestă molimă. Omenii începură să se dedea 'cu 

îndrăsnelă și pe față la plăceri nerușinate, . care: mal 

înainte se ţineati tăinuite, deorece ei vedeai cât de 

repede se schimbă tâte și cât de curend s'a întâmplat ca 

cei bogați să moră, iar cei care mai înainte nu aveai 

nimic — să ajungă dintr'odată în stăpânirea averilor lor. 

De aceea căutară să se folosescă de ele cât mai re- 

pede și cât! mai plăcut,. căci aveaii credința că nu sint 

siguri de vicța și de averea lor decât pentru puţine 

dile. Nimeni nu se simția plecat să trăescă. modest, 

cu gânduri de glorie, căcă fie-care scia bine că ar pute 

fi răpit mat înainte de a-și ajunge scopul. De aceea fie- 

care socotia că.e de laudă. și folositor ceea-ce putea să 

" mulțumescă simțurile sai ceea-ce aducea câștig, oră-care 

ar fi fost mijlâcele' prin care ar fi fost procurat. Și nu-i mal 

ținea în frâu nici frica de dei nici legile umane. Căci în 

ce privesce pe 'cei dintâi, toți credeau că tot una € 

dacă-i cinstesci sait nu, dedrece vedeaii că totul fără deo- 

sebire este prada morții. lar în privința crimelor cetă- 

ţenesci, nimeni nu credea! că va mai trăi până să fie 

tras la răspundere și pedepsit, căci toți aveaii spânzurată
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-de-asupra capetelor o sentință mai înfricoșată, s și, până 
la executare, ei trebuiaă să caute, să se folosescă cât 
mai mult de bunurile vieții. 

In așa nevoe se aflată Atenienii: locuitorii erai ni- 
“Miciţi- de. molimă, iar țara lor de vrășmașul pustiitor.. 

"Şi în aceste nefericite timpuri ÎȘI . aduseră aminte, pre- 

cum ușor se înțelege,: de profeția care, . după cum 
spuneai cei mai bătrâni dintre dinșii, fusese cântată în . 
timpurile vechi: : 

Veni-va odată un doric răsboiii și ciuma odată cu el. 

Exerciţiul 65 „—Să se citescă, să se anlaliseze şi să se arate: 
care c deosebirea din punctul de vedere al verității istorice : 
“dintre acest fragment istoric şi cel precedent ? Care realiseză' 
mai perfect “genul istoric? Ce ne miră pe noi din punctul 
de vedere al nepărtinirii ? Cine e autorul ? De ce nem era el? 
In. ce: stă mărirea lui ? 

48. 

PORSENA ȘI REPUBLICA ROMANĂ 

„FRAGMENT DIN ISTORIA 

lui Titu "Liviu. 

Intr'aceea 'Tarcinii se: efugiară la . Larte: Porsena, 

vegele Clusiului. Aci ei uniră sfatul cu rugăciunile : une-ori 
îl-rugaii, «ca să nu-i lase. pe ei, de nem din Etruria, de 

"acelaş sânge şi nume cu el, să rătăcâscă ca săracii în exil» ; 

alte-ori îl şi sfătuiaii «ca să nu lase a se stabili nepedep- 
sită datina astă. noiă de a se alunga regii. Libertatea 
are în sine destulă dulceţă şi, dacă poporele vor apăra-o 
cu energia pe care regii trebue s'o pună spre a-şi păstra 
“tronurile,utunci cei mari se vor face deopotrivă cu cei mici, 
şi în cetăți nimic nu va mai fi înalt, nimenea nu se va 
mai ridica d'asupra altora : va fi peirea domniilor regesci, 
cel mai frumos aşedămint pus între dei şi 6meni». Por-
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sena, cugetând că :e onsre pentru 'Tusci de a da Romei 
"un rege, şi încă un rege din ginta etruscă, porni spre Roma 
cu o 6ste vrăşmaşă.. Niciodată nu cuprinsese pe senatori 
o atât de mare spaimă: aşa de puternic era pe atunci 

“Statul Clusin şi aşa de mare renumele, lui Porsena ! Ei 
nu se temeati numai de inimici, ci. chiar de concetățenii 
lor, ca nu cum-va Poporul Roman, pătruns de spaimă, 
să readucă pe regi -în cetate şi să nu dobindescă pacea 
cu prețul robirii sale. De aceea, în acest timp, Senatul făcu 
multe înlesniri poporului. Mai întâi,: se îngriji de provi- 
siunile de mâncare, trimițând să cumpere grâne, pe unii 
de la Volsci, pe alţii de la Cume. Chiar dreptul de-a des- 

* face sare, care se vindea cu pret ridicat, se. luâ.de la 
particulari şi se dete Statului. Poporul fu. scutit de bir şi 
de axiz, remânnd să contributscă numai avuţii, care eraii 
în stare a purta asemenea sarcine : săracii plătiaii destulă 
dare crescendu-şi copiii pentru republică.: Acestă indul- 

genă a. senatorilor ţinu Statul în aşa de strinsă unire 
în acele timpuri grele de asediii şi de fâmete, încât 
numele de rege inspira ură nu numai la cei mari, dar 
şi la cei mici ; şi nimeni de atunci n'a ajuns prin mijloce 
nconesie aşa de popular, precum a ajuns atunci Senatul 
întreg numai prin înţelepciunea administraţiunii sale. 

La apropierea -inimicilor, toţi locuitorii fără deosebire 
se retrag din sate în cetate; cetatea însă-şi se încinge de 
streji numerose. Unele locuri se păreaii îndestul de ap&- 
rate de ziduri, altele de cursul Tibrului, Podul de lemn 
însă era aprope să deschidă cale inimicilor, dacă ni'ar fi 
fost un singur" bărbat, Oraţiii Coclite, carele în diiia aceea 
a fost scăparea cetății romane. El era pus tocmai la paza 
podului, când vădu că Janiculul fusese coprins printr'un 
atac neaşteptat, că inimicii se scoboraii d'acolo în fuga 
mare, şi că ccta soților sti părăsise înspăimîntată armele 
şi rândurile. Atunci ținendu-le drumul, opria pe fie-care, 
şi-i conjură pe credința deilor şi a 6menilor, arătându-le
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că în deşert fug părăsindu-şi “postul. «Dacă vor. trece 
podul şi-l vor lăsa i în urma lor, atunci va ajunge să fie mai 
mulţi inimici pe Palatin şi pe Capitoliii decât pe Janicul. 
De. aceea el îi sfătuesce, îi râgă să strice podul cu fer, 
cu foc şi cu ori-ce le.va sta prin putinţă. EI va 'în- 
frunta atacul inimicilor, atât cât e cu putinţă unui singur 

„braţ ca să resiste». Apoi el-se aşedă la capătul extrem 
al podului şi, fără a băga în semă că r&măsese singur 
şi-că cei-l-alţi- fugind” se retrăsese din bătălie, își în- 

dreptă armele spre a începe lupta pept la pept cu singurul 
stii braţ. O aşa de mare cutezare puse în uimire pe inimici, 
Ruşinea insă: mai reținu lângă el pe Spuriii Larciii şi pe 
Titu Erminii, amândoi de nem bun şi plini de curagiii. 
Impreună cu aceştia, el susţinu cât-va. timp prima 

furie a primejdici şi totă violența luptei. Dar când mai 
rămase numai o mică. parte din pod, şi când ostaşii, 
care îl tăiaii, îi chemait înapoi, el sili şi pe acești doi 

"a se retrage în siguranță. Apoi, aruncând priviri crunte 

şi ameninţătore către capii Etruscilor, aci îi aţiţa să se 
“lupte pept la pept'cu el, „aci îi înfrunta, dicendu-le : 

«lobi ai regilor tirani, în loc să cugetaţi la libertatea 

vostră, «voi veniţi să atacați pe a altora I» Aceştia stătură 

- „puţin pe loc, căutând unul la altul, ca să vadă cine să 
începă lupta. În fine, ruşinea insufleţi stea, care, dând 

un strigăt, aruncă din tote părţile săgeți asupra unicului 
vrăşmaş ce aveaii în faţă. Dar ele se înfipseră în scutul 

ce-l apăra, pe când.el, nu mai puţin înder&tnie, stăbătea | 
podul cu pas mare. Inimicii tocmai cerait să-l râstrne, 
când deodată troznetul. podului, ce se surpă, precum şi 

strigătul. de bucurie al Romanilor că sfărşiseră treba, îi 

„umplu. de 'o. neaşteptată . frică şi le împedecâ atacul. 
Atunci Coclite slrigă :. «Părinte Tiberine | Pe tine, sfinte, 

te rog să primesci: aceste arme şi pe ostaşul care se aruncă 
în undele tale ' favorabile 1» Ast-fel dicând, se aruncâ. 

inarmat î în Tibru şi, printre o grindină de săgeți. ce ploiia
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: asupră-i; innotă neatins: până la. soţii săi, faptă, care la 
posteritate va afla. "mai multă admiraţiune, decât cre- 

-- dinţă. “Pentru o aşa de mare virtute, cetatea fu recu- 

noscătore. O statue i se ridicâ în comiţii şi i se deteo 

moşie cât putu încunjura într'o qi cu plugul. O dată cu 
„aceste onoruri publice se manifestară. şi simpatiile pri- 
vate, căci, cu totă fometea cea mare, fie-care, luându-și 

- de la gură, îi aduse câte ce-va după mijlocele ce avea. 

Porsena, fiind respins la primul -atac,: schimbă planul 
» de asalt în acela de împresurare şi, lăsând o garnis6nă 
pe. Janicul, îşi puse tabăra în: şes, pe târmii Tibrului. 

EI strinse din tote părţile corăbii atât pentru ca să vegheze 
„să nu se aducă bucate.în Roma, cât şi pentru ca să tran- 

..
* ssporte pe ostaşi dincolo de riii, ca să prade când unele 

„locuri, când altele, după ocasiuni. In scurt timp, el făcu aşa 

. 

de nesigur întreg teritoriul roman, încât nu numai tolă 

averea de prin sate, ci chiar tâte vitele fură aduse în 

- cetate, şi nimeni nu mai cuteza să se arate afară de 

porți, Romanii făcură ast-fel, nu atât de frica cektruscii 

inspirai, cât cu intenţiune. Intr'adevă&r consulul Va- 

leriii, pândind prilejul de: a-i surprinde pe neaşteptate 
“în numâr mai mare şi în neorânduclă, lăsă ner&sbunale 

perderile cele mici. şi păstră răsbunarea: sa pentru 0 
* ocasiune mai seri6să. Ast-fel, ca să atragă în cursă pe 
prădători, dete ordin ostaşilor sti să se adune în diiia 
următore şi să scotă vitele pe pârta Esquilină, care 
-era cea mai depărtată de inimici,, încredinţat că ace- 

ştia vor afla de la sclavi că asediul şi fometea fac pe lo- 
-cuitori să fugă. Insciinţaţi de acâsta prin spusele unui 
fugar, ei trecură riul în -num&r mai mare decât totdcuna 

cu speranța ca să nu le scape o aşa de frumosă pradă. 
„Publiii Valeriii pune pe Tit Erminiu să se ascundă cu o 
mică cctă la a doiia pictră de pe drumul Gabin, iar pe 

“Spuriii Larciii să stea cu tinerii uşor înarmţi la porta 
- Colină, până ce va trece inimicul, apoi să-i închidă dru-
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mul, ca să nu se mai pată întârce la rîii. Cel-l-alt consul, . 
| Titu Lucreţiii, eşi pe pârta Nevia cu câţi-va manipuli de 
ostaşi ; 'Valeriii însu-şi” scobori de pe muntele Celiii co-. 

hortele sale cele alese. Acestea mai întâi se arătară ini--. 
micului. Şi, pe când Etruscii se întorceai către Valeriii, . 

Erminii, îndată ce augi vuetul, sare. de la pândă şi-i. 

lovesce în spate. Strigătul r&sunâ în drepta şi în stânga,. 
de la porta Colină la porta Nevie. Ast-fel prădătorii fură 
prinşi la mijloc şi măcelăriți, căci pentru luptă nu aveait 
destule puteri, iar pentru fugă tote drumurile le erai 
închise. Ast-fel se puse capăt'incursiunilor svânturate pe: 
care Etruscii le făcea pe teritoriul roman. 

Cu.tâte acestea asediul continuâ, iar lipsa scumpise 

prețul: bucatelor forte mult, aşa că Porsena spera să cu- 

cerescă cetatea fără să se misce din loc. Atunci Caii. 
Mucii, un tînăr nobil, indignat de a .vede că Poporul. 

Roman, care, pe când era supus regilor, nu fusese supărat: 
de nici un răsboiit şi nu fusese împresurat de nici un ini- 

mic, să fie acum— liber fiind—împresurat de aceşi Etrusci, . 
ale căror armate el le bătuse adese ori, decise să resbune - 
acestă ruşine printr'o faptă mare şi eroică. EL voi mai 
întâi ca să pătrundă fără scirea nimănui în tab&ra inami- 
cilor; dar, temându-se, ca nu cum-va dacă ar merge de - 

capul lui și fără ordinul consulilor, să fie prins de stre- 
jile romane şi readus ca fugar, — prepus, pe care-l con-: 
firma situaţiunea de atunci a cetăţii, — vine la Senat şi: 

dice : «Voesc să trec Tibrul, senatori, şi să intru, dacă. 
voiii pute, în tabăra inimicilor, nu ca prădător, nici ca 
r&sbunător de drept al prădăciunilor ; am în cuget un. 
mai mare plan, dacă deii mă vor ajuta b Senatorii îl 
aprobă. El plecă cu un pumnal ascuns sub vestmint. 

După ce ajunse acolo, se opri în mulțimea cea mai dâsă,: * 

aprpe de tribunalul 'regesc. Era tocmai momentul când * 
se da solda .ostaşilor, şi secretarul, şedend alături cu re-.. 
gele, îmbrăcat în aceeşi uniformă, se părea forte ocupat,. -
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căci la el se adresaii ostaşii din tote părţile. Muciii, temen- 
du-se a întreba, care din doi este Porsena, ca nu cum-va 
prin necunâscerea regelui să se descopere singur pe sine, 
îşi îndreptă pasul în voia sortei şi, în; locul regelui, lo- 
vesce pe secretarul lui. Apoi străbate prin mulţimea în- 
spăimîntată, prin care îşi deschidea singur cale cu pum- 
nalul sângerat; dar paznicii regesci, alergând la alarmă, 

îl prind şi-l trag înapoi. Apoi, fiind adus înaintea tribu- 
nalului regelui, în faţa unei sorți aşa de ameninţătore, cl . 

se arătă mai mult înspăimintător decât înspăimîntat: 
«Sînt cetăţen roman», dise el, «mă numesc Caiu Muciii. 

„Ca inimic am voit să ucid pe. un inimic, şi înaintea morţii 
mam mai: puțin curagii, de cum am avut la omor. A 
face 'şi. a suferi bărbătesee, e faptă de Roman. Dar nu 
hrănesc numai eii aceste sentimente în contra ta: în urma 

mea este o tinerime forte numerosă, care doresce acecşi 

onore. Inarmeâză-te aşa dară dacă vrei, pentru ca să lupţi 
în fie-care c6s ca să-ţi scapi vicța, căci vei ave ferul și 

pe inimic până în tinda cortului regesc |. Acesta e r&s- 

„boiul ce-ţi declarăm noi, tineretul roman.' N'ai să te 

temi de nici o ste, de nici o luptă: tu singur vei ave 
“de lucru cu fie- care în parte». - 

Atunci regele; aprins de mânie şi înspăimîntat totde- 
odată, dă ordin să-l împresâre cu foc, ameninţându-l 

dacă nu va spune îndată lămurit ce e cu complotul de 
care vorvesce în termeni atât de ascunși. 

«Privesce !» strigă el; «ca să scii cât de puțin pre: 
țuesce .corpul . care. are în vedere o glorie !» şi-şi în- 
tinde mâna dreptă d'asupra jăratecului aprins pentru 

„ sacrificii şi o lasă să ardă, ca cum suiletul lui ar fi fost 
despărţit de corp. Regele, aprope uimit de mirare, sări 
de pe scaunul stii şi se puse să depărteze pe tinăr de la 
altar: «Plâcă» dise el, «tu care e arăli mai multă cru- 
dime către tine decât către mine. Ți-aş dice : ferice de 

„Virtutea ta, dacă acestă virtute ar î pentru patria mea.
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Acum te las să pleci de aici liber, neatins, şi neatacat 
de dreptul, resboiului». Atunci Muciu, voind să-i recom- 
penseze 6re-cum bunătatea, dise: «Fiind-că înaintea ta 
virtutea are onore, vei obține de la mine, ca: recunos- 
cință, ceea ce n'ai putut obţine prin: amenințări : trei 

sute de fruntaşi din junimea Romană ne-am jurat, ca: 
să luptăm în contra ta pe acestă cale. Sârta cădu mai 
întâi pe mine; cei-l-alţi, când vor căde la sorți, vor veni 
fie-care pe rând la timpul sâii, până ce destinul te vada 
în mâna nostră».: , . 

După liberarea ' lui . Muciit, căruia i se dete în urmă 
“numele de $cevola, după rana care-l făcuse să-şi piardă 
mâna drâptă, veniră la Roma de la Porsena soli. Aşa 

de mult îl. turburase atât resultatul primei primejdii 
din care-l scăpase numai greșala vrăşmașului, cât şi lupta, 
ce ave să înfrunte de atâtea ori, câţi conjuraţi mai r&- 
măseseră, încât oferi el singur Romanilor condițiuni de 

„pace. El aminti între condițiuni, de şi numai de formă, 
şi restabilirea 'Tarciniilor pe tron, mai mult pentru că nu 
putea refusa Tarciniilor acestă încercare decât pentru 
că scia, că nare, să fie primită. de Romani. Aceştia pri- 
miră:însă să restitue Veienţilor pămîntul lor, cum și 

obligațiunea de a da ostatici, pentru ca să 'se retragă gar- 
nisona 'de pe Janicul. După ce se încheiâ pace cu aceste 
condițiuni, Porsena părăsi Janiculul şi eşi cu armata sa. 
din ţinutul Roman. 

Senatorii deteră în dar lui Caiu Muciii, pentru virtutea 
lui, o moşie peste Tibru, care s'a numit mai târgiii live- 
dile Mucie. Fiind-că virtutea era ast-fel onorată, se insu- 
flețiră şi femeile ca să aspire: la distincţiuni publice. 

„Fecidra Clelia, una dintre ostatice, vădend că tabăra 
Etruscilor -nu era aşedată tocmai departe de ţărmii 

Tibrului, înşelă sentinelele şi, în fruntea unei cete de fe- 
ciore, trecu în not Tibrul printre săgețile inimicilor şi, le 

aduse pe tâte neatinse în;:Roma la rudele lor. Când se
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aduse regelui acestă scire, el se aprinse mai întâi de 
„mânie şi trămise soli la Roma, 'ca să reclame pe ostatica 
Clelia : la cele-l-alte nu ţinea aşa mult. Mai târdiit însă, 
cuprins în admiraţiune, dicea că acestă faptă sta mai: 
presus de Cocliţi şi de Mucii, şi declară pe faţă, că el va. 
considera tractatul ca rupt, dacă nu i se va da ostatica;. 
jar dacă i se va da, el o va trămite întregă şi neatinsă la 
concetățenii sti. Cuvintul fu ţinut de ambele părți : Ro- 
manii restituiră garanţia păcii, conform tractatului; iar- 
înaintea regelui etrusc virtutea fu nu numai asigurată, 
ci chiar onorată. Lăudând fecidra, el îi dise că-i dăruesce: 
o parte din ostatici : să-şi alegă ea singură, pe care voesce. 
După ce se aduseră toţi inaintea ei, se dice că ea.şi-a 
ales numai copii. După restabilirea păcii, Romanii recom- 
pensară acâstă virtute, ne mai augită la nici o femee, cu 

„un noii gen de ondre, cu o statue ecvestră. Ast-fel la capul. 
stradei Sacre fu.aşedată o fecioră călare pe cal. 

Cu acâstă retragere asa de liniștită a regelui etrusc de- h 5 > > 5 
la Roma 'nu se împacă datina transmisă de la străbuni, 

» care, împreună cu alte formalităţi, se conservă chiar în. 
dilele nostre, datina de a se anunța la licitaţiune vinderea 
bunurilor regelui Porsena. Inceputul acestei datine trebue: 
să fi r&mas saii din timpul resboiului şi nu s'a desfiinţat la 
facerea păcii, sait trebue să fi provenit dintr'o cireum- 
stanţă mai pacifică, de cum arată acestă formulă, prin 
care se anunţă vinderea bunurilor lui Porsena ca ale unui 
inimic. Mai aprope de adevăr între tote câte se spun, 
este, că Porsena, retrăgându-se de pe Janicul, ar fi dat 
în dar Romanilor tabăra sa plină de bucate strînse de- 
prin câmpurile învecinate şi fertile ale Etruriei, dedrece- 
cetatea era atunci lipsită din causa îndelungatului asediiă. 

A Pentru ca poporul, intrând în. tabără, să nu le prade, ca 
o avere inimică, ele aii fost vindute şi numite bunurile: 
lui Porsena, ceea-ce arată mai mult recunoscinţă pentru. 

i
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acestă bine-facere decât licitaţiunea averii regesci, care 
nici nu cra în puterea Poporului Roman.: 
Terminând cu resboiul roman, Porsena, ca să nu se pară 

că a adus în deşert armata în acele locuri, trămite pe fiul 
sâii Arunte cu o.parte din oştirile sale, ca să atace Aricia. 
Acest atac neaşteptat la început, zăpăci pe Aricini. Dar 
mai târgii, venindu-le ajutâre.atât de la poporele latine, 
cât şi de; la Cume, dobîndiră atâta încredere, încât cu-: 
tezară să se lupte în câmp deschis. Prima lovire a 
Etruscilor fu atât de violentă, încât înfrânseră pe .Ari- 
cini. Cohortele cumane, întrebuințând măestria contra 
forței, se abătură puţintel şi, făcând un ocol, atacară de la 
spate pe inimici, care trecuseră înainte fugind. Ast-fel 
Etruscii, aprope învingători, fură apucaţi la mijloc şi mă- 
celăriţi. O parte forte mică din ei, perdend pe conducă- . 

„torul lor şi neaflând nici un adăpost mai apropiat, apucă 
desarmată “spre” Roma,- având înfăţişarea şi sârta. unor 
Gmeni ce cereaii îndurare, Acolo fură bine primiţi și 
ospâtaţi prin case. După ce'se vindecară de rane, unii 
plecară acasă, spre a vesti binefacerile ospitalităţii ; pe 
mulţi însă îi reţinu în Roma iubirea de omenii casei şi 
de cetate. „Acestora li s'aii dat spre locuinţă locul, care: 
după aceea sa numit strada Tusca. 

Spuriii Lucrăţiii şi Publiii Valerii: Publicola se aleseră 
după aceea consuli. In acest an, veniră pentru ultima Gră: 
soli de la Porsena, pentru restabilirea lui Tarciniii în dom- 
nic. Acestora li'se răspunse, că, Senatul va _trimite:soli 
la rege, şi îndată fură trimişi toţi cei mai onoraţi dintre 
senatpri, Ei -diseră, «că i s'ar fi putut da răspuns în scurt, 
că regii nu mai pot fi primiţi; dar aii preferit a trimite 
la el pe aleşii senatorilor, decât a da în. Roma râspuns 
solilor lui, pentru ca niciodată de aci înainte să nu se 
mai amintescă de acestă afacere şi pentru ca, în mijlocul 
atâtor condescendenţe mutuale, să nu se mai aţițe din 
nici-o parte spiritele ; căci i dacă el ar mai stărui a cere 

Retorica. -: - - 26
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un lucru ce este în contra libertăţii Poporului Roman, 
Romanii, neavend. dorinţa să-şi piardă vieţa, vor răspunde 

că nu pot primi, de şi de alt-fel ar fi bucuroşi să nui re- 
fuse nimic. Poporul Roman nu este sub domnia regâscă, 
ci sub republică: el este hotărit să deschidă mai curând 
portile cetăților la inimici decât la regi. Acesta este dorința, 

acesta este voinţa tuturor: perderea libertăţii din cetate 
ar aduce după sine şi perderea cetăţii. Prin urmare, dacă 
el voesce ca Roma să trăâscă, ei îl râgă să o lase a trăi 
în libertate». Regele, cuprins de respect, dise : «Fiind-că 

"acâsta este hotărîrea vostră neclătită, citi nu vă voiii mai 

„supâra repelind. în deşert acelâşi propuneri, nici voii 
mai amăgi pe “Farcinii cu speranța unui ajutor, pe care 

nu i-l mai pot da. Dorescă ei resboiii saii pace, caute-şi în 
altă parte loc de adăpost, ca să nu mai turbure întru nimic. 

„pacea mea cu voi». La aceste vorbe el adăogă fapte şi mai: - 
amicale : înapoiâ ostaticii, care mai r&măseseră şi restitui 

pămintul Veenţilor luat prin tractatul încheât pe Janicul. 
Tarciniii, perdend ori-ce speranţă de reîntârcere, plecă 

în exil la Tuscul, la ginerele sii Mamiliii Octaviii. Ast-fel 

pacea Romanilor cu Porsena rămase credinciâsă. 

” După trad. de Nicolae Barbu. 
1 

Exercițiul 66. — Să se analiseze arătându-se: câte. fapte 
mai însemnate cuprinde? Unde se vede spiritul critic al auto- 
rului? Care sînt deosebirile dintre acestă bucată și cea pre- 
cedentă din punctul de vedere al nepărtinirii sai obiectivității? 
Care din amândoit are mai multă retorică? In ce constă 
totuși frumuseţea acestei bucăţi în deosebire de cea-l-altă? 

| 49. 

BĂTĂLIA DE LA CĂLUGARENI 
DIN ISTORIA LUI MIHAIU VITEZUL 

de Nicolae Bălcescu. Ă 

Drumul care merge de la Giurgiu spre Bucuresci .trece 
printr'o câmpie şâsă şi deschisă, afară numai dintrun loc,
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doiit poştii departe de acestă capitală, unde el se află 
strins şi închis între nisce deluri pădurose. Intre aceste 
dâluri este o vale, largă numai de un:pătrat de milă, 
acoperită de crâng, pe care gârla Nejlovul o înnâcă şi 
pâraele ce se scurg din deluri o pretac într'o baltă plină 
de nomol şi mocirlă. Drumul acolo trece în lungul acelei 
văi, parte pe o. şosea de pămînt, parte pe. un pod de 
lemn, care amândoiit sînt aşa de strimte, încât d'abia 
pote coprinde un car lărgimea lor. Acestă strimtăre, pe 
care locuitorii o'numese Vadul Călugărenilor, fu alâsă 
de Mihai-Vodă spre a sluji de Termopile Românilor, 
Astădi acea vale se află întocmai cum o deseriii analiştii 
acelor timpuri. Nici un monument nu se arată că acole 
fu lupta cea crâncenă pentru libertate. Atât sîntem de 
nesimţitori la gloria naţională. Românul trece acum prin 
aceste locuri sfinte, fără ca nimic să-i aducă aminte că 
pămîntul acolea e fremântat cu sângele părinţilor sti şi 
acopere 6sele vitejilor. | | 

Mihai-Vodă voi a se folosi de posiţia şi de strimtârea- 
Vadului Călugărenilor,. în care nu se putea destinde în - 
front mai mult de doi-spre-dece 6meni, 'ca să facă mul- 
țimea Turcilor nefolositore, şi ca să se pâtă ast-fel lupta 
cu puteri de o potrivă. Pentru aceea, el tăbări acolo cu 
oştile sale, puind strâjă în deosebite părți, ca să vadă de 
nu vor umbla Turcii.a trece printr'alt loc. Dar Sinan, 
voind a înainta spre Bucuresci, erâ nevoit a trece pe la - 
Călugăreni, fiind acesta drumul cel'mai scurt, temendu-se, 
ca, dând prin altă parte, să nu lase în urma sa un vrăş- 
maş aşa. de întreprindetor şi îndrăzneț ca Mihai. Îngân- 
farea sa şi mulțimea oștilor sale îl făceait a crede că va 
birui lesne.. Intradevâr armata lui era, cum scim, de 
180 mii 'ostaşi, mai mult decât de dece ori mai mare ca 
a lui Mihai-Vodă, care, cu tote ajutârele ce primi din: 
Moldova şi Ardel, d'abia se urca la 16 mii omeni și 12 
tunuri. Sinan pote 'nu bănuia că numerul creştinilor era
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aşa de mic, dar scia că armata lui e mult mai mare de- 

„cât a lor. 
De şi puţini, ostaşii creştini erail însă plini de foc şi . 

de dorința de a se măsura cu duşmanul. Exaltaţiă. şi 

-furorea soldaţilor crescu atât, încât, înțelegând că unii 

din căpitanii lor, cătând Ja mulţimea, puterea şi rându- 
€la- păgânilor, erai de părere a se trage înapoi, spre a 
nu primejdui în norocul unei dile gloria şi reputaţia cu 
greii dobindite, începură a face multă larmă în tabără, 
strigând că în ori-ce chip ei vor să încerce o bătae, ca să 
scape odată, cum diceaii ei, prin prăpădirea oştirii duş- 
mane, ce se afla acum adunată totă la un loc, de acest 

r&sboiii, şi să sdrobescă de tot jugul nesuferitei tiranii 

turcesci. Vrând nevreud, trebuiră şi capii 'oştilor cu toţii 

a se învoi de a aştepta acolo sosirea duşmanului. 

| _ | 
După ce trecu Dunărea, marele vizir dete comanda 

avant-guardiei armatei lui Satârgi-Mehemet-Paşa şi la- 
arier-guardie orândui pe Hasan-Paşa, beiler-beiul Rume- 
liei, iar pe beii Salonicului şi Nicopolei îi însărcină cu 
paza şi apărarea podului, Cele dece galere ce se urca- 
seră pe Dunăre până la Ruşciulk fură descărcate de tot 
felul de arme şi muniții, şi primiră poruncă d'a remâne 
pe .loc spre a păzi podul. Apoi în 1:/,, August, Sinan 
porni cu t6tă armata sa spre Bucuresci. In cea dintâi 

n6pte, Turcii conăciră într'un sat ruinat în dreptul Camurii, 

şi a doiia di (12/2„ August) sosiră în capul Vadului Călu- 
gărenilor, trecând riul Salcea pe trei poduri. Călărimea 
uşoră, care manevra Ja avant-posturi, înaintă până la 

intrarea strimtorii, şi "sta acolo, odihnindu-şi şi păscen- 
du-şi caii, când un nor mare de pulbere îi vădi „apro- 
pierea Românilor. Ea fu îndată isbită cu putere şi fugi 
înspăimintată până în taberă. Spahiii înaintară spre a 
sprijini năvălirea, călărimii române, până când să apuce 
vizirul să-şi pună, armata în orânduclă. Sinan se uita
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plin de. mirare la puţinul nume&r al creştinilor care cu- 
tezaii să aştepte şi încă să isbescă o armată aşa de nu- 
merosă. Cu. tote acestea, nedespreţuind pe vrăşmaşii sti 
şi temându-se de vre-o cursă, el îngriji de tot ce i-ar: 
pute fi spre folos. Pentru aceea porunci beiler-beiului 
Rumelici spre a înainta spre stânga cu oştile sale şi cu 
şepte tunuri şi a merge drept către ai noştri, în vreme 
ce el însu-şi în capul spabiilor, urmând după artilerie, 
puse, în lipsă de pod, de aruncâ scânduri peste mocirla 
de lângă pădure ce avea dinaintea sa, spre -a o.pute 
trece. Din altă. parte Seghan-Başi cu doiiă-spre-dece mii 
ianiceri, se aşedă în pădure, coprindend posturile cele mai 
importante ; şi, urcând doii&-spre-dece tunuri mari întrun. 
d6l înalt, le indreptă spre armia nâstră şi începu a tuna 
asupră-i. | 

In acestă întocmire puternică şi îngrozitâre înaintând. 
Turcii, ai noştri începură a se trage înapoi mai la strim- 
târe, dar cu multă rândudlă şi luptându-se neîncetat, 
Pedestrimea însă, strinsă în urmă prea de aprâpe de 
Turci, fu. respinsă în pădure şi. dete inapoi în lungul 
strimtorii mai iute şi -cu 6re-care neorânduclă, dar fără 
a încerca vre-o perdere simţitore. Era atunci. pe la 3 
saii 4 cesuri după amiadi şi Turcii, mulţumiţi că at 
împins înapoi năvălirea creştinilor, nu îndrăsniră a îna- 
inta mai mult în acea strîmtâre -necunoscută, unde-i 
putea aştepta vre-o cursă. Vizirul îşi aşedă corturile în- 
to posiţie forte bună şi pe o înălțime la intrarea strim- 
torii, ţiind oştile, armate şi avend totă n6ptea masalalele 
aprinse la câte patru colţuri ale taberei: Mihai-Vodă luase 
posiţie dincolea de riii pe o înălțime, doii& mile de ta- 
b&ra turcescă, ocupând strimtorea despre. Bucuresci. 
Ast-fel armatele protivnice se aflati aşedate pe doiă înăl- | 
țimi, faţă în faţă, fiind despărțite numai de pădurea din 
vale ce nu le oprea a' se vede. Românii aveaii dina- 
“intea lor o turmă de bivoli cu steguri şi tâtă tabăra lor



406 - 

era plină de focuri mari, în mijlocul cărora -petrecură 
tâtă n6ptea aceea, vermuind şi mişcându-se necurmat, 
cântând, chiuind şi hăulind, după natura lor. veselă în 

mijlocul nevoilor, şi supărând şi hărţuind pe Turci cu 

“numerâse avant-posturi.. Ambele armate aşteptară ast-fel 
diiia cu nerăbdare şi cu acea. neodihnă ce simt oştile în 

ajunul unei mari bătălii. Turcii, îngâmfaţi de mica isbândă 
ce dobindiseră, aveati de sigur credința că a doiia di se va 

vede'triumtul islamismului prin sdrobirea lui Mihai şi ar- 
matei lui. Ai noştri se pregătiaii a apăra cu bărbăţie acea 
strimtore, care era cheea țării lor şi a Europei creştine. 
Ei sciati cât sînt de puţini pe lângă duşmani; dar, cre 
dincioși. înfocaţi, inima lor ardea de dorinţa de a-şi da 

„vi6ţa pentru patrie şi lege şi d'a merita cununa mar- 

tirilor. 

În sfârşit, sârele veni să lumineze acâstă di de Mercuri 
'3l2, August, menită a fi brilantul cel mai strălucit al 

" coronei gloriei românesci. Inaintea zorilor incă, Mihai- 

Vodă trămise: o semă de pedestrime cu pusci, de se aşedă 

la intrarea pădurii şi. îşi puse tunurile într'o bună posi- 
ție pe o înălţime. În vremea aceea, Turcii îşi luaii posiţie 

în prejma podului de ceea parte. Sfârşindu-şi pregătirile, 
Mihai îşi înălţă împreună cu ostaşii sâi, rugăciunile către 

“ Dumnedeii. Apoi, îndreptându-se către dinşii, le dise, 
«să-şi aducă aminte de vechia lor vitejie, căci ocasia de 
«acum €.frumbsă şi de o vor perde, anevoe o vor mai 

«căpăta...» «Turcii, le gicea el, sint uimiţi de atâtea perderi ; 

«cetăţile lor din tâte părțile sint coprinse : din câte ca- 

«pete aii.avut armatele lor, numai unul a remas care 

«mai îndrăsnesce a ţine frunte creștinilor, că cu dinsul 
«aii a se lupta şi gloria d'a-l birui va fi fârte mare. 
«Mulțimea vrăşmaşilor nu trebue să-i sperie, de vreme 

«ce Sinan a lăsat cele mai bune oşti ale sale în garnisohe 
_«prin cetăţi şi a adus cu dinsul numai Gmeni care vor
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* «face mai mult sgomot decât vătâmare. Pe lângă acesta, 
«docul de bătae nu putea fi mai -bine ales, desrece 
„mulţimea lor aci le este nefolositore. EL le gise încă 
«să-şi aducă aminte de crudimea vrăşmaşului, care nu 

„«ertă niciodată pe cei biruiţi, cu atât mai mult pe cei . 
«ce s'ait revoltat; că nu este destul că a .scuturat jugul 
«robiei, că a înoit vechile legături cu împăratul şi că 
«sa pus sub o putere ardelenă, dacă, printr'o faptă stră- 
«lucită ci nu vor căuta a întemeia acestă vrednică hotă- 
«rire; că a venit vremea a se lupta puternic pentru 
«libertate; iară mai cu semă pentru cinstea legii, ca să 

„«dovedâscă Tureilor, că de-aii călcat ei mai "nainte, patria, 
«a fost numai din pricina neunirii lor; dar acum, când 
«tote puterile vecine stai în bună înţelegere împreună, 

„«trebue a dobindi prin unire ceea-ce aii perdut prin 
«zavistie şi. împerecheri, şi a goni pe aceşti crudi tirani 
«dincolo de strimtârea lor, de Dardanele ; că toți vecinii 
«şi-au făcut datoria lor, când bătendu-i, când gonindu-i 
«din cele mai bune cetăţi ale lor, ast-fel încât ei pră- 
«pădiră cea mai bună parte din acea armie ce Sinan du- 

. «sese în Ungaria». În sfârşit, încheiâ, (licendu-le «că acum 
«pot şi Românii dobindi o asemenea glorie, căci tâte 
«dovedesc că vor ave acecşi norocire». | : 

Apoi Domnul :se îndreptă către 6stea ungurescă, adu- 
cându-i aminte că ea e depositară a vechei vitejii UNgU- 
resci, e | 

Ast-fel vorbi Mihaiii, neînspăimîntatul voevod, şi oslaşii,. 
inimați forte împotriva Turcilor, invăpăiaţi şi de aceste 
cuvinte, dar geloşi încă mai mult da eclipsa printr'o 
biruinţă strălucită tâte glori6sele biruințe ale vecinilor, 
râ&spund învertind în mână paloşile şi lăncile, şi, prin 
strigări mari de-o r&sboinică veselie, cer de la Domnul 
lor ca să-i ducă îndată către duşmani. 

Atunci Mihai, plin de încredere în energia armatei
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sale, trece podul în capul a: 8000 ostaşi şi se lasă cu 
furie asupra Osmanliilor, în vreme ce focul iute şi bine 
“ţinut al puşcaşilor din pădure, şi al tunurilor pustiesce 

armata turcâscă, doborind la pămînt lume multă. Câte-va 
- cete de Turci se încercă a stânjini năvălirea Românilor ; 

dar în zadar, căci aceştia, inimându-se, îmbiindu-se unii 
au 

pe alţii, îi isbesc cu atâta furie, încât, cutstă minunata - 

„posiţie a Turcilor, prăvălindu-i, ci ajunseră până la cele 
d'intâi corturi ale taberei lor. Vrășmașii, ajutăţi de po- 
siție de numărul lor şi de maşinele lor de r&sboiii, îşi 

vin curend în sine şi încep a se lupta cu tărie. Patru 
„paşi, Satârgi-Mahomet, Haider, Husein şi Mustafa, cu o 
armată însemnată compusă: din .oştile Siriei şi din iani- 

„ceri,. alcrgă în ajutorul cetelor ce se luptaii, sprijinesc cu 
putere năvălirea Românilor, trec podul, şi lupta cea mai 
înverşunată începe atunci din tâte punctele. Ast-fel, în- 
tinsă peste tâtă fruntea armatelor, ţinu bătaea mai multe 
cesuri, până când Sinan, desperat de puținul-5por ce a 

„dobindit până atunci, îşi înglotesce oştile pe lângă. sine, 
stringe pe toţi paşii şi căpeteniile, îi inimeză, şi în capul 

unci “colâne îngrozitore cei fac o năvală mare şi isbutesc 

a împinge pe ai noştri cu un pătrar de milă înapoi şi 

chiar până în tabăra lor, luându-le şi artileria. Mihaiii, 
fără a perde inima din acâstă neisbândă, îşi culese pu- 

terile şi din noii dete năvală asupra Turcilor,” tăind şi 
omorind dintr'înşii. Îndărătnicul voinic. Albert Kiraly 

ishutesce a lua înapoi: doiiă tunuri. Dar vrăşmaşul se . 

“bate cu inimă, își împrospăteză des oștile sale, ceea : 

ce nu pot face ai noştri, şi îi respinge ; de trei ori Ro- 
mânii împinseră şi prăvăliră pe Turci, şi de trei ori fură 
respinşi înapoi. Ast-fel urmă lupta cu noroc schimbicios 
de la r&săritul sorelui până către doită câsuri înaintea 
apusului, biruitorii rămânând adesea biruiţi şi biruiţii 

biruitori. «Turcii, spun analiştii contimporani, se luptaii 
ajutoraţi de mulţime şi de număr, Românii de tărie şi
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îndrăsnâlă. În sfârşit, furia îmbărbătând de o potrivă 
pe unii ca şi pe alţii, biruinţa sta să r&mână numărului, 
şi mica 6ste românâscă, împovorată de mulţimea vrăş- 
maşilor, trăsnită de numerosa lor artilerie, este nevoită 
a da îndtrăt. Retragerea -lor însă e frumâsă şi strate-: 
gică. Spre a nu se lăsa a fi ocolită de Turci, spartă şi 
risipită, ea se întocmesce în figura unui colț (cuneum) şi, 
aruncând ast-fel de tâte laturile focuri asupra 'vrăşmaă- 
şului, se retrage înapoi cu încetul, luptându-se neîncetat ; 
acestă retragere e o minune de vitejie, de: sânge rece şi 

"de eroism. Stolurile nenume&rate ale călăreţilor. Turci în 
zadar se aruncă asupra laturilor acestui triunghiii, că- 
tând a-l sparge ; silinţele lor, fără a-l vătăma întru nimic, 
se sdrobesce de dinsul ca de o 'stâncă de petră. Strim- 
torea locului de: bătae, pădurile şi delurile favorisati 
înapocrea Românilor şi zăticniaii mişcările și silinţele 
lor de a-i înconjura de tâte părţile. Dar -era_de temut 
ca vrăşmaşii să nu isbutescă a sete .pe ai noștri din 
strimtâre şi să-i împingă în câmpie, "unde i-ar fi sdrobit 
cu numărul lor. 

Sorele acum căta spre sfinţit; Românii se. luptaseră 
cu eroism, dar, osteniţi de. o luptă lungă şi nepotrivită, ei 
se plecară numărului celui prea covârşitor al dușmanului; 
bătălia se putea “privi acum ca perdută de dinșii, dacă 
vre-o împrejurare nu-i va ajuta şi o sârtă mai blândă 

“nu le va străluci. Mihaiit însă, ca totdeuna liniştit şi trufaş - 
în primejdie, mai avea încă.o sperare ; el trimesese de 
dimincţă să cheme lângă dînsul o câtă de pedestrime ce - 
se afla departe de tabără... Sosi-va ea ore la vreme Zane 

„De la dinsa spânzura sorta bătăliei. | 

Sta să apună sorele după orizon, când vestea că aju- 
torul aşteptat a sosit vărsă sperarea isbândei şi un curagiii 
noii în inima acelor mâni de voinici Români, care ca 
riisce smei se luptaii, trăgându-se în faţa nenumăratelor. 

” Z
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slote ale unui duşman învingător. Acest ajutor însă, ce 
ai noştri şi-l -închipuiaii tare, nu era decât o câtă de 300: 

pedestraşi -din 'Ardel cu puşci. Mihaiii, fără a pierde 
“vreme, căută a se folosi de acest. neînsemnat ajutor şi 

de reîmbărbătarea oștilor sale, ca să smulgă biruința de 
la vrăşmaşi. El îşi preumblă privirea pe câmpul bătăliei, 
vede mişcările Turcilor şi după dinsele îşi pregătesce 

pe ale sale. Sinan-Paşa, vădend retragerea Românilor, 

luase inimă şi vrea a-i desface şi a-i reschira de tot. 

Spre acest sfârşit, în capul reservei sale el umbla să 

trâcă podul spre a ishi pe ai noştri în frunte, în vreme 
ce Hasan-Paşa cu Mihnea-Vodă, din porunca lui, alergaii 
prin pădure să-i lovâscă pe la spate. Mihaiii atunci se 
aşcdă cu câta de curând sosită la capul podului spre a 
întâmpina pe Sinan, trimite pe căpitanul Cocea cu 200 
Unguri şi alţi atâţia Cazaci pedeştri, ca să ia pe vrăş- 
maşi pe la spate, şi Albert Kiraly aşedă cele doit tunuri, 

ce le redobindise de la Turci într'o bună posiţie şi stă 
gata a trăsni pe vrăşmaşi de vor îndrăsni a trece podul. 
Sfârşind aceste pregătiri, Mihaiit cugetâ în inima sa că 
împrejurarea cere neapărat vre-o. faptă eroică spre a 

descuragia pe Turci şi a îmbărbăta pe: ai săi. EI hotă- 

răsce atunci a se jertfi ca altă-dată şi a cumpăra biruința 

cu primejdia vieţei sale. Ridicând ochii către cer, mări- 

nimosul Domn chemă în ajutoru-i protecţia mântuitore 
a eului armatelor, smulge o secure ostăşâscă de la un 
soldat, se aruncă în colona vrăşmaşă ce-l ameninţă mai 

de aprâpe, dobâră pe toţi ce se încercă a-i sta împotrivă, 
ajunge pe Caraiman-Paşa, îi sboră capul, isbesce şi pe 
alte capete din vrăşmaşi şi, făcând minuni de vitejie, se 

intorce la ai săi plin de trofee şi fără de a fi rănit. Acestă 

faptă eroică înfidră pe Turci de spaimă, iar- pe creştini 
îi insulleţesce şi-i aprinde de acel eroic entusiasm, izvor 
bogat de fapte minunate. Şi cum n'ar fi credut ci că pot 
face minuni cu un ast-fel de general şi cu asemena
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exemple ce le da! Sinan, vedând acesta, spre a da cu- 
ragiii la ai săi, ia ofensiva şi trece podul. Dar deodată 
se "vede oprit în faţă de Mihaiii ca de un zid de pictră 
tare, în dos isbit cu o furie înfocată de căpitanul Cocea 
şi în costă trăsnit de tunurile aşedate pe del de Albert 
Niraly, care, bătând în mulțimea indesată a Turcilor, le 
găuresce rândurile şi le pustiesce ttă aripa dreptă. Indc- 
râtnicul vizir, fără de a-şi pierde cumpătul, isbutesce a-şi 
întocmi oştile în rânduclă ; dar o isbire noită a lui Mihaiti 
în fruntea. armiei, pustiirile furiose ale lui Cocea de 
dinapoi, ferbintele şi ucig&torul foc al. tunurilor lui Ki- 
raly sdrobesc iar acestă rândudlă ; şi Turcii, minunaţi 
de îndrăsncla-cu care Românii ce-i priviai ca biruiţi, 

îi isbese acum, încep a fugi reslăţiţi. Satirgi-Mahomet- 

Paşa, trăgendu-se înapoi fu rănit şi îndată, schimbând 
retragerea în fugă, dete cel d'întâi semnalul ncorânduelii, 
şi tâtă armia musulmană se întorse în răsipă spre baltă, 
lăsându-și -costele şi .spatele expuse loviturilor nostre. In 
zadar ianicerii se țin semeți impotriva alor noştri şi caută 

a le răspunde cu focurile lor, căci cele-l-alte cete, spăi- 
mintate de aceste isbiri împreunate la care nu se 

aşteptaii, r&schirându-se îi întorc şi pe dinşii înapoi. In 
zadar Sinan mustră pe ostaşii ce fugiaii, acum cu cu- 
vinte ocăritere, acum bătendu-i cu măciuca sa înferată 
(massa ferrata), silind în tot chipul a-i pune în rândudlă și 

-a-i întorce la bătae. Glasul şi autoritatea lui sînt neso- 

cotite, şi nici o putere. omenâscă nu mai pâte opri în loc 
valurile sgomotose ale fugarilor, care se prăvăliaii cu 

furie şi repede spre pod,.cătându-şi mântuirea în trece- 
rea lui. La capul acestui pod staii îmbulzite în neorân- 
duclă artileria, cavaleria, pedestrimea, - împingându-se 

de a trece care de care mai nainte; dar, vâdend că toţi 
nu pot încăpea pe dinsul, mulți din Turci fură siliți a 

se arunca în baltă, unde îşi aflară mortea. Intre aceștia 
craii şi paşii Haider beiler-beiul de Sivas (Capadocia),
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Husein, beiul Nicopolei şi Mustafa feciorul lui Aias-Paşa. 
Ei se cufundară în mocirlă, unde fură ucişi şi primiră, cum 
dice un analist ture, cununa: martirilor de la: ghiauri. B&- 
trânul Sinan însu- -şi, târit de ai sti şi în graba fugii sale, 
fu călcat în picidrele cailor şi apoi, împuns de sulița. unui 
ostaş român, cădu călare de pe pod în baltă cu atâta 
repediciune încât, isbindu-se de pod, îşi perdu chiulaful 
şi feregcoa şi doi dinţi, ce singuri mai avea în gura lui. 
EI era p'aci să piară saii să cadă în mânile Românilor, 
dacă, din norocirea lui, un voinic soldat din oștile Ru- 
meliei, anume: Hasan, nu s'ar fi aruncat după dinsul ca 
să-l scape, şi, lăsându-i calul înmomolit în lut, pe umeri 

„Îl scose de acolo şi-l duse în tabără. De: atunci, acest 

, 

soldat se numi Deli-/asan-Batakgi şi ajunse căpitan al 
deliilor lui Cogia-Murat- Paşa. Vestea morţii vizirului se 
"împrăsciâ între 'Turci şi cei ce se mai împotriviai deteră 

şi ci dosul. Românii, cu furia lor obicinuită şi electri- 
sai încă prin isbândă, îi goniră dinaintea lor ca pe nisce 
turme de vite 'până îi viri în tab&ra lor. Hasan-Pașa și 
Mihnea-Vodă ce veniaii să înconjure pe ai noştri, aflând 
că Sinan a perit şi ostea lui e biruită, se trag: îndertt 

spre. tabără. Intr'acel minut Mihai, precum  odinioră 
semi-deii cântaţi de nemuritorul Omer, alârgă . într'o 
parte şi într'alta prin tabăra turcescă, căutând pe Sinan, 
când, vădârid de departe pe Hasan-Paşa,. se luă după 

„dinsul strigându-i: să stea, de e vitez,-să se lupte cu din-! 
sul pept la pept şi când de când era să-l ajungă cu 
paloşul; dar Hasan fugea înspăimiîntat şi nu. se putea 
ține pe piciore de groză. El merse de- -şi ascunse, ruşinea 
într'un crâng spinos, de unde d'abia a doiia. di cuteză 
a eşi la ai sâi. Noptea, opri măcelărirea armatei musul- 
mane şi opădi d'a fi cu totul sdrobită şi risipită. Românii 
se întârseră triumfători în tabăra „lor, încărcaţi cu prădi 
bogate. Pe lângă tunurile lor, ce şi le redobindise, alte, 
tunuri mari d'ale duşmanilor, cai: mulți- şi mai multe 

x
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steguri, între care şi stegul cel verde şi-sfint al proo- 
rocului, fură trofeele acestei: strălucite dile. Trei mii 
Turci zăceait în câmpul bătăliei. Perderea Românilor era 
încă simţitâre, căci 'Turcii se apăraseră cu curagiii. Apele 

Neajlovului se roşiseră de sângele vărsat în acea di. 

Spre a odihni sufletul cititorului de aceste scene sân- 
r6se, istoriograful contimporan Walther -ne povestesce 
aci o anecdotă interesantă. El dice că, în tâtă acestă 
expediţie a Românilor împotriva Turcilor, doi cerbi do- 

" mestici insdțiră pe Mihai-Vodă, şi, chiar în vremea bătă- 
lici de la Călugăreni, sub focul şi vuetu] tunurilor şi ale 

bombelor, ei şedeaii neclintit lângă cortul lui, însă, omo- 

rîndu-se unul dintr'înşii, cel-l-alt de durere merse de. 
se ascunse în pădure. : : i 

Ast-fel fu acea vrednică. de o neștărsti aducere aminte 
"di de bătae de la Călugăreni, în care Românii scriseră : 

„cu sabie şi cu sânge pagina cea mai strălucită din analele 
lor. De dece ori mai puţin numeroşi decât duşmanii, ei 
câştigară asupră-le o biruinţă strălucită şi avură gloria 

de a învinge un general până atunci încă neînvins. Mun- 
teni, Moldoveni şi Ardeleni, soldaţi şi: căpitani se luptară 
toți ca nisce eroi. Dar cinstea cea mai mare a biruinţei 

se cuvine cu tot dreptul vitâzului Domn. Prin intocmirile 
sale cele ingeni6se, piin sângele rece şi neinspăimin- 
tarea sa; şi prin primejdia în care; îşi puse vicţa, el asi- 
gură biruinţa. Intr'acestă bătălie, ca în multe altele, nu 
scim de ce a ne minuna mai mult în acest mare bărbat, 

de geniul sâii. de general ori de vitejia lui de soldat. 
Intr'adevăr, tâte operaţiile acestei bătălii dovedesc din 
partea lui Mihai şi a Românilor o artă militară înain- 

tată, care cu tot dreptul p6te minuna pe toți câţi cunosc 

starea de pruncie în care se afla în acel timp "acestă 

artă în totă Europa. 
Dacă cu acestă biruinţă nu se 'sfârşi atunci campania, 

ca contribui însă mult în urmă la săvârşirea ci, căci
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demoralisă într'atâta pe Turci încât, când creştinii luară 

mai târdiii iarăşi ofensiva, Turcii nu mai îndrăsnia, a se 

mai măsura cu dinşii şi nu se credură în siguranţă decât 

puind cât mai în grabă Dunărea între dinşii şi îngro-- 

zitorii lor vrâăşmaşi.. 

Ezerciţiul 67. — Să sc analiseze, arătându-se: Care sînt 
punctele principale ale acţiunii ce se povestesce? In ce se 
asemeEnă şi în ce se deosebesce! de bucata precedentă? Ce dă 
suflet acestei povestiri? Cum trebue judecată din punctul de 
vedere al nepărtinirii. 

Exeroiţiul 68. — Să se povestescă bătălia de la R&sboeni, 
în sensul cum ar scri-o un istoric turc. 

50. 

COOPERAREA ARMATELOR ROMÂNO-RUSE 

IN CONTRA TURCILOR, ÎN RESBOLUL DIN 1877 

de Titu Maiorescu 

- Intrevederea 1) se hotărăsce pentru 16 August. In acea 
di, spre 8 ore sera, Principele sosesce în cartierul im- 

perial la Gornia-Studena, unde este întâmpinat de Impt- 

ratul Alexandru II şi de Marele Duce Nicolae. Pe fața 
celui dintâi e întipărită” durerea pentru pierderile sule- 
rite și grija de, viitor. Cu mare cordialitate Impăratul îşi 

exprimă mulţumirea de a vede pe Principele nostru în 

Bulgaria şi speranța că de acum înainte tote greutățile 

“vor fi înlăturate. Iar Marele Duce întrebă îndată, dacă 
| Principele are intenţia de a comanda armata rom ână în 

. , 

1) E vorba de întrevederea dintre Domnitorul Carol şi Marele Duce 

Nicolae, comandantul armatelor rusesci în Bulgaria. Ruşii refusase aju- 

torul Românilor în contra 'Turcilor ; dar Tureii îi bat şi Marele Duce 

Nicolae este nevoit să câră ajutorul nostru. Domnitorul Carol însă nu - 

voesce să facă acesta, fără o înţelegere în” privința condiţiunilor de co- 

operare a armatei Române. Spre acest sfârşit se hotărăsce întrevederea 

-. de, care se vorbesce aci.
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persână. La răspunsul Principelui, că acesta «se înțelege 
de la sine», Mârele Duce întâmpină, că s'ar produce prea 
multe greutăţi, fiind-că Principele Carol nu ar pute fi pus 
sub ordinele unui general rus. — «Firesce că nu», răs- 
punde Domnitorul nostru, «însă dece generali ruşi ar 
pute fi puşi sub ordinele mele». — Impăratul Alexandru- 
ascultă . discuţia în tăcere, apoi conduce pe Principele 
Carol la cortul ce-i era pregătit, el însu-şi se retrage în - 
simpla casă bulgărescă, în care locuia. Peste puţine minute 
sosesce Marele Duce Nicolae în cort şi, în numele Impă- 
ratului, ofere Principelui nostru comandamentul superior 
asupra tutulor trupelor rusesci dinaintea Plevnei. — Mare 
On0re, şi mai mare răspundere! . . 

După un-timp de reflecţie, Principele primesce, de şi 
numerul soldaţilor ruşi "concentrați la Plevna nu trece 

peste 30000 şi din trupele române nu pâte fi deocamdată 
adus în ajutor decât acelaş număr de 6meni — slab con- 
“tingent faţă cu armata şi cu posiţia lui Osman. 

A doiia di, Principele Carol plecă înapoi şi, - putând 

de-abia să se strecore spre Şiştov prin nesfârşita mulţime | 
de căruţe cu răniții de la Şipca şi prin colonele de tren, 
sosesce sera la' Zimnicea, găzduit în acecşi casă, din 

care —cu puţine săptămâni înainte—Imp&ratul Alexandru 
pornise peste Dunăre „Plin. de încredere într'o grabnică 
isbândă, 

In Corabia, la 19 August, Principele ține un consiliii 
de răsboiii, la care iaii parte I6n Brătianu, generalul 
“Cernat, Colonelii Arion, Cerchez, Barozzi, Dabija, Slă- 

nicenu şi maiorul J. Lahovari. Conform părerii maio- 
rului Lahovari şi a lui I6n Brătianu, şi în contra părerii . 
celor-l-alţi, Principele hotărăsce trecere ca trupelor române 
peste Dunăre chiar. pentru a doiia di. : 
Trecerea avea să se facă pe podul cel mare de 800 

metri, care cu învingerea atâtor greutăți d'abia se con- . 
struise de colonelul Iraclie Arion şi loc.-colonel Anton 

7
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Berendei la Siliştiora-Măgura lângă Corabia şi care acum, 

“în înţelesul celor convenite la Gornia- Studena, trebuia 
desfăcut şi reconstruit la Nicopoli, precum şi „tote câile 
„de etape şi proviant trebuiaii ast-fel - stabilite, conform | 

noitei base de operaţie. * 
O ordine de di de la 23 Iulie modificase organisarea. 

armatei active prin împărțirea în armata de operaţiuni 

şi armata de observaţiune. Remâind intact corpul II sub 
generalul A. Radovici (numai generalul Manu se numesce 
comandant al artileriei armatei de operaţiuni. .şi este în- 

locuit la divisia'a 4-a prin colonelul Angelescu), cele 
doiiă divisii ale corpului I, formând armata de obser- 
vaţiune sub generalul Lupu, sînt încredințate colonelilor 

Pencovici şi M. Holban, şi din trupele lor,se. mai for- 
-meză o reservă generală, având aici colonelul Cerchez 
comanda infanteriei, colonelul Creţenu a cavaleriei şi 
colonelul E. Arion a. artileriei. 

In giiia de 20 August pe la amicdă, după serviciul divin 
| celebrat. sub cerul liber de Episcopul Râmnicului, divisia 
de reservă şi o brigadă a divisiei a 3-a încep trecerea 
peste Dunăre pe la Siliştiâra. La capul podului, în mij- 
locul emoţiei. generale, sub arşiţa tropicală a sorelui, 
Principele” Carol, însoţit de ministrul-president 1. Bră: 
tianu şi de pr esidentul Camerei C, A. „Rosetti, asistă o ore 
întregi la marele eveniment. 

Trupele. aii ordin să continue dotă noptea marșul lor 
spre Plevna. 

In acesşi di generalul Carhat părăsesce ministerul de 
resboiii, înlocuit ad-interim de Ion “Brătianu, şi este 
numit comandantul armatei române de operaţiune sub 

" ordinile imediate ale Principelui Carol. 
- La 21 August Domnitorul nostru plecă din Turnu-Mă- 
gurele prin: Nicopol şi sosesce după amicdă în sătulețul 
bulgar Poradim (40 kilom. spre. Sud de la Nicopoli, 7 
spre Rosărit de la șanțurile turcesci din Plevna), unde
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„într'o casă părăginită, fără uşi, cu hârtie lipită la ferestre, - în aerul de pulregliciune, ce-l respândese nenumăratele cadavre din jurul Plevnei până la Gornia-Studena,. îşi stabilesce cartierul general. Pe tot drumul este însoţit de bubuitul tunurilor în urma vigurosului atac de trei 
dile al lui Osman-Paşa în contra Pelişatului, .la care insă Ruşii pot resista. O: a 
„In aceâşi seră şi a doiia di primesce raporturile gene- 
ralilor Sotov, acum şeful statului săi major, Kriidener, comandantul corpului IX rusesc, IKrylov, comandantul corpului IV. In curend i. se presentă şi generalii Imeri- tinski şi Scobelev, sosiți de la Lovcea, pe care o' lua- 
seră la 22 August, întrerupând ast-fel' comunicațiile lui 
Osman Paşa spre Sud. - - 

După sosirea armatei române, situația este considerabil 
>. îmbunătăţită. Cel puţin: în contra celor 65000 soldaţi ” 

turci din Plevna (pe care însă Ruşii îi evaluaii greșit . 
numai la 40 — 50000) stă acuna un efectiv de tot atâți 

„Omeni ai arnmiatei. aliate ruso-române, dintre care 35000 
(cu 108 tunuri) sînt. Români şi 30000 (cu 182 tunuri) 
Ruşi, ast-fel 'aşedaţi în jurul Plevnei: | . - 
In Vrbiţa, pe un platoit dinaintea Griviţei,- divisia 4 

română; la spatele ei, în Calişovaț, divisia 3; în Brislan 
divisia de reservă ; cavaleria acestor divisii le acoperia 
la drepta spre Vid. — In Pelişat corpul IX rus, divisia 
de cavalerie Loşcarev stabilia legătura cu divisia 4 română; 
între Pelişat şi Radişova corpul IV; la spalele lui în 
Tucenița, detaşamentul Imeritinski. | | = 

Din primul moment al sosirii trupelor române, statul 
major al Marelui Duce Nicolae, în cap cu Nepocoicitzki, - 
insistă asupra unui noii atac în contra Plevnei. Prinei- 
pele Carol se împotrivesce. Il faut attaquer absolument, 
intâmpină însă Marele Duce, înainte ca armata lui Sulei- 
man Paşa să pâtă sosi “de la Sud-Vest în. ajutorul lui 
Osman. Și ast-fel reîncepe la £6 August bombardarea 

Retorica. : Ia 
. zi , :
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întăriturilor turcesci, bine întreţinută de arteleria română. . 

Ils sont -crânes, les .petils Roumains, exclamă colonelul 

Gaillard, ataşatul militar francez). A doiia di, 27 Au- 

" OT.MĂGURELE      

   oBristan 
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gust, bombardarea e deosebit de vie.: 400 guri de foc 

cutremură cerul. In partea Românilor artileria divisiei 

4 este împiedicată în acţiunea ci prin focul infanteriei 

tureesci dintr'un redan de lângă talia Abdul-Kerim (nu- 

  

-1)'T. C, Văcărescu, «Luptele Românilor în resbelul din 1877—1878 

(Ediţ. II, pag. 291 şi 292). ” - 
, 

. . 
, .
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mită de noi reduta Griviţa), numai la 900 metri distanţă 
-de posiţia n6stră. Regimentul 13 de dorobanţi (Vaslui şi: 
Iaşi), condus de locot. -colonelul Sergie Voinescu, por- 
nesce la - asalt sub plâia de şrapnele. din tabia, Abdul- 
Kerinr şi, luptându- -se piept la piept cu dușmanul oțârit, 
isbutesce să intre şi să se menţie în acel redan, ilustrând 
ast-iel botezul de foc al armelor române 2). Pentru 30 
August (diiia Imp&ratului 1) se hotărăsce atacul general, 
cu lolă părerea contrară a Principelui Carol, care arată 
puţinul efect al bombardării de patru dile şi găsesce ar- 
mata aliată încă preă slabă pentru o asemenea acțiune; 
dar, rămânend singur de părerea sa, trebue să cedeze, 
pentru a nu face să se crâdă, că-i este tâmă de valorea 
tinerelor trupe române. 

La 30 August se dă aşa dara treia bătălie înaintea 
Plevnei. N6ptea precedentă ploiiase şi dimincţa mai ploiia, 
totă incunjurimea Plevnei era în ceţă. Atacul fusese ho- 
tărit pentru ora 3 după amiadă. Dar cu mult înainte, 
pe la 11 ore, încep-a se audi de la aripa stângă dinspre 
Radişova violente împuşcături şi o canonadă, care ţine 
câte-va ore. După felul nedisciplinat al generalilor ruși, 

| trupele lui Şcobeley atacaseri ă înaintea orei -holărite și 
atrăseseră în luptă. şi batalione din corpul lui Irylov. 

2) Vasilie Alecsandri: Peneș Curcanul : 

Plecat-am nou€ din Vaslui 

Şi cu sergentul dece... 

"Toţi dorobanţi, toţi căciulari, 

Români de vilă veche, 

Purtând opinci, suman, itari 

Şi cuşma:pe-o ureche, 

Ne dase nume de Curcani 

„Un hâtra bun de glume, 
7 a . * 

Noi am schimbat lângă Balcani 

Porecla în Renume! - 

Precum Alcesandri în poecsie, aşa Grigorescu în pictură aă făcut dia 

"-dorobanț tipul cel mai popular al ostaşilor noştri. 

4
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Pripita încercare este respinsă cu mari pierderi pentru 
Ruși. 

„Din punctul de: observare de- -asupra satului Griviţa, 
Principele Carol dă la ora 3 ordinul pentru asaltul ge- 

„neral. Ceţa se împrăsciase, dar i reîncepuse ploia. De unde. 
se află, Principele pote ved6 o mare parte-a câmpului 
de bătae; însă până la extrema stângă rusâscă sînt 16 

chilometri. La drepta, în partea română, obiectul de atac 
este reduta Griviţa. Cu cel mai mare avent divisiile 3 şi 

4 năvălesc asupra şanţurilor, dar focul Turcilor le nimi- 

cesce,  granatele plesnesc în pămîntul de lângă Principe ;. 
“de:doiiă ori trupele înainteză până la şanţ, de doiit ori 
sînt respinse, lăsând drumul lor acoperit de morți, printre 
care maiorul Şonțu şi căpitanul Valter Mărăcinenu, ale 
căror cadavre sînt: înfipte de Turci pe parapetul redutei 
ca trofee! — Pe. Principe nu-l mai rabdă la locul de 
observare ; el se repede în mijlocul trupelor sale şi le 
îmbărbăteză la un al treilea atac.. Acum se înțelesese 

causa neisbândei şi a marilor pierderi: nu o singură re- 
dută avea Griviţa, cum se părea şi cum arăta harta rusescă,.: 

ci doiiă, legate între ele printr'un şanţ formând un fel, 

de cortină, dar a doiia, mai spre Răsărit, nu se putea zări 
decât după trecerea unei văi, după o înălţime dinainte-i. 
Sint 5 ore trecute ; Principele se îndrepteză spre primele: 
ambulanţe, încă sub focul turcesc; aici primesce scirea, 

„că- atacul este respins pe tâtă linia! O singură speranţă 
mai remânea pentru un succes parţial: resultatul ulti- 

mului atac al Românilor asupra redutei No. 1 de la Gri-, 

viţa. Pentru a patra Gră, în amurgul serii, trupele rămase: 

din divisia 4, sub conducerea locot.-colonelului Voinescu 

şi a căpitanului Groza, se aruncă asupra teribilei redute, 

dinaintea căreia Ruşii pierduseră a doiia lor bătălie. de: 

la 18 Iulie. După cea mai crâncenă luptă, batalionul 2 
de vânători (maior Al. Candiano-Popescu), regimentele: 
It şi 16 de dorobanţi şi 5 de linie isbutesc să intre în. 

7
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vedută, de unde Turcii se retrag pas cu pas în reduta a doiia, încercând în zadar. să câştige posiţia pierdută. „Un steg turcesc şi trei tunuri cad în mânile Românilor 5). | Onsrea dilei este scăpată, val6rea armatei române este . de acum înainle dovedită în ochii tutulor; dar pierde- rile aliaţilor sint enorme — peste 16000 morţi şi răniţi, dintre cari în partea. nâstră. 2600 cu 59 ofiţeri; mai ales brigada 1-a colonelului Ipătescu şi în deosebi regimentul 
3 (locot.-colonel Poenaru) sint decimate. 

Impă&ratul Alexandru e cuprins de descurajare. Din- 
iun extrem în altul, şi Marele Duce Nicolae cu statul 
săi major, generalii Nepocoicitzki şi Levitzki,- propun! „Tetragerea tutulor trupelor dinaintea Plevnei până din- colo de valea Osmei. Dar ministrul de răsboiti, Miliutin, 
se împotrivesce, şi Principele Carol stărue cu energie, 
“ca armata aliată să r&mâe în posiţiile ocupate -şi să le 
întăreâscă prin şanţuri sistematice, pentru care cel puţin 
armata română este înzestrată cu sape Liman şi le pote 
împrumuta şi soldaţilor ruşi.. Alt-fel sînt acum ascultate 
sfaturile Principelui nostru ; părerea lui prevalâză, şi în 
consiliul de r&sboiii de la 1 Septeimvrie se decide în sfârşit, 
ca Plevna să fie învestită prin 'blocare regulată, să se: 
aştepte cu atacul final până la sosirea trupelor din Husia 
şi să se cheme îndată din Petersburg” generalul Todle-. 
ben, celebrul apărător al Sevastopolului de la 1854, pentru 

_a dirige lucrările în contra .noului Sevastopol turcesc de la 1877... - | a 
Luptele parţiale continuă neîntrerupt în jurul Plevnei. 

Turcii încercă de mai multe ori să ne ia înapoi reduta 
Griviţa, dar totdcuna în zadar. Reduta ocupată de noi 

fiind însă sub focurile turcesci din reduta No. 2, Princi- . 
pele ordonă pentru .6 Septembre un noii asalt asupra 
—— | e 

3) Doiiă din aceste tunuri sînt acum aședate lângă statua lui Mihai 
Vitezul şi unul la garda Palatului din Bucuresci, ' ” |
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celei din urmă, sub comanda colonelului Sachelarie ; de 

patru ori trupele române (din regimentele 9 şi 15 de do- 

robanţi, 1 şi 7 de linie) năvălesc până la glasiul redutei, 

- dar sînt în dennitiv respinse cu pierderea a 583 soldați 

şi 20 ofițeri, morţi şi răniţi. 
Timpul trece cu grei ; armatele rusesci din cele-l-alte 

câmpuri de r&sboitistait pe loc: tâte.privirile sînt aţintite 

“asupra Plevnei. Aici, spre calamitatea trupelor aliate, 

ploiiă mereit și pe la sfârșitul lul Septemvrie începe să 

şi ningă. Trupele aii mulţi bolnavi. Cel puţin aprovisio- 

narea armatei. nâstre este destul de bine ingrijită prin 

activitatea interimarului ministru de răsboiii I6n Brătianu, 

dar şi Osman-Paşa . primesce din spre Apus col6ne de 

muniţiuni şi de proviant. Spre a-i tăia comunicările în 

acestă parte, Principele trimite pe Krylov cu cavaleria 

ruso-română peste Vid; dar generalul rus se arată in- 

capabil şi, după propunerea Principelui, este depărtat de 

la comanda sa. 
„La 15 Septemvrie sosesce în sfârşit generalul Todleben 

“și este numit adlatus al Principelui Carol, spre marea 
mulţumire a amândurora, iar Prinţul Imeritinski, şef al sta- 

tului major, în locul lui Sotov. Acum începe blocarea în- 
tregei Plevne prin întărituri de pămînt jur împrejur, ceea 
ce însă, în deosebi pentru a închide cercul spre Vid, 
mai reclamă sosirea mult  aşteptatelor trupe din Rusia. 

La 26 Septemvrie începa sosi şi acestea. “Trupele puse 

“sub comanda Principelui Carol se sporesc până aprope 
la 100000 omeni, de-abia de ajuns pentru blocarea şi cu- 
cerirea Plevnci, cu tote ilusiile Marelui Duce Nicolae. 

De la 1 Octomvrie, vreme frumosă, dar şi frig neobici- 

nuit. La imbolnăvirile de pân'acum se adaogă degerările. 
Ambulanţele nostre sint însă relativ bine ținute, mulțu- 

mită energiei lui Davila şi a medicilor militari de sub 

ordinile lui. .Răniţii şi bolnavii transportabili sînt eva- 
" cuaţi peste Dunăre, unde întâmpină deosebita îngrijire



423 

organisată de Elisabeta Domna, „despre care vom vorbi 
mai târdit. 

In diiia de 7 Octomvrie regimentul 7 de linie, bata: 
lionul 1 de vânători şi câte un batalion din regimentele 
5 şi 13 de dorobanţi încercă un noii atac în contra re= 

dutei a doita de la Griviţa, dar atacul este din noi res- 
pins cu pierderea a o mie soldaţi şi 22 ofiţeri, mai ales 

în urma nechibzuinței colonelului Al. Angelescu, care şi 
este înlăturat de la comanda divisiei 4 şi trimis indărăt 
la corpul de observaţie din Calafat. E | 
„Spre închiderea cercului de blocadă la Apus, se arată 
necesară luarea marei redute turcesci de la Gorni-Dub- 
nic, de-a stânga Vidului. Principele Carolordonă acestă - 

acţiune importantă pentru 12 Octomvrie şi, . spre a o 

masca, o combină cu o bombardare generală în jurul 
Plevnei. Atacul principal este încredințat gardei rusesci 
sub conducerea lui Gurco; Românii participă la bom- 
bardare (colonelul C. Budişteanu e rănit în tranșee); 
Ruşii se luptă inverşunat şi isbutesce sera târdiii se pue 
mâna pe Gorni-Dubnic prin surprindere, făcând pe Ah- 

“med Hifzi Paşa prisonier cu 2300 omeni şi 53 ofiţeri, 
Insă pierderile uşilor sint iarăş excesiv de mari, din 

pricina obiceiului de a înainta fără lucrări simultane de 

acoperire şi îndeobşte din pricina lipsei de cruţare a tru- 
pelor din partea comandanților. ' 

Dar ori cât de mari ar fi fost pierderile, resultatul câş- 
ligat le covârşesce ; ; căci acum Plevnu este în adevăr blo- 
cată, iar de la : sorla Plevnei atârnă sorta întregului * 
râsboiii. - - 

“Românii îşi întind liniile fortificate de dinaintea redu- 
telor turcesci de la Opanez până la Bivolar (unde co-. 
mandeză colonelul Rosnovanu), iar Ruşii de la Etropol 
până peste Gorni-Dubnic. Vr'o 30 de întărituri, lunete, 
redane şi redute. se construesc de trupele nostre de geniii, 

| 'sub conducer ca, colonelului Ber endei şi a maiorului Gheor-
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ghiu, în trei linii succesive de apărare între. Griviţa şi 
Riben. Și dincolo de Vid, până aprâpe de Gorni-Dubnic, 
Imcrâză Românii câte-va întărituri, în care se adăpostesc 
apoi grenadirii rusesci. Generalul Manu, - comandantul 
artileriei, recunosce mereii posiţiile bateriilor. 

Deprimatul Impărat Alexandru se mută la Poradim, 
în -casa de-abia reparată a Principelui Carol, pe care i-o 
oferise acesta. Principele se instalâză într'o colibă sub 
acoperiş de pae, având numai o odae cu. vatră şi o că- 
măruţă umedă, lipită cu păniînt.. Dilele de 21—22 0e- 
„tomvrie le întrebuinţeză pentru inspecții dincolo de Vid, 
sub focurile redutelor turcesci, pe şosciia din spre Sofia, 
de unde se vestesce, că o parte a armatei lui Suleiman 
sub Mehemed Ali Paşa vrea să încerce deblocarea Plev- 
nei. Intre aceste griji mai are să se ocupe şi cu aplanarea 
neînțelegerilor dintre Marele Duce Nicolae: şi generalul 
Todleben. , , | i 

In acelaş timp Gurco desvoltă planul pentru a doiia 
trecere peste Balcani; însă Marele Duce Nicolae amână 
tot, până după căderea Plevnei. Deocamdată se formeză, 
sub conducerea lui Gurco, un mare detaşament, căruia 
i se alipesce brigada Cantilli din divisia 4, pentru a 
împiedica dincolo de Vid apropierea: Turcilor de la Or- 
hanie sati o eventuală eşive a lui Osman Paşa, şi sc pre- 
gătesc în acelaş scop instrucţiile către trupele române 
pentru luarea Rahovei. | | 

La 7 Noembrie trupele române (6000 Gmeni; regi-: 
„mentul 10 de dorobanţi, câte. un batalion din regimen- 
„tele 1, 4 şi 15, o companie din regimentul 6,0 companie 
de geniii şi regimentele 2, 7 şi 9 de călăraşi cu 22 tu- 
nuri) sub comanda colonelului Slănicânu încep acțiunea 
contra Rahovei, ajutate dinspre Apus şi Sud de vre-o 600 
Ruși sab generalul Meyendorf, care comanda şi un regi- 
ment de ulani, o brigadă de roșiori și câte o baterie 
română şi'rusescă, iar de pe malul stâng al Dunării de
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generalul Lupu cu regimentul 3 de Dorobanţi şi 2 baterii 
postate la Bechet. La 9.ore.dimincţa, tote bateriile dim- 
prejur încep: un foc concentrat asupra intăriturilor Raho- 

"vei, care ţine 3.ore; Turcii r&spund cu vioiciune ; regi- 
„mentul 10 de dorobanţi dipă mari pierderi ia cu asalt 
o mică redută înaintată, şi apoi reîncepe violenta cano- 

„ nadă, urmată de asaltul asupra celor-l-alte redute. Tru- 
pele înainteză până la şanţuri, dar nu pot resista plâei 
de proectile. Colonelul Slănicânu ordonă retragerea şi . 

0. execută aşa de precipitat, încât lasă posiţiile Turcilor 
"fără observare. Generalul Meyendorf, întărit de un bata- 
lion din regimentul 1 de dorobanţi, se menţine însă în 
bună posiţie la riul Ogost, şi maiorul de marină N, Di- | 
mitrescu-Maican scufundă monitorul turcesc din faţa Ca- 
napiei. (Un alt monitor, lângă Măcin, îl scufundase E 
maiorul Murgescu la începutul, r&sboiului). „A doiia di, 

“câța împiedică reluarea „operaţiilor. Dar la 9 Noemvrie, | 
încă de cu nâpte, Turcii încercă eşirea năvălind în contra 
dorobanţilor de la Ogost. Aceştia resistă cu tărie, şi după 
energica ofensivă a căpitanului Merişescu, care înlocuesce 
pe rănitul maior :Mateescu, Turcii sînt siliți să se abată 
în josul podului de la Skit, unde pierd jumătate din sol- 
daţii lor ; cea-l-altă jumătate scapă, neputând fi urmărită 
din pricina negurii. La amiedi Românii intră în Rahova, 
primiţi cu enlusiasm de populaţia bulgară. . 

„” Românii ait pierdut înaintea Rahovei 200 soldaţi şi 5 
ofițeri, printre aceştia maiorii Ene şi Giurescu. Colo- 
nelul Slănicenu, care se arătase nedestoinic, e înlocuit: 
prin colonelul Lecca. Dealtminteri luarea Rahovei con- 
sfinţesce în ochii Ruşilor prestigiul armatei române. Cu : 
deosebită laudă sînt amintiţi în raportul generalului Me- 

* vendorf, colonelul Creţenu, maiorul Mateescu, «eroicul». 
„căpitan Merişescu (pe care Principele Carol îl inainteză 
îndată la gradul de maior), ciipitanul de artilerie Hepites 
şi locotenentul de stat-major Iambrino, «la care activi- 

1 

* 

,
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tatea, agerimea şi bravura sînt trecute în obiceiii». lar” 

Marele Duce Nicolae scrie Principelui Carol: J'ai. tou- 
jours ct heureuz de reconnaitre la bravoure et les solides 
qualites militaires de V'armee roumaine. Le succes de Ra- 

hova appartient tout entier auz armes roumaines. 
Întrun consiliii de r&sboiii, ținut la Împ&ratul, se hotă- 

rasce (13 Noembrie), ca trupele nostre să continue ope- 
rațiile în Bulgaria apuscnă, şi Rahova cu Nicopoli să 

- rămâe ocupate tot de noi până la încheerea păcii. (Ad- 
„ministraţia civilă o păstreză Ruşii). Dar încercările lui 
Brătianu de a ne asigura participarea la viitorele tratări 
de pace, nu primesc “de la Împăratul Alexandru nici un 

r&spuns lămurit. » 
„In urma acelui consilii de r&sboiii se face o noii împăr-.. 

țire a armatei române: divisiile 2, 3 şi 4 formeză cor- 

pul I sub generalul Cernat înaintea Plevnei, divisia 1 şi 

divisia de reservă din Calafat corpul II, sib generalul 
Haralambie, cu menirea de a opera în Bulgaria de la 
Apus. Colonelul St. Fălcoianu fusese numit încă din Oc- 
tomvrie şef al statului-major general în locul colonelului 
C. Barozzi, trecut ca director la ministerul de răsboiii. 

Cu sosirea ernii comunicaţia spre România devine 
„nesigură, podul de la Nicopoli e dilnie ameninţat de ghe- 
țuri, cel de fier (de mult comandat în Rusia) se intârdie 
prin obicinuita negligență a administraţiei rusesci ; tru-, 
pele sufăr de lipsa lemnelor de foc. Pe de altă parte 

însă, mijlocele de resistenţă ale lui Osman-Paşa, de când 

i s'a tăct ori-ce legătură cu lumea din afară, sînt sleite 

şi predarea Plevnei saii o încercare de eşire nu mai pot 
"întârdia. 

De la 26 Noemvrie tunurile turcesci i 

-la 27 “il încetară cu. totul. | 

"In sfârşit, în memorabila di de 28 Noemvrie (10 De- 
cemvrie) 1877, la 7iis ore diminâta, prin negura. dâsă, 
care împedeca vederea, bubuitul tunurilor din bateriile 

si 
i stăbiseră focul ; 

.
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turcesci de pe înălțimele de lingă Vid semnaleză înce- 
putul acţiunii finale. În :curând colâne de trupe din ar- 
mata lui Osman trec peste cele doit poduri de lângă 

„Opanez şi năvălesc asupra redutei de la Gorni-Etropol. 
Odată cu eșirea din Plevna, Turcii părăsesc tabiile de la 
Nord, şi faimosa reduti No. 2 de lângă Griviţa, în care 
intră Românii. Principele Carol dase des-de-dimincţă 
ordin generalului Cernat de a trimite 4 bataliâne cu 3 
baterii ale brigadei Sachelarie, spre întărirea. divisiei d 
peste Vid. Acum alârgă în a. doita redută a Grivitei şi 

aflând aici, că şi Bucova e evacuată (locot.-colonelul Aigiu 
intrase acolo), poruncesce divisiei 2 să înainteze pe totă 
linia. 

In acest timp grenadirii rusesci de la Etropol nu pot 

resista surprindetorului atac al 'Turcilor şi pierd reduta 

cu $ tunuri. Reduta următore este de asemenea luată - 
de asaltul turcesc. Dar peste puţin cele doit€ divisii de 
grenadiri se reculeg, artileria începe a lucra cu putere, 
năvala Turcilor este oprită. Insă desperatele lor incercări 
de a-și sparge drumul înainte aduc divisiile ruseşci în - 
cea mai critică situaţie. Se făcuseră 10 ore. In acest 
moment sosesc trupele române în flancul drept al duş- 
manului, pe când o brigadă a divisiei a doita de grena- - 
diri îl atacă de la stânga. Turcii sint siliţi să se apere 

din trei părţi, iar alte cete ale lor, vr'o 12000 6meni, 
coborîndu-se cu grămada din redute, îi înghesue de la. 
spate şi le impiedecă întârcerea înapoi. Bătălia se înver- 
tesce în loc: şi acopere câmpul îngheţat cu mii de morți 
şi de răniţi. Măcelul continuă până la amiadi. Trupele 
române din divisia 3 luaseră 2 redute de la Opanez cu 
asalt (brigadele Borănescu-Sachelarie şi colânele conduse. 
de colonelii Sachelarie şi Dona şi de maiorul C. Pruncu, 

“ artileria comandată de generalul Manu) ; a treia redută - 

de la Opanez se predă cu 7000 -6meni şi 6 tunuri. lar” 
divisia nâstră 4, înaintând spre Vid, se întâlnesce cu
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brigada rusâscă de grenadiri, care înconjurase flancul 
stâng. Ast-fel armata: turcâscă se vede pretutindeni. im- 
presurată. Să înainteze nu mai pote, şi drumul spre 

"Plevna înapoi “ii este tăet, Osman Paşa, sărind de pe 
„calul împuşcat sub cl, e rânit la” piciorul stâng şi tran- | 

- sportat înir'o căsuţă lângă podul de pictră de peste Vid. La 
ora 1 dupi amiadi, apcrătorul Plevnei, pierdend ori-ce | 
nădejde de sciipare, poruncesce să se ridice siegul alb 
şi. trimite un sol la cel mai apropiat comandant al tru- 
pelor duşmane. _ a 

Acesta e colonelul Cerchez, care prin focurile turcesci 
înaintase de la Bucova spre Vid. Colonelul Cerchez, în- 
soţit de colonelii Arion şi Berindei, urmeză pe trimisul - 
turcesc şi impreună intră în căsuţa de lângă pod, unde 
daii de Osman. .Cu respect salută ofițerii români pe ma- 
rele ostaş; acesta 'le declară predarea sa şi a armatei, și, 
oferindu-i sabia, incredinţeză mărinimiei biruitorilor pe 
soldaţii săi şi pe locuitorii din oraş. Colonelul Cerchez, 

„adânc mișcat, refusă sabia eroului de la Plevna până va 
hotărî Principele Carol; dar, sosind generalul Ganetzki 
împreună cu adjutantul Impăratului, generalul Strucov, 
acesta „cere lui Osman-Paşa sabia şi necondiționala pre- 
dare. a întregii armate. In starea desperată, în care se 

“află, Osman stă cât-va timp pe gânduri, apoi fără a dice 
un cuvint îşi descinge sabia impodobită cu pietre scumpe 
— un dar al Sultanului — şi o predă în mânile rusesci. 

Principele Carol, la scirea predării lui Osman, trece 
prin Opanez, unde e primit cu entusiasm de divisia a 
treia, şi, îndreptându-se spre Vid, d'abia pote înainta prin 
învălmăşala neinchipuită a colânelor de prisonieri cu es- 
cortele lor, a transporturilor de răniţi, a miilor de care 
cu locuitorii fugari din Plevna. Aprâpe de pod se întâl- 
nesce cu trăsura păzită de călărași din regimentul 3; 
care ducea pe Osman spre oraşul pustiit ; lângă cl se 

„afla Tevfic Paşa, iscusitul inginer-constructor al întări- 
.
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turilor de pămînt din jurul Plevnei. Osman, . sprijinin- du-se de coşul trăsurii, se ridică în picidre, iar Principele ii. intinde mâna şi-i exprimă cu căldură admirarea sa pentru eroica apărare. i | A doita di, 29 Noemvrie, Domnul: României însoțesce pe Împăratul Alexandru II şi pe Marele Duce Nicolae la intrarea solemnă în Plevna şi primesce din tota părțile felicitări pentru partea ce a luat-o armata română. la mult aşteptata -cucerire. Osman-Paşa este adus înaintea lor. Imp&ratul îi restitue sabia, şi numeroşii ofiţeri ruşi şi români, care umpleait curtea, îi fac ovaţiuni. Ilustrul prisonier este apoi escortat până -la București .şi de -aci 
spre Kiev în Rusia, unde rămâne pe timpul: cât mai ţine r&sboiul. La întârcerea în Constantinopol (Martie 1878), 
Padişahul, hărăzindu-i numele de Gazi, Îi încinge sabia 
vechiului Abdul-Hamid I- «biruitor ca line». 

Cu luarea Plevnei sorta rtsboiului este ca şi hotărită, 
jar participarea armatei române se apropie de stârşit. 

La 1 Dechemvrie 1877, Principele Garol, print”un ordin 
de: qi citit de Prinţul Imeritinski, depune comanda peste- 
armata rusescă de la vest, şi la 5 Dechemvrie Impăratul 
Alexandru sosesce._ în Bucuresci,. de unde işi continuă 
drumul “spre Petersburg. In ultimele - dotiă consilii de 
r&sboiii, ținute la Imperatul între Principele Carol şi - 
Marele Duce Nicolae cu. generalii 'Todleben, Miliutin, 
Obrucev şi Nepocoicitzki, se dispune pe de o parte reîn- 
ceperea acţiunii lui Gurco şi a lui Radelzki în Balcani, 
lăsându-se în observarea Corpului Zimmermann din * 
Dobrogea cvadrilaterul Rusciuc-Silistria-Şumla -Varna ; 
pe de alta, se menţine planul ca trupele române, care 
incă de la 17 Noemvrie ocupaseră Lom-Palanca, să 
atace Vidinul spre a curăţi ț&rmul drept al Dunării de. 
remăşițele armatei turcesci. Totdeodată se iaii măsurile, 
necesare pentru prisonierii de 'la Plevna : 40000 de
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soldați cu 10 paşale. şi 2128 oficeri căduseră aici in 
mânile aliaţilor.. Dintre ei, 15000 .de 6meni aveai să fie 

internaţi în România, cei-l-alţi să fie escortaţi de una din 
divisiile nostre până la granița rusescă. - . - 

Conform acestor disposiţii, Principele Carol, după ce 
a înaintat generali pe colonelii M. Cerchez şi (G. Anghe- 

„lescu -şi a.dislins pe generalul Manu şi pe mulţi alți 

oficeri pentru meritele lor în r&sboiii, ordonâ la 7 De- 
chemvrie ultima împărţire a armatei române. Corpul de 
Vest, sub comanda generalului Haralambie, cu divisiile 
1 şi 4 (colonel Lecea şi general G. Anghelescu, şefi de 
stat-major Băicoianu şi Argentoianu, artileria sub Hor- 

baţehi), ce-va mai târdiii şi cu divisia 2 (general Cerchez) 

e destinat să opereze spre Vidin; o divisie de reservă 
sub colonelul Slănicenu rămâne în Calafat; iar divisia 

3 sub generalul Racoviţă e întrebuințată .la escortarea | 

prisonierilor până la Prut. 
Acum în sfârşit Domnitorul se pote întârce la Bucu- 

resci. De 6 luni'lipsia din capitala "Țării. Dar tocmai în 
lilele de 7, 5, 9 Dechemvwrie un ne mai pomenit viscol 

acopere întrâga valea Dunirii, din Balcani până în Carpaţi, 
cu. deluri de zăpadă. Gerul ajunge la 22 grade, şi precun 
aduce tutulor trupelor active cele mai grele suferinte, 
pricinuesce -mârtea multor răniţi şi prisonieri. Liniile de 
etape de la: Plevna spre Bucuresci sînt însemnate cu 
cadavrele celor degeraţi. 

De-abia la 10 Dechemvrie Principele pâte. porai din 
Poradim şi spre n6pte ajunge până la Nicopoli. Cu pri- 
mejduirea vieţei trece a doia di. Dunărea într'o. şalupă 

(sloiurile de: ghiaţă rupseseră podul) şi nu Sosesce decăt 
iârdiii în sera de 1 Dechemvrie la Pilesci, Aici primesce 
adresele Parlamentului, deschis de la 15 Noemvrie (adre- 
sele eraii să-i fie aduse pe câmpul de răsboiii, dar dele- 
gațiunea parlamentară se iroenise în Caracal) şi .la 15 

Dechemvrie îşi face cea mai serhătorită intrare în Capitală.
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Intre aceste, pe ţărmul drept al Dunării; armata ro- 
mână înainteză spre Vidin. Divisia 1 ocupă la 10 Dechem- 
vrie Arcer-Palanca, şi la 12 Dechemvrie recunoscerile 
regimentului 2 2 de călăraşi se întind până la Vitbol, aprope. 
de Vidin. In acecşi di generalul Gurco cu 80000 omeni 
sosesce la Orhanie : în timp de 9 dile, după grozave 

“opintiri şi cu .pierderea a mii de soldaţi, îşi termină 
„faimosa a doiia trecere peste Balcani în mijlocul 'ernei 
şi ocupă Sofia. Şi generalul Radetzki străbate pasul Şipca, 
silind pe Vezel-Paşa cu 25000 6meni să capituleze, şi 
„la 29 Dechemvrie intră în Cazanlic. 

Tot la 29 Dechemyvrie colonelul Lecca, după o luptă de 
doiiă ore, alungă pe Turci din Nazir-Mahala şi Vitbol, şi în- 
cinge ast-fel blocarea Vidinului, desăvârşită spre Sud-Vest 
prin ocuparea Adlici de către Sârbi. Cetăţuia Belgradjic, 
la 50 kilometri în Sudul Vidinului, inatacabilă în vârfu- 
rile ei de stâncă, rămâne sub observarea brigadei Cantilli, 
"In diita de 12 - Ianuarie 1878, pentru a mai strînge 

_împresurarea Vidinului, aptrat de 12000 Turci sub Izet-- 
Paşa, se face un atac general asupra redutelor înaintate. 
Era iarăş o di de câţă. Divisia 1 isbutesce în curând să 
ia Rupcea şi Rainovecea. Divisia 4opereză în contra Tatar- 
gicului. şi Novoselei, dar brigada Cvuţescu, fiind slab 
condusă, numai Tatargicul se pote lua, Novosela rămâne 
în mânile 'Turcilor. Insă cele mai importante obicete 
ale atacului eraii Smârdanul şi Hinova. Aceste posiţii, 
întărite prin 3 redute împreunate cu tranşee, alcătuiail 
cheea Vidinului. După amiadi, în urma acţiunii divisii- 
lor 1 şi 4, generalul Haralambie dă ordin divisiei 2, sub 
generalul Cerchez, să începă asaltul. Dintre trupele de 
atac, comandate de locot-colonel Cotruţ, regimentul “+ de 

linie, în cap cu moiorul Stoilov, năvălesce la centru asu- 
“pra cedlor doii& redute de la Smârdan, pe când maiorul 
Teleman din regimentul 6 de linie ocolesce posiţia şi” 
sosesce îri momentul cel mai critic pentru a întări lupta .
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crâncenă a regimentului 4; atunci şi” regimentul 8 de 
dorobanţi, dat de divisia 1 şicondus de locot.-colonelul 

Holban cu maiorul Stroja, se repede prin_apa şi ghețu- 

„rile pârâului Delena şi cu mari pierderi ocupă reduta 
Hinova. — La. 6 ore scra succesul insemnatului atac este 
asigurat. Ă 

Acesta a fost cea din urmă isbândă a armatei române. 
Căci, de şi mai ales acum bombardarea Vidinului reîn- 

„cepe cu energie, tâtă acţiunea este întreruptă prin înche- 

"erea armistiţiului. Luptele înceteză la 19 Ianuarie pretu- 
tindeni. După o convenţie închestă între generalul Manu 

şi Izet-Paşa, trupele române intră la 12 Fevruarie în- 

Vidin; la 13 Fevruarie Sueliman-Efendi -cedeză colo- 
_nelului Cantilli garnizâna Belgradjicului. 

Exeroiţiul 69. —. Să se analiseze arătându-se: care! sint 
momentele -mai însemnate ale cooperării armatei române în 
acest răsboiii ? Care sînt persânele care aă contribuit mai 
mult la asigurarea: succesului final? Ce se pote dice de nc- 
părtinirea autorului ? Care sînt părțile în care se vede 'mai 

„strălucit fericita combinare de prosă, poesie şi discurs ? 
Exerciţiul 70. — Să se resumeze în scris.
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SPECII SECUNDARE ALE GENULUI ISTORIC 

îti 2 

51. 

EI O CĂLĂTORIE ÎNAINTE DE 1848 
MEMORIU (sub formă de epistolă adresată lui V. Alecsandri în 1881) 
E îi "de lon Ghica ?) i 

Iubite amice, | 

Adi te pui în tren la 9 sâra, după ce ai prânzit bine 
la Hugues sati la Brofft ; arăţi tichetul conductorului, care . 
vine şi ţi-l timbrâză cu cleștele, fumezi .o țigară doiiă 
până la Ploesci; acolo îţi bei ceaiul în tihnă, te intorci 

  

1) Născut în Bucuresci, Ja 1816, Iân Ghica studii mai întâţ la. Sfintu= 
Sava, luând lecţiuni de gramatică de Ia Ileliade. Se duse apoi la Paris, 

» unde urmă la facultatea de sciințe şi la şcâla de mine. 
“La 1841 dobîndi titlu de inginer de la școâla de mine şi se întârse în 
Țară cu gând să fie întrebuințat la exploatarea salinelor sait să dobin= 
deseă o catedră la Sfintu-Sava. | - E 

Fiind r&ă vădut la Palat din causa ideilor sale liberale, pe care le. 
manifesta cu ori-ce ocasiune, tatăl săii îl sfătui să se ducă la laşi pen- 
tru cât-va timp, | , - _ 

Profesorii cei noi, cu : amicii lor, produceati : o adevărată mişcare în 
- spiritul public, gonind o sumă de idei ruginite, 

Venind în Bucuresci, el fu unul din organisatorii revoluțiunii de la 
1818. ÎN - , | 

Revoluţia deveni după fuga lui Bibescu, stăpână pe situaţie, Guvernul 

i Retorica . . . . 283
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în vagon, apoi te înfăşuri bine în tartan, îţi pui paltonul 
căpătâiii, te lungesci pe canapeila - -de catifea. roşie sait 

în vagonul pat, dormi ca acasă vre-o noi cesuri, şi la 
opt dimineţa te deştepţi la Roman. Aici cafea cu lapte : 
cu un kipfel—doiit, şi 17 cesuri, minut cu minut, după 

ce ai plecat din Bucuresti, te găsesci transportat pe ma- 

ul îmbălsămat al Bahluiului, în fosta capitală a fostului 
principat al Moldovei, unde ajungi dormit, mâncat și 

provisoriii, îndată ce trecură primele momente de agitaţiune, se apucă 

de lucru, prepară legi, prepară chemarea unei adunări constituante şi 

numesce representanți oficiali : la Francfurt (dieta Germaniei) pe 19n Ma- 

iorescu, la Paris pe Alexandru Golescu şi la Constantinopole pe ln 

Ghica. IE Ă 
Ghica se afla în capitala Turciei încă din Mai, înainte de isbucni- 

rea revoluţiunii, trimis ca să pregătescă spiritele &menilor politici. 

Ia Septemvrie 1848, fruntașii mişcării revoluționare fură exilați. Ghica 

rămase la Constantinopol, silindu-se să deştepte în lumea diplomatică 

- simpatii pentru Români, | 

In 185% i se propuse de ambasadorul englez să se ducă guvernator 

(bey) în insula Samos, unde cra cuibul piraţilor din  Archipelag.. EI, 

„după stăruințele amicului săi Reşid- Pașa, primi sarcina pentru trei luni, 

„dar stete câţi-va ani (1854—1859), reuşind prin măsuri înțelepte şi “prin 

ajutorul unui vas francez, să stârpescă piraţii din Archipelag. 

Venind în Țară, fu ministru în Moldova şi în Muntenia. 

La 1866 fu dintre conducătorii mişcării care răsturnă pe Vodă Cuza. 

De la Îl Fevruarie a fost în mai multe rânduri ministru și president 

de consilii ; apoi a representat țara la Londra în curs de vre-o noiă 

ani, dar, din causa bâlci şi bâtrâneții, s'a retras şi a murit apoi la 

moşia sa în 1897. . | Ă 
Principalele lui opere sînt: «Convorbiri economice», o încercare pe 

deplin isbutită de a presenta într'o formă cât se pote de simplă dife- 

rite chestiuni de economie politică, 

- Sub titlu «Scrisori către V, Alecsandri», se cuprinde o serie de articole 

în formă epistolară, însemnate memorii asupra evenimentelor petrecute 

în timpul s&ii, sati studii asupra unor cestiuni importante, 

Intre aceste epistole se află şi studiul asupra lui I&n Câmpinenu, 

pe care l-a citit la Academie, , 

«Amintiri din pribegia după 1818», cuprinde multe scrisori ale lui 
„Bălăcescu, ale lui IHeliade, Golescu, Nosetti ş. a. ! E
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odihnit. Călătoria, mâncarea, cu bacşişcu tot, te-a costat 
30 de franci. Ei vedi, acum 40 de ani nu-era aşa. 

Imi aduc aminte că odată plecam din Bucuresci spre 
Moldova. 
După mai multe visite pe la Vornicie, 1 a Postelnicie, 

la Agie, la casa poştei, alergături care ait dăinuit vre-o 
dece dile, într'o Vineri, în sfârşit, pe la orele 3d.a., 
trosc, plosc, intră în curte opt cai cu doi surugii, pre- 

, cedaţi de un ciauş. călare. Cât te ştergi la ochi, înşirase 
caii câte doi doi la trăsură, un fel de brişcă uşră, so 
duci cu un cal; într'o clipă eram în capul Podului Târgu- 

„ui de-afară, bariera Moşilor de astădi; chiuiati şi plesniăii 
surugiii pe ulițele Bucuresciului, de ridicaii lumea în pi- 
cire, bărbaţi şi femei alergaii la uși şi la ferestre, ca să 
vadă cine._ trece. 

La strâjă un fel de logofăt, în scurteică lungă de pambriii 
verde, se arată înaintea cailor. 

— Ho, ho! şi optesce trenul, cine sinteți dumnia-vâstră? 
m& întrebă, apr opiindu- se cu şapca în mână. de uşa 
trăsurii. - : 

 — Sint cutare, îi răspund ei „ declinându-i numele şi 
pronumele. 

Căpitanul 'de-barieră scosese un petic de. hârtie din | 
buzunar şi însemna cu cieionul disele mele, muind vâr- 
ful creionului de plumb. la fie-care literă. 

— Și unde mergeţi dumnia- vâstră ? 

— La Iaşi. 
— Să unu fie peste graniță ? 

: — In Moldova: a 
— Dar paşaport aveți ? , ” 
Scot paşaportul şi i-l arăt; căpitanul mi-lia din mână, 

se uită la dinsul, îl mai întârce, şoptesce ce-va cu secre- 
tarul sâi, apoi intră amândoi în cancelarie, de unde es 
după o jumătate de câs-cu pana la ureche şi, îndoind 

* Paşaportul pe cute, mi-l înapocză cu cuvintele :
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— Să umbli sănătos, coconaşule. 

La “barieră se isprăvesce caldarimul şi o luăm pe şleaii 
“cu rotele în noroiit până în bucea, caii la pas şi surugiii 
_croindu-le cu bicele la dungi băşicate pe spinare. 

După patru ore de răcnete şi injurături de cruci şi râs- 
cruci, sfinți şi evanghelii, pe la opt sera, intrăm în curtea 

“poştiei de la Şindrilita ; picidrele cailor pocniait de câte 

ori eşiaii din noroiul gros, cleios şi adânc. Făcusem 16 
chilometri. 

Acolo, după ce nam rugat şi m'am a certat vre-o doită 

câsuri cu căpitanul de poştă, cu căpitănsa şi ciaușul, 
mi s'a dat de hatîr un surugiii cu şâse cai în loc de 
opt scrişi în.podorojnă ;: şi, pe când. se ridica. lucâferul 
de diită, eram la Moviliţa, altă poştă. Aici refuz complect 
de a m& porni înainte ; ; argumentul căpitanului era con- 
vingălor : | 

— Cum să-ţi dati cai, domnule, păcatele: mele, că 

aştept din câs în ces să pice curicrul rusesc de la Ţari-. 
grad; şi cu omul imperătesc nu e glumă, că-i sciil . 
„păpara. - 

Iată-m& dar oprit în drum, Domnul scie cât. 
Căpitanul, om politicos, m'9 poftit în odaea de mosa- 

firi, să me încălgesc şi să mă odihnesc pânvor sosi cai 
-din sus sait din jos. | 

Pe un pat-sofa, de la sobă până la -ferâstră, dormia 
dea-lungul căpitănâsa cu un copil la sin, alături cu 
culcuşul căpitanului, care la strigătul de stentor al suru- 
siului mei, sărise din plapomă numai în papuci şi în 
cămașă de borangic; picidre la picire. cu căpitinâsa 
dormiaii sforăind doi bieţi călători, care, ca şi mine, 
aşteptaii sosirea de cai.-O căldură amestecată cu duho- 
rea de omeni adormiţi, de nu-ţi puteai trage sufletul, 

Sâmbătă sâra ajungem la Urziceni, capitala judeţului 
Ialomiţa, oraş. înnecat în mocilă dintr'un capăt la altul. 

Peste di incepuse un vânt rece şi noroiul se invirtoşia
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stringendu-se de frig, încât încet, “încet .se făcuse tare ca fierul, formând o cale sdruncinată ; râtele săriati din hop, în hop, „aruncându-mă -la fie-care pas al cailor dintr'un colţ într'altul : al trăsurii, Până la jumătatea poştei Mărgineni am mers cum am mers, dar acolo, 
dând întrun văgaş adânc îngheţat, man pomenit cu : 

„trăsura întrun 'peş ; se rupsese osia şi rămăsese -în trei . 
role. Surugiii descălecară,: se uitară, deteră fie-care trei 
fluere de mirare, ceca-ce însemna că era casul grav; 

„unul dehămă şăiiaşul şi porni pe fugă spre poştă să 
caute ajutor... | 

Din ce în ce mai mult Crivăţul se înteţia, și frigul m& 
pătrundea ; m'am strins cât m'am strîns, dar dacă am 
vădut şam vedut, m'am dat jos, imitând. pe surugiul 
care rtmăsese cu mine, m'am adăpostit la spatele tră- 
surii, dând din mâini şi din piciore ; dar şi aşa n'a trecut 
mult şi n'am mai putut juca : simţiam că amorţiam, m& 
apucase uh fel de pirotelă; atunci m'am hotărit să de- 
ham şi eii pe cel-l-alt şăitaş, şi am luat-o la fugă spre poştă 
în voea lupilor care începuse a urla. Pe la jumătatea 
drumului, venia rotarul poştiei călare, aducend un drug 
de lemn la spinare, şi despre diiiă intra şi trăsura mea 
în poştă. Am petrecut diiia de Duminecă în fabricarea 
osiei şi sera porniam spre Focşani, oraş a doiit Princi- 
pate, capitală a doii& judeţe, a Slam-Râmnicului pentru 

„Muntenia şi a Putnei pentru Moldova. SR 
Luni pe la amiegă, pe când cram în uliţa- mare în 

mijlocul târgului, îmi ese înainte un împiegat cu guler 
roşu şi cu spangă, face semn surugiilor să oprâscă, se 
apropie de mine cu un aer maestos: şi începe cu CE 
—.De unde vii? unde te duci? cum te chtmă? ce 

eşti ?. „- | 

Ii răspund: i o 

—, Viu de la Bucuresci şi m& duc la Iași. 
— Unde ţi-i. păşaportul ?:



438 

Il caut şi i-l dai. 

Impiegatul autorităţii moldovene îl întârce, îl observă, 

uitându-se când la mine, când la caracteristicele insem- 

nate într'insul comparându-le din ochi. Se sfătuesce cât-va 

cu colegul s&ii de pe țărmul muntenesc şi m& întrebă 

unde trag, ca să-mi aducă paşaportul la gazdă. In zadar 

protestez, cerând. să mi-l dea îndată ca să-mi pot urma 

drumul; mi se răspunde că nu se pâte până ce nu lo 

viza ispravnicul, şi, fără mai multă vorbă, adresându-se 

către surugiul dinainte, îi dice: 
— Du-l, mă, la han la Petrea-Bacalu. 
Petrea-Bacalu : era pe atunci numele de. modă al ote- 

lurilor din Moldova, cum am dice astădi Grand Hotel, 

fie cât de mic. Acest nume fusese ilustrat de bogatul 

Petrea-Bacalu din laşi, un văr 'al vestitului. Hagi-Petcu 

Pristanda. 
"De, abia scăpasem de întrebările păzitorului graniţei, 

când trei paşi mai înainte cad în investigaţiunile unui alt 

funcţionar ; -acesta era oniul otcupciului (vă ămii), care 

după ce mă întrebă dacă am ce-va marfă sati ce-va haine 

noiiă, începe a-mi scotoci prin trăsură şi prin g giamantan. 

Era considerat ca mare pagubă pentru fericirea Moldovei 

sait peniru a Munteniei dacă o bucată de caşcaval, de 

postav sait vre-o sticlă de rachiit ar fi trecut nevămuită 

dintro parte într'alta peste șanțul care despări (ia Prin- 

cipatele. - 

Peste şase câsuri isprăvisem, se îndeplinise tote for- 

malităţile prescrise de legi şi regulamente, un slujitor 

îmi adusese paşaportul cu iscălitura ispravnicului şi ia- 

tă-mă& iar pe drum trăsnind şi plesnind. 
Caii vestitului Privilegii ave privilegiul de a se hrăni 

cu răbdări prăjite, cum dicea surugiul,. mâncare care-i 

făcea seci la pântece şi uşori la carne ; le duceait într'o 

gonă de la o poştă Ia alta ; alergaii cât puteaii bietele do- 

bitâce, negreşit cu speranța totdâuna înşelată, că dincolo 

x
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vor căpăta câte-va dramuri de ovăz. M'aii dus de la Foc- 
şani la Iaşi ca v6ntul. Zăpada acoperise grunzii ; pusesem. 
trăsura pe tălpi de sanie și alunecam ca năluca pe şe- 
sul alb. 

A cincia di după plecârea mea din Bucuresci, priviam 
„dela Repedea încântătorul tabloii ce se desvălue dinaintea 
ochilor la apărerea Iaşului. Şi m& coboram la otelul de 
Petersburg, în casele lui Bcizadea Petrache Mavrogheni 
din uliţă. - a 

Călătoria de la: Bucuresci la Iaşi mă costase 800 de Iei 
vechi, aprâpe 300 de franci, afară de cele 5 dile de oste-. 
nâlă, de suferinţe şi de necazuri. 

Căutam să m& mut de la otel, când bunul şi ospătosul 
meii amic, căpitanul Alcaz, a venit şi ma luat la dinsul. 

In casa unde şedea, în stradă, sala despărţia- doit apar- : 
“tamente ; la drâpta locuia Nicolae Docan cu vărul sâii 
Alecu Cuza, fostul Domn de la 1859 până la 1866, şi cu 
Filadelt Conici; la stânga, în doiic camere şi un salon, 
locuiam cii cu stăpânul apartamentului. Masa cra în 
comun într'o cameră. pe galerie. | 
"Am petrecut acolo mai o €ernă întrâgă. 
Graţie voi€, amicilor mei din Paris, în puţine dile 

eram cunoscut şi bine primit în tote casele cu o ospita- 
litate şi o bunătate pe care n'oiii uita-o niciodată. 

Puțin după sosirea mea în Iaşi, am fost admis în au- 
dienţă la Mihai-Voaă Sturdza, presentat de secretarul sâii, 

maiorul Cogălniceanu, şi de adjutantul de serviciii, căpi-.. 

tanul Alcaz. După ce am r&spuns respectuos la întrebă- 
"rile ce Principele a bine-voit a-mi adresa, i-am înmânat 

scris6rea “boerilor din Bucuresci, scrisore despre care 
ţi-am vorbit intr'una din scrisorile mele precedente. Pe 

când Domnul cilia, chipul i se lumina, figura lui, mai 

totdeuna posomorită, dobiîndise un zîmbet de satiisfac- 

țiune, luase o expresiune de blândeţă. După ce a isprăvit 
citirea, a rămas câte» va momente gânditor cu: ochii în
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jos, într'o stare de reflecțiune melancolică, apoi pune 

-scris6rea pe masă şi, ridicând ochii asupra mea, îmi dise 
că cra fârte măgulit de: sentimentele de stimă şi de în- 
credere ce-i exprimati boerii munteni, dar că realisarea 

acelor dorinți era intempestivă. Lucrul nu era posibil în 

momentul de faţă, pentru că împăratul nuw permitea. Îi: 
răspund că principiul era înscris: în Regulamentul Or- 
“ganic şi iaii îndrăsnela a-i dice pe Audaces forluna juvat, 
cuvinte la care întâmpină că acel care răspunde. înaintea 
lui Dumnedeii şi a Omenilor de sârta unui noroă, dato- 
resce să fie prudent. _. - — a 

După aceste puţine cuvinte, schimbă conversaţiunea, 
întrebându-m& despre studiile ce făcusem la Paris; mi-a 
vorbit filosofie, literatură, estetică, m'a ţinut mai mult 

de un .câs. Mihai Sturdza era, precum scii, un om plin 
de învăţătură şi se complăcea forte mult în asemenea * 
„convorbiri. . 
Into vară, şedeam la via lui Stratalat de la Socola, 
aprâpe de frumâsa vilă a lui Vodă. Intr'o di, ducendu-mă 

la Măria Sa cu hârtii de serviciii, îmi disc: 
— Am audit că-mi. eşti vecin, cine-ţi portă de grijă 

acolo, cine-ţi face prânzul ? . 
Ei îi-respund: 
— Nimeni, Măria Ta. | 
= Şi ce? Trăesci fără a mânca ? | 
-— Nu, Măria Ta, mănânc, dar nu prânzesc. , 

— Va să dică faci deosebire între a mânca şi a prânzi. 
Ei bine, eii prâ ânzesc, vino să mănânci la mine în tâle: 
dilele. - 

Domna şi Beizadelele « erai duşi î în străinătate, și Vodă 
cra singur la Socola, numai cu vărul sit, generalul Alec- 

sandru- Sturdza, mult învățatul teolog, care venise să 

petrecă câte-va săptămâni la Socola. La masă eraii nu- - 
mai ei doi, eii şi iubitul. nostru amic, + plăcutul colonel 
Guluţă Leon. .
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“In tâte gilele, după masă, treceam în salonul cel mare, 
"unde, Vodă fumând din ciubuc, conversam şi discutam 
cesuri întregi literatură, artă şi sciinţă, ba une-ori şi 
politică, până ce venia logofătul cel mare, Nicolae Canta: - saii Ştefănică Catargiu cu anaforale de întărit, | 

Mihai Sturdza avea dreptate a crede că timpul Unirii 
“Principatelor nu sosise, dacă judecăm după stăruința şi 
după mijlâcele de tot felul puse în joc la 1842 de con-. 
sulul general Daşcoil, ca să scâtă pe Câmpinenu din lista 
candidaţilor şi să facă să scuzeze alegerea 'lui Gheorghe 
Bibescu, căruia-i lipsia şi etatea de 40 de ani şi însuși- 
rea de nepot saii fiii de fiii de boer, condițiuni cerute de 
Regulament. pentru ă pute fi ales Domn. - | 

“ Aşteptam “deschiderea navigaţiunii Dunării în sus saii 
în jos. Gândurile mi-era împărţite: să mă duc în Si-. : 
cilia, unde un camarad al meii Villeroz se afla în capul 
unei exploatări de sulfur, care-mi scria că putea să-mi 
procure o posiţiune plătită, sai să mă întorc în Franța, 
unde eram sigur de protecţiunea lui. Elie de Beaumont, 
lui Berthier şi lui Dafiemoz, profesorii mei de la şc6la 
de mine din Paris. Când, într'o di, aflându-m& la Iorgu 
Ghica cel bătrân de la del, am fost presentat lui Beiza-. 
dea  Niculache Suţu, unul din boerii cei imai învăţaţi, 
atunci Postelnic' şi Etor al şeslelor. El petrecuse mai 
mulți ani în Bucuresci, pe la 1818 şi 1821, pe când tatăl 
scii, Alecu Vodă Suțu, domnise în Țara Românescă, Cu- 
noscuse pe tâtă lumea. bucurescenă de pe atunci; a stat 

“mai mult la vorbă cu mine, întrebându-mă de unul şi 
de altul, m'a întrebat despre scopurile ce aveam şi m'a 
sfătuit să primesc a rămâne în Moldova, oferindu-mi o 
catedră în Academia  Mihăilenă, şi iată-mă aşegat îna-. 
inlea unei table cu creionul de. eretă în'mână, arătând tinerilor, dimincţa, proprietăţile cercului, ale elipsei, ale” 
parabolei şi ale iperbolei.. şi, după amedă, vorbindu-le 

turilor pămîntului.
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. 

Grei, dar 'plăcuţi ani am petrecut noi împreună ; mult 

'am luptat noi tinerii de pe atunci cu prejudețele şi cu. 

obiceiurile cele rele, mult am apropiat noi clasele intre 

dinsele ; multe idei greşite de ale bătrânilor şi de ale 

boerilor am spulberat şi: multe idei moderne am îm- 

plântat în spirite ; multă rugină am curăţit de pe mulți. 

„Am făcut-o, respectând credințele fie-căruia, cinstind 

perii cei albi, lăudând şi admirând fapta bună, ori de 

unde venia, şi venerând pe acei care iubiaii ţara şi drep- 

tatea. ae , 
Lucram şi luptam, nu împinşi de setea de posturi bine 

plătite, saii de dorinţa de ranguri pe scara arhontologiei, 

dar numai de dorinţa dea desvolta în spirite şi în inimi 

sentimentul. binelui, al frumosului şi iubirea de ţară. In 

bani, eram plătiţi cum da Dumnedeii. Rit, pentru doiit 

lecţii pe di adică 21 de câsuri de catedră pe săptămână, 

primeam 300 de lei vechi, 8 galbeni, ce-va ca un franc 

“pe lecţiune; dar eram bine răsplătit prin satisfacţiunea 

ce simţiam. vădând pe tâtă diiia cum.se lărgea cercul 

ideilor celor bune. Lucram fie-care cu cuvîntul şi cu 

condeiul după puterile mijlâcelor nâstre, la desvoltarea 

naționalității române. Şi scii că lucrul nu era lesne, în- 

tun timp pe când chiar cea mai mică alusiune era 

pedepsită cu închisâre şi cu exil. Si 
Ca să aibă urmaşii noştrii o idee despre libertatea cu- 

getării de atunci, le voiii spune că marele nostru poet 

Alexandrescu fusese inchis la Agie la Bucuresci, fiind-că 

consulul general Ritot descoperise că. în fabula Lebăda 

şi puii corbului, prin Vulpe, poetul voise să înţelegă pe 

Rusia, prin puii corbului, pe noi, Românii, pe care Vul- 

pea voia să-i amăgescă, şi prin Leb&dă, pe Franţa, care 
voia să ne scape din labele Rusiei. . 

Un profesor din Academia Mihăilână, Lăzărescu, era 
destituit pe spusa unui călugăr muscal din mânăstirea 

Nemţului, care raportase consulatului rusesc că, ascul-



—
—
 
 
—
—
—
—
—
 

d 

d 

tând la o ferestră, audise pe acest profesor enunciând 
idei liberale. Consulul Rotzebue ceruse destituirea lui şi 
nici ministrul instrucţiunii.publice, Alecu Balş, nici Vodă 
nu îndrăsniaii să-l scape. 

Cuvîntul progres. era prescris. Vestitul censor Florescu 
s'a speriat şi s'a scandalisat când i-am adus No. 1 al re- 
vistei ce începusem cu tine, cu Rogălniceanu şi cu Ne- 
gruzzi, întitulată Propăşirea, foe _sciinţifică şi literară ; 
a şters cu condeiul sii cel aspru cuvintul din frunte, 
îndurându-se a lăsa numai foe sciințifică şi literară. Mult 
resunet a avut acea publicaţiune, de şi fără titlu, până 
când fârfecele: censorului ai venit şi t-aii 'tăât firul 

| vieţii. 

Ți-aduci aminte de impresiunea' ce a produs citirea 
întâelor tale poesii acasă la Alecu Balş Lungu, unde în- 
cepusem a ne aduna în tâtă luna, ca să petrecem stra 
în convorbire şi cetiri literare, serate la care asistail 
mulți din boerii cei mari, între care unul din cei: mai 
regulați era Grigore Ghica, fostul Domn de la. 1849 până 
la 1857. : | 

Ti-aduci. aminte cu câtă căldură. şi devotament am! 

susținut candidatura la scaunul arhiepiscopal a episco- 
pului de Roman în contra staritului de Nem, Neoniil, 
care era patronat de consulul rusesc, şi cum am convins 
pe toţi boerii să voteze pentru Meletie, care era un bun 
Român. 

Ți-aduci aminte cu câtă energie am smuls din mâ- 
nile poliţiei. o damă care avusese imprudenţa de a pro- 
fesa într'o seră sub mască cuvinte cu alusiune politică, 
cum ne-am grupat toţi tinerii într'o gândire, puind în 
capul nostru pe. cavalerescul cen6z' Gheorghe Cantacu- 
zino, şi cum dm resistat soldaţilor care avea ordin să în- 
trebuinţeze baioneta în contra nâstră. Par'că văd şi acum 
pe.regretatul nostru amic Alecu Moruz, tăvălindu-se în- 
trun: terciii de noroiit cu trei soldaţi în brațe.
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„In Academia Mihăilenă organisasem câte-va cursuri 

„libere. La -interesantele lecţii: “de istoria” Ţării ținute de 
Kogălniceanu, amfiteatrul era -totdcuna. plin ; "la cursul 
meit de economie politică: începuse a veni mulți boeri 
şi ascultuii cu atenţiune. 

Noi tinerii devenisem simburele traprejurau căruia se, 
grupaii ideile viitorului. - 

Eram susținuți în societate, în propaganda ce făceam 
în. favorul ideilor liberale; de Elena Negri, sora lui Co- 

stache Negri, de amica sa, frumâsa şi graţi6sa Emilia 
Reymon, de fiicele dâmnei Maria Rosnovanu, Catinca şi 
Zoe Sturdza. Ideile egalitare şi democratice începuse a 

„se introduce chiar în salânele elegante şi aristocratice 
-“ale plăcutei şi spirituâsei contese Elena Sturdza. - 

Cu câtă părere de răi am părăsit Iaşul şi m'am des- 
părțit de voi, bunii. mei amici; o datorie de familie 

sacră şi durerosă m& chema la: Bucuresci, tatăl meii că- 

duse greii bolnav..... | Ă 

Exercițiul 71.—Să se analiseze arătându-se: In ce se deo- 
sibesce conţinutul acestei bucăţi de al celor precedente? Ati în- 
semnătate generală sai particulară evenimentele ce povestesce ? 

- Sînt scrise din audite sati sint vădute de autor ? În ce se 
deosibesce de biografie și mai cu semă de auto-biografie, 
cu care se ascmănă ? Prin acestă calitate deosebitâre, de ce 

-alte genuri literare se apropie? In măsura în care se apropie 
de poesie, ce pierde din punct de vedere istoric ? In ce formă 
e redat memoriul? Cine este autorul? 

Exerciţiul 72. — Să se facă memoriul unei întâmplări din 
copilărie.
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  domnule, ce vin bun are. 

  

„INCHISORILE MELE 
"FRAGMENTE DIN CONFESIUNILE 

o  Silio Pellico i) e 
“Vineri la 13 Octomvrie, anul 1820, fui arestat la Milan . 

şi condus la S-ta Margareta. Eraă trei ore: post-meri- 
diane. Mi se făcu un lung interogatorii în acea di pre- 
cum și în cele următâre. Dar despre acâsta nu voii 
dice nimic; las politica la o parte și Vorbesc de alt- 
ce-va. | a 

La noiiă ore sâra, în acea nefericită Vineri, grefierul 
m& încredinţă custodelui; acesta mă conduse în camera. 
care-mi era destinată și mă învitâ cu blândeţe să-i dati 
orologiul, banii şi tot ce aveam în buzunar, spuindu-mi 

„că mi le va restitui la timpul cuviincios, şi-mi pofti cu 
respect n6pte bună. i | 
— Stăi puţin, îi disei; ei n'am mâncat.încă astăgi, 

trimite-mi ce-va. îi - Ma 
— Indată; ospătăria este aici aprope; vei vedă, - 

— Nu beai vin. CI . 
La acest răspuns, d-nul Angiolino se uită la mine : 

speriat, cregând că glumesc. Ttemnicerii care ţin cârciumă 
se sperie de închişii care nu beaă vin. 

—' Nu 'beai, în adevăr. 

  

1) Născut la 1789, mort la 1854, Silvio Pellico este un însemnat 
scriitor italian, EL s'a făcut cunoscut în Europa prin descrierea: sufe- 
rințelor ce a îndurat din pricina persecuțiilor politice. Acusat de com- 
plot contra Austriei care stăpânia pe atunci Veneţia—a fost osândit la 
morte şi apoi i s'a schimbat. pedepsa în închisâre, şi a stat 10 ani în 

” fortărcța de la Spielberg. Ertat în anul 1830, Pellico a petrecut restul 
vieței Sale retras cu totul din vicța politică. Renumele se datoresce mai - 
ales confesiunelor sale, publicate sub titlul aInchisorile mele»,
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— Imi pare rău de d-ta, vei suferi îndoit de singu- 

rătate.. | 

Vă&dând însă că nu îmi schimbam ideia, eși;, nu trecu 

o jumătate de oră şi-mi aduse să prânzesc. Mâneaiii 

puţin, băui un pahar de apă şi fui lăsat singur. 

Camera mea era în catul de jos şi da spre curte. 

Carcere într'o parte, carcere într'alta, carcere d'asupra, 

carcere în faţă. M5 aşegaiii cu câtele pe ferâstră şi stătui 

cât-va timp să ascult cum veniail şi se  duceaii. temni- 

cerii, precum şi freneticul cântec al unor închişi. 

"Cu trei luni mai înainte, fusesem la Turin şi. rev&- 
duşem, după mai mulţi ani de despărţire, pe scumpii 
mei părinți, pe unul din fraţi şi pe cele doit surori. 

Familia n6stră s'a iubit totuna mult. Nici unul din 

fii nu avusese din partea tatei şi a mamei mai multe 

bunuri decât mine. O! cât mă simţii de mişcat revă- 

-Jând pe acei venerabili bătrâni şi găsindu-i. cu mult 

mai trecuţi în etate decât îmi închipuiam! 

In diminâţa plecării mele la Milan, despărţirea ne 

fu fârte durersă. Tata se sui în trăsură cu mine, mă 

însoţi aprâpe o milă şi pe urmă se întârse singur. MB 

uitam îndărăt, 'ca să-l văd, şi plângeam sărutând un 

inel ce-mi dedese mama. Niciodată nu mă simţisem 
atât de întristat de a mă despărţi de părinţi. 

Neeregând în presimţiri, mă miram că nu-mi putean 

învinge durerea şi eram silit să-mi gic cu spaimă: 

de unde îmi vine acâstă turburare extraordinară ?-Imi 

părea cu tote acestea că prevedeam o mare nefericire. 

Acum, în carceră, îmi aduceam aminte de acea spaimă, 

-de acel neastâmpăr. a 
Inchisei ferâstra, mă preumblaiii o oră, încredinţat că - 

nu mă voii putâ repausa. tâtă n6ptea. 

Mă culeaiă şi ostenâla mă adormi.
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„La miegul nopţii doi secondini (aşa se numesc tem- 
nicerii. dependinţi de custode) venise să mă visiteze - şi 
mă găsiră fârte răi dispus. Spre diiiă, se înt6rseră şi ' 
mă găsiră liniștit, aprâpe vesel. o 
— Astă n6pte, domnule, aveai o căutătură de basi- 

lise, qise Tirola; acum eşti cu totul alt-fel, și m& bucur. 
ME întrebă ce doriam pentru dejun. Eși ; ; după câte- -va 

minute îmi aduse cafâia. 
Mă uitani drept în fața lui cu un surîs maliţios, care 

voia să gică: «Ai ducetu un biletdin partea mea unui 
alt nefericit, amicului meii Petru ?» Şi el îmi răspunse 
“printr'un alt surîs, care asemenea voia să qică: «Nu, 
domnule; şi dacă te vei adresa la vre-unul din soții. 
mei, care ar dice da, ia aminte că te va vinde». | 

Intr'adevăr, nu sînt sigur dacă .el mă va fi înţeles 
pe mine; pâte că nici eii nu l-am înţeles pe dînsul; dar 
sciă că am fost de qece ori gata să-i cer o bucată de 
hârtie și un creion ; n'am cutezat însă, pentru că în ochii 
lui era ce- -va care părea a-mi dice să nu mă încred în 

nimenea şi mai puţin în alţii decât într” însul. 

La finele primei săptămâni, mi se întâmplă o mare ne- 

plăcere. Sărmanul meii Petru, doritor ca şi mine să ne 
putem pune în Gre-care comunicaţiune, îmi trămise un 
bilet, şi nu se servi cu vre-unul din secondini, ci cu un 

nenorocit arestat, care venia cu dînşii ca să facă mică 

servicii în camerele n6stre. | 

"Acesta era un 'om ca de vr'o şâse-dari, ş6pte-decă de 
ani, condemnat la .detenţiune pe nu sciii câte luni. 

Imi înţepaiii un deget cu un ac cu gămălie şi serisei 
cu sângele meii câte-va linii, pe care le dedei mesage- 
“rului. Sărmanul, avu nenorocirea de a fi spionat, căutat, 

prins cu biletul asupră-l şi, dacă nu mă înşel, bătut. 

Audii nisce văetături, care mi se părură a fi ale sărma- 
nului bătrân, şi pe urmă nu-l mai v&gui niciodată. 

i
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Când fui chemat la proces, tremuraiiă vădând că mi se 
presentâ hârtia “scrisă cu sângele mei, (în care, graţie 
cerului, nu vorbiam de lucruri vătămătâre, şi părea a fi 
numai:o simplă salutare). M& întrebară cu ce-mi scosesem . 
sânge, îmi luară acul, şi riseră de noi ca de nisce păcăliţi. | 

Grefierul, care îmi făcuse interogatorul, veni să-mi 
anunţe cu mister, o visită care trebuia să-mi facă plă- 
care. Când cregu că mă preparasem îndestul, îmi dise: 
„<E tatăl d-vâstră; bine-voiţi a mă urma». 

Îl urmaiă în cancelarie, palpitând de bucurie şi silin-. 
au- -mă a av6o înfăţişare senină, care să liniştâscă pe 
„sărmanul mei tată, 

Aflând despre arestarea mea, sperase că trebuia să 
fie numai pentru mici bănueli şi că era să scap curând; 
dar, -v&ădând că detenţiunea se prelungia, venise să s0- 

- liciteze liberarea mea de la guvernul austriac. Sărmane 
ilusiuni ale amorului părintese! Nu putea crede că fu- 

„ sesem atât de temerarii, încât să mă expun la rigorile 
legilor, şi veselia prefăcută cu' care îi vorbii, îl înere; 
dinţă că nu aveam a me teme de nici o nefericire. 

Circumstanţele î în care se afla Italia, mă făceau a crede 
că de sigur Austria va da exemple. extraordinare de , 
rig6re și că voii fi condamnat la m6rte, sai la mulţi 
ani de închis6re. A ascunde. acâstă convingere unui 

tată; a-l amăgi arătându-i o speranță iundată asupra 
unei apropiate liberări ; a nu mă înneca în lacrămi, îm- 

- brăţișându.l, vorbindui de mama, de fraţi, de surori pe 
care: credeam că nu-i voiii mai reveaâ pe pămînt; a-l 
rugă cu 0 voce neînnăbuşită de durere să mai vie să 
mă vagă când .va put, — nu, nimic în lume, nu m'a 
costat atâta silinţă! 

| Se despărţi de mine fârte mângâst, eu însă mă în- 
torsei în camera mea cu inima sfâşiată. 

Traducere de Clelia' Bruzzessi,
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Exerciţiul 73. — sa se. analiseze * arătându-se: In ce se - 
asemenă şi în ce se deosibesce cu memoriul precedent? Este . 
deosebire” esenţială sati nu între memoriă și | confesiune? 

| „53. - 

_O SEMĂ DE CUVINTE - 

TRADIȚIUNI - | 
- adunata de |. Neculce. 

1. Ştefan Vodă Cel Bun, luând domnia Moldovei şi 
viind Turcii în dilele lui să trâcă în Moldova la Galaţi, - 

i-ai bătut f6rte răi pe Turci și a luat şi Cetatea Albă 
şi Chilia de la Turci, apoi, mai pe urmă, ar le-ai luat 
Turcii aceste doiă cetăţi; şi în câte-va rânduri s'a bă- 

tut Ştetan Vodă cu Turcii; iar când s'aii-bătut la Răs- 
boeni, atuncia s' ai agedat Tureii « cu Ştefan Vodă.. 

! 

2. Ştefan Vodă Cel Bun multe răsbâe a bătut; şi aşa 

se aude din Gmeni vechi și bătrâni, că câte răsb6e a 
bătut, atâtea mânăstiri Şi. biserici a. făcut. 

-9. Ştefan Vodă Cel Bun, când Ss 'a apucat să facă mână- 

„stirea Putna, a. tras cu arcul Ştefan Vodă dintr'un vâri 
de munte, ce este lângă mânăstire şi undă a ajuns să- 
g6ta,. acolo a făcut pristolul în 'oltar, şi este mult loc 

“de unde a tras până în mânăstire. Pus-a şi pe trei boer- 
nași de aii tras, pe vătavul.de copii și pe doi copii din 

„casă; deci, unde a cădut săgâta vătavului de copii a 
făcut pârta ; iar unde a căgut săgâta unui copil din 

casă, a făcut clopotniţa. Jar un copil: din casă gic să fi 

întrecut pe Stetan Vodă şi să-i fi căqut săgsta într'un 

delușel de: 'se ch6mă Sion, ce este lângă mânăstire, şi 
este somn un stâlp de piâtră ; şi qic să-i fi tăât capul 

acolo; dar întru. adevăr nu se scie; numai Gmenii aşa 

29 Retorica:
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povestese. Fost-a şi bisericuţă de lemn întru acel de-. 

" luşel, şi s'a risipit, fiind de lemn. Şi aşa a fost făcut 

mânăstirea de frumâsă,. tot cu aur poleită ;. zugrăvâla. 
mai.mult aur decât zugrăvâlă, şi pe dinăuntru și pe 

dinafară, şi acoperită cu plumb. Dic călugării să fi fost. 
făcut şi sfeşnicele cele mari și cele mici şi: polieandru 
şi hora, tot prinse de argint;. şi pe urmă să le fi luat 
un Domn și să fi făcut altele de spijă, care le-am apucat 
şi noi; iar, stricându-se un clopot mare la mânăstire şi 
făcând călugării clopoţul a doiia 6ră, a pus aceste tâte 

ce scriii mai sus, în clopot, ca să fie mai mare... 

4. După ce a luat "Bogdan Vodă: domnia, a şi trimes pe 
Tăutul Logofătul sol la Turci. Când a închinat ţara la . 

Turcă, aşa vorbesc Gmenii, că l-a pus vizirul de a şedut 

înaintea vizirului pe -măcat, şi -dându-i cafea, nu scia cum 
o va b6; şi a început a închina să trăâscă împăratul 
şi vizirul ; şi, închinând, a sorbit felegânul ca altă 

b&utură.! 

“5. Alexandru Vodă Lăpuşnânul, fiind Domn, a făcut 
mânăstirea Slatina ; şi aşa gic Gmenii, că, trăind un si- 

hastru. acolo şi fiind un paltin copaciii mare unde este 

acum pristolul în altar, vedea. acel sihastru spre Dumi: 
neci şi spre alte dile mari, multe lumini întru acel paltin 

la vremea slujbei bisericii. Şi i s'a arătat Maica Pre- 

cista în vis și i-a gis să mârgă la Alexandru Vodă'săi - 
„dică să facă mânăstire; și, mergând sihastrul la Alexandru: 

Vodă, s'a îndemnat Alexandru Vodă de sihastru de a 

făcut mânăstirea Slatina întru acel loc, unde a fost pal- . 

tinul, şi a adus şi capul Sfintului Grigorie Bogoslov, 
de stă până astăgi la Sfinta mânăstire Slatina, ferecat 

cu argint şi cu pietre scumpe.. 

Exerciţiul 74. — Să sc analiseze arătându- -se : În ce se 
asemenă tradiţiunile cu genul-istoric și în ce se asemănă cu” 

.
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genul poetic ? De ce totuși .dicem că fac „parte“ din: genul 
istoric 3 Ce însemneză cuvîntul <tradițiune» ? „Ce cuvînt mai 

„avem pentru el? Cum se propagă. tradiţiunile 3 2 Cum se culeg? 

Ba 

“MAVROGHENI 
„CRONICA RIMATĂ - 

de. Pitarul Hristache DD. 
. . 

La lâtul opt-deci-și-şese 
_După-ce s'aridicase, - 
“Cu domnia din norod 
Mihail Șuţul Voivod, 
“Nu trecu câte-va dile 

" Şi-audim de Domn, că vine . 
Unui ce-a fost în trebă. 
Dragoman pe. marea Albă, 

i Cei dice şi Mavrogheni, 
Iscusit şi-om al trebii 

„Şi încă un dar mai are, 
= „Căci e om şi vitez mare. 

„După care audire 
Cu atâta 'mpodobire, 
Toţi 'cu mare veselie 
IL aşteptam. ca să vie. 

„Avea câțiva “spânzurați 
In port schimbat, îmbrăcați 
Cu-.niște mintene scurte a 
Numai pân” la brâu făcute, 
Cusute cu găitanuri 
Și la. brâne Yatagânuri. 

1) Un boerinaş carea trăit pe la finele secolului trecut şi începutul 
secolului nostru. Ne-a lăsat o scriere despre Mav rogheni,
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La. cap cu șaluri. turcesci, 
"Cu șalvari largi încălțaţi, 
Și cuța pân' la genuche 
Cu găitanuri pe muche, 

„Cu iminei în picidre - 
> Şi în genuchile goale, 

| Cu mânicile sumese | 
Și prin mâini glânţele dese. 

Când făcea vre-o plimbare 
“Nu mergea cu pompă -mare, 
Ci călare, voinicesce . 
Si la cap legat turcesce.: 
Şi pe unde nu gândiai, 
P'acolo îl întâlniai 
Tiptil, pe jos şi călare, 

"Prin târg și prin mahalale, 
„= “Une-oră în port turcesc, 

| „„ Alte-ori călugăresc. 

Mai -avea obicinuit i 
"Un tun; sera nelipsit . 
La un câs îl slobodia 
Când străjile se pornia 

„Ca să fie semn. de strajă, 
-. Mic Și mare s'aibă pază. 

De la un ces să nu umble 
Nimeni, nici să se mai plimbe 
Nici călare, nici 'cu butca, 
Că ștrengul îi va fi munca... 

- Exerciţiul 75. — Să. se analiseze arătându-se: În ce'se 
deoscbesce “acestă cronică rimată de cele-l-alte cronici? De 
ce totuși nu e pocsie? Cine a fost Mavrogheni?: Ce se scie 
despre dinsul ? Cine a fost Pitarul. Hristache : 2



  

  
  

Observări -generale. — Deosebita mai multe 
specii ale genului istoric:. 

1. Din punct de. vedere al metodei « sati al com- 
-posiţiunii, istoria pote fi: narativă, critică și filo- . 
_sofică. | 

Istoria se numesce narativă, când se preocupă 
să povestescă mai mult faptele, decât să facă ob- 
servări. și aprecieri despre persone şi evenimente, 
pe care le pote judeca, dar numai în trâcăt. 

Istoria se numesce critică, dacă se preocupă cu 
deosebire să aprecieze fapteleşi 6menii, şi dacă, spre . 
a afla adevărul, studiază amănunţit izvorele sati | 
documentele pe care se basâză cercetările istorice. 

Istoria se numesce filosofică, . dacă urmăresce 
“aflarea unor legi după care se- produc schim- - 
bările &venimenielor și mersul general al na- 
țiunilor. 

2. Din punct de vedere al întinderii subiectelor, 
deosebim : 

„- Istoria universală, care imibrăţişeză în întreg aistorie 
a omenirii. - 

Istoria generală sai națională, care se ocupă 
cu vița: unui 'singur popor. 

Istoria particulară, care are în vedere numai  . 
“un eveniment, un oraș, o -provincie. Se mai nu: 
_-mesce și. monografie. Dacă monografia se ocupă 

cu o personă, se numesce. biografic e, sai auto- bio- 
grafie, dacă persona e însu-și autorul. 

3. După elementele care constiluesc societatea, se. 
deosibesce : , 
Istoria sacră, care povestesce faptele relative la 
religiune din cele mai. depărtate timpuri, până în 
dilele nostre. -- | 

: Istoria profană, care povestesce istoria civilă, - 
i politică Şi culturală a tuturor poporelor.
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Istoria acâsta cuprinde mai multe peri6de mari: 
preistoria, istoria antică, istoria medie, modernă, 
contemporană. - 
 Preistorid este studiul vieţii omului. inainte de 
primele documente scrise. Ea cuprinde vârsta de . 
piâtră (cioplită şi lustruită), vârsta de bronz, vârsta 
de fier. a - | 
“Istoria antică este studiul poporelor vechi, adică 

al poporelur orientale (Egipteni, Asirieni, Caldei, 
Babilonieni, Medi, Perşi, Ebrei) şi al poporelor 
din Europa : Grecii și Romanii. Ea merge. până 
la: căderea imperiului roman de Apus, la finele 
secolului IV, după Cr. .. -. a 

Istoria medie sai mijlocie. cuprinde evenimen- 
tele de la căderea imperiului roman până la că-- 
derea, Constantinopolei în mâna Turcilor -(1453) 
sau până la primele descoperiri geografice. 

„+ Storia modernă cuprinde eveninientele până la 
„revoluţia cea mare .francesă. | 

Istoria contemporană studiază întâmplările până - 
în dilele n6stre. MR 

4. După: formă, deosebim : 
Istoria propriti lisă în. care se expune după 

amănunțite cercetări, evenimentele mari ale unei! 
„națiuni saii ale omenirii, precum şi evenirhentele 
ce ai stat în legătură imediată cu ele. | 

. Cronică sati anale, expunerea pe scurt saii mai 
pe larg a evenimentelor, fără critică, fără chiar 
legături între fapte. Une-ori cronica e redusă 

“la simpla însemnare a datelor şi a numelor. Dacă 
„cronica €e scrisă în versuri, se numesce cronică 
rimală. | | 

Memoriti, expunerea evenimentelor. la care au- 
torul a fost părtaş sati martor ocular. Memoriile 
portă numele de con fesiune când autorul povestesce



  

455 

pe larg o parte din întâmplările vieţii sale, arătând 
cu deosebire părţile ce ar. fi reprobabile, dar cu 
intențiunea de a dobândi ertarea cetitorilor. 

Paralelă este o scriere istorică în formă CoM- 
parativă. După ce se povestesc doiiă evenimente 
sai .se fac doti€ biografii, urmeză comparaţia 
între ele. i. ! 

5. Intre producţiunile istorice intră și tradițiunile 
şi legendele. :, 

Narațiunea unui fapt fară a. fi întemeeată - pe 
vre-un document, ci „aşa cum a trecut din gură 

“în gură, din generaţie în generaţie, se numesce 
tradițiune. Cea mai veche colecțiune de tradiţiună 
a fost făcută de Neculce. |



A Tv. 

NOTITE ISTORICE 

- ASUBRA ISTORICILOR MAI însuţi 

-ERODOT ȘI OPERA SA 

 Erodot, fiul ui Lyxes sa. născut în anul 434 înainte de Cr. în 

Olimpiada a 74-a, în Halicarnasul din Caria, astădi cetatea Budrun 
din Asia Mică, 

El studiă sub povăţuirile unchiului săi, poetul epic Panyasis; dar 
întâmplări politici. l-aii. silit, tînăr încă fiind, să părăsâscă patria 
sa şi să se strămute în Samos, ce înfloria pe atunci, unde a sciut 
a-și însuși spiritul ionic şi a.se pătrunde de” mărimea civilisaţiunii 

elenice. - - 
După o scurtă şedere acolo, el a plecat și a visitat Egipetul; 

întorcându-se apoi în Samos, s'a încercat și a scris acâsta a lui 
călătorie întrun fragment istorie, pe carele L-a chemat Tă A: monezi 
adică «Despre ale Egipetului»,. 

In urmă, din'cetirea cronicarilor Qororeteger) Ecateu, Ferecide 
şi altora, i-a venit ideea de a serie -mai mult, fără însă a-și fi 
format încă concepţiunea planului 'colosal ce. a lăsat în urma sa. 

" In ast-fel de stare de spirit aflându-se, dedrece îi lipsiai mo- 
numente scrise și. chiar tradiţiuni îndestulătore, s'a hotărît a 
călători. prin tâtă lumea spre a aduna el î însu-și izvârele trebuitore. 
Mai tot pămîntul cunoscut pe atuncia a fost ast-fel 'cutreerat de 
Erodot cu o scrupulositate şi o justeţă de observaţiuni rară, în- 
cât astăgdi, după trecere 'de 25 de vâcuri, istoria şi seiinţele se 
închină cu mirare înaintea adevărului numeroselor sale observări. 

N



  

Erodot a vădut ast-fel întâi Beipetul, ae acolo Libia, Tirul, Ba- 
bilonia, Assiria, Colhida, Seiţia, Getia, “Tracia și Macedonia. 

- In urmă s'a reîntors: în Samos “unde a scris în părţi. deosebite 
călătoriile sale, co le citia în: public ; Succesul. acestei citiri -— cum - 
a fost de pildă cea cu 'ocasia -mărei sărbători a Panateneolor din 
anul 444, pe care istoria ne-a păstrat-o, și unde poporul atenian în' 
entusiasmul - săii i-a decretat o strălucită mulțămire naţională — 
precum și unitatea unei opere adevărate istorice, despre carele cuanii 
şi cu încetul numai s'a pătruns, aii creat în fine în spiritul lui 
Erodot concepţiunea de-a întruni fragmentele - sale întrun ce în- 
treg, cu alte. cuvinte, 'concepţiunea de a serie o adevărată istorie 
după sensul ce dăm astădi acestui cuvînt. 

Pentru a ajunge la acest scop, ela lucrat 12 ani, chiar” până în 
ajunul morţii sale, dedrede din deosebite pasaje ale operei şi mai 
ales din Cartea VII se pâte ușor conchide că lucrarea acâsta: a rămas 
nesfârşită.., 

Opera, ast-fel cum a , ajuns în fine până la noi, este “împărțită 
în 9 cărţi ce se descompun precum urmâză : 

Cartea I este o introducere și tractâză despre Asia î în genere. 

Cartea II, pe care, a interealat-o aci, vorbesce despre cucerirea 
Egipetului. - - - - 

Cartea 111 despre puterea samiotă și i imperiul Perșilor. 

Cartea IV despre expediţia lui Dariit .conţra Sciţilor, despre 
Sciţia și Tracia. A - 

Cărţile Y și VI deseriii înflorirea Atenei sub Pisistratigi şi mo- 
tivele directe ale marelui confliet dintre Eleni. și: Medi. - 

- Cărţile VII, VIII şi IX formâză punctul culminant al operei, - 
adică desericrea minunată a luptelor uriaşe de la Maraton, Sala- 
mina. şi. Platea. 

Opera lui Erodot este anul din monumentele cele mai preţi6se 

  

“pentru “vâcurile ce aveai a-l urma ; şi, fiind-că se alcătuesce din 9 

cărţi, admiraţiunea obștâscă le-a, humit — chiar fiind Erodot încă 
- în viâţă — «cele noii$ Muse», precum în urmă posteritatea recu- 
noscătâre l-a numit pe. dînsul «<Omerul istorici». 

” Inainte însă de a serie istoria lui, Erodot avusese, precum am 

vădut, o întâe lucrare uriașă a isprăvi, adică a vede cu chiar 
ochii săi ţările şi poporele ce de aprope sai: de departe ai avut 

legături istorice cu Elenii. Este de mirare a-constata precisiunea 

cu care Erodot a cules: materialele - importante ale colosalei sale 

lucrări, încât nu scie cine-va dacă trebue să admire mai mult la 
âînsul uriașa întreprindere a unui om care, fără ajutor, fără pre- 
cedente, a scris după izvore ce a trebuit el singur să Je culâgă în
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cele patru unghiuri ale lumii, sai precisiunea datelor de tot felul ce . 

"coprinde lucrarea sa, precum, de exemplu, între mii, vestita eclipsă 

" «a lui Tales» înregistrată cu atâta precisiune de dînsul la anul.625. 

Ii După călătoria lui cea mare, s'a reîntors în Samos, pe care 

turburările politice l-aii făcut iarăși să o părăsâscă, şi s'a dus 

de-acolo. să se statornieâscă în colonia elenică 'Turi a Italiei, 
unde s'a pus atuncia a descurca comora culegerilor sale istorice 

și până chiar în ajunul” morţii sale a lucrat la întregirea operei 

sale, când deodată mrtea l-a: surprins în vârstă de 77 de ani, în 

anul 4107. 
Erodot a fost numit: părintelă istoriei, fiind-că el întâi a sciut 

a pricepe acâstă sciinţă şi-a-i da adevărata ei formă. 

- Planul istoriei lui. Erodot este ipotesa unei vechi dușmănii 

între Eleni şi poporele asiatice, şi desfășură tote evenimen- . 

„tele, ce'de departe aii ajuns până la răsbâele medice şi la sdro- 

birea colosalei puteri asiatice pe țărmurile micei Elade, însă, ca 

un om de o inteligenţă superiră, părăsesce datele mitologice, și 

începe cu nedreptăţile istorice ale lui Cresus, regele Lidici. Filo- 
sojia operei, ce în acâstă privire este o adevărată epopee, o găsim 

pretutindeni în domnirea ideii frumose, a unei sârte juste şi a unei 
ordine universale pe care Erodot o numesce «invidia Deilor> (7905 

“ây 06) saii Nemesis, precum am qice astăgi «Providența». Unitatea 
operei este lupta între Eleni şi «barbari», lupta între spirit și 
materia brută. Acest plan fundamental, ast-fel conceput, este des- 
voltat necontenit prin episode, Discursurile intercalate în textul 
istorici constituesc elementul liric al operei ; faptele suprafiresci, 

le indică numai ea nisce tradiţiuni; încât în opera lui Erodot 
vedem pe.istoric, teolog şi poet. Planul acesta, în întregimea sa, 
arată o'inteligenţă cu atât mai superioră, cu cât Erodet a trebuit 

să creeze «totul». 

Stilul său este: anume discursul vorbit (Ass cica) adică un 
„stil placid, naiv, dulce și armonios, cu legături slabe de frase, un 

stil ce amintesce chiar fOrte mult stilul Sfintei Scripturi, din pri-” 

cina traiului îndelungat şi plăcut ce autorul a dus în Orient, şi 

carele, ca și stilul Scripturii, este cea mai înaltă expresiune a fru- 
mosului în. simplicitate. Omer a «cântate tradiţiunile, Erodot a 
«rostit» istoria, căci nu, se «scria» încă pe atuncia; însă o astfel 
de prosă a adus-o el-la culmea perfecțiunii. 

Cel-ce citesce pe Erodot, mai, ales în nemuritârea limbă origi- 
nară, înțelege că aude pe un om carele a vădut şi învăţat în vicţa 
lui multe lucruri, şi cititorul este într'atâta ținut sub farmecul 
povestirilor şi amintirilor lui, încât nu se mai pote despărţi de 
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„dînsul. Intr un cuvînt, istoria luă Erodot ca a concepţiune şi ca stil 
«sui generis» este o creaţiune omenâscă mare şi admirabilă din 

| tâte punctele, de vedere! 

După A. G. Suţu. 

VIEȚA LUI TUCIDIDE j 

Tucidide s a - născut ia Halimunt, orăşel al Aticei, în 'anul 471, 
înainte de era creștină. Familia sa era dintre cele mai bogate şi 
mai respectate din Atena. Se dice că tatăl sâii se "tragea dintr'un 
rege al Traciei ; iar maică-sa era, după unii, nepota lui Miltiade, 
învingătorul de la Maraton, după alţii, rudă cu tiranul Pisistrate, 
Cei vechi povestesc că Tucidide, fiind: în vârstă dc 15 ani, fu- 
sese de faţă într'o qi când Erodot citia o scriere a sa într'o 
adunare publică și îu aşa de tare pătruns de admiraţiune, încât 

“îl podidi plânsul. In acâstă împrejurare se' pare că sa Qat la 
ivâlă chemarea de istoric, pe care avea s'o împlinâscă mai târqiă 

“Tucidide. Nu putem însă cu tot temeiul să afirmăm că acâstă 
întâmplare să fi fost o împrejurare hotăritâre, căci de atunci şi 
până când a început să adune material istoric, ai trebuit să trâcă 

25 de ani şi chiar la vârsta de patru-deci de ani- nu scrisese 
încă nimic.-Un lucru este.sigur: că Tucidide nu era mare ad- 

mirator. al operei lui'Erodot; ba chiar găsesce cusur bătrânului 
„istoric, că a căutat să producă cititorului mai mult plăcere decât 

folos. pi 7, Ă 4 

" În-primii ani: ai răsboiului peloponesiac, a avut funcțiuni în- 

"semnate. La început a putut: să mulţumâscă prin purtarea sa pe 

Atenieni, dar, pe la 424, fiind-că n'a isbutit să oprâscă pe Brasidas 

„de a pune mâna! pe Amfipolis, fu dat în judecată şi osândit la 
exil. Acest exil a ţinut doiă-deci de ani şi. Tucdide l-a petrecut 
în 'Tracia, întro localitate unde avea nisce mine de metale pre- 
ți6se. De aci urmăria pas cu pas tote întâmplările r&sboiului, căpă-. 

tând informaţiuni prin: o sumă de agenţi plătiţi ;: cugeta asupra 

faptelor, căutând să le descopere causele şi ast-fel compuse seri- 

erea sa, care este una din operele de frunte ale cugetării antice.. 

" Se 'crede că s'a întors în. Atena după ce sai rechemat toţi exi- 
-laţii ; dar lucrul nu e sigur, căci unii ne spun cătrăia pe vremea 

acâsta la curtea lui. Arhelaos, alţii că n'a părăsit Tracia, iar Plu- 

tarh afirmă că a pierit în Tracia, asasinat. S'ar pute să fie o parte 
de adevir în t6te acestea, adică să fi profitat de amnistia ce s'a 
dat la finele r&sboiului, ca să vie în Atena, să. se fi dus pe la 

.
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Arhelaos şi, morgână. apoi să-și vadă proprietatea din Tracia, să 
îi căgut sub o lovitură vrășmașă. 

Părerea de obşte primită este că-a murit după opt ani de la 

ridicarea pedepsei, adică la 395 înainte de Cristos, în . vârstă de: 
7% de ani. Ă , a Sai 

Alexis Pierron. 

TITU LIVIU. ȘI SCRIERILE “SALE! 

Anticitatea ni se arată prea avară în datele, ce ating vi6ţa în- 
vestigatorilor. ei. Tucidide, Liviii, Tacit, cei mai mari maeștri ai 

istoriei antice, nai istorie. Cu 'tâte acestea ideile, “sentimentele și 

“pasiunile de'care sînt dominați, răsar sub pana lor mai bine decât 

ale pers6nelor istorice, pe care ei înşi-şi se încercă să le înfăţişeze. 

E destul, ca să citâscă cine-va istoria lui Titu Liviă, pentru a-i 

cunâsce cu. de-amănuntul spiritul, inima şi caracterul. Prin vălul 
. colorit, pe care'se află așa de splendid representată vechia virtute 
-şi glorie a poporului Roman, se întrevede! „talentul şi geniul ar- 

tistului.. 

Titu Livii s'a născut î în anul 59 a. „Ori în Pataviii (astăgi Padua) 
o cetate forte veche, care pe timpul acela era renumită atât prin 

industria și comerciul stii, cât și pentru apele sale-minerale și se 
număra între cele mai mari şi mai avute cetăţi. ale: imperiului. 

Primiţi de timpurii în cetăţenia romană! şi fermecaţi de dulcâţa 

libertăţii, Patavinii îmbrăţişară în resb6ele civile causa lui Pom- 

peiii, pe care o apărară cu cea mai mare stăruinţă. S 

Tit Livii, crescut în sgomotul armelor civile și nutrit de sen- 
timentele concetăţenilor săi, se înserise în rândurile republicanilor, 

de şi vedă bine, că e aprope perdută causa lor. Nici chiar după ce 

veni la Roma și câștigă amiciţia lui August nu-și. perdu inde- 

pendenţa cugotării, ci rămase până la morte credincios sentimen- 
telor republicane. Pe când Virgilii şi Oraţiii puneaii pe Octavian 

în rândurile deilor, Titu Liviii nu amintesce-de el decât de 2ori:: 

odată pentru a indica timpul în “care s'a închis templu lui Ianus, 
altă-dată pentru a constata un fapt. Din contră el a lăudat în seri- 

erile sale pe Pompeiii și pe amicii lui, și-a manifestat veneraţiunea 
pentru Brutu și Cassii, care luptaseră pentru libertate. contra: 
lui Octavian. Impăratul îl numia în glumă „Pompeianu, lăsându-l 
să admire în pace pe eroii şi virtuțile vechi ale Republicei. 

Odată cu mortea împăratului August, dispare şi umbra de liber- 
tate, ce mai rămăsese în statul Roman. Servilismul înjosit $ şi lin- 

2



n 
_
—
 

a 

  

|. 

„4Ul 

  

gușirea târîtâre înn6că demnitatea şi sinceritatea. Cremuţii Cordu trebui”să_moră: de fome, pentru că a îndrăsnit a lăuda pe Brutu 
şi Cassiii înscrierile sale. Titu Livii preferă să părăsâscă Roma, 
decât independenţa. şi caracterul săi. EL se retrage în vila sa din 

* Campania şi de aci-s& întorce în cetatea sa natală, unde mâre 
în etate de 76 ani, în anul 17 d. Chr. - 

Vi6ţa sa întrgă a fost o activitate necurmată. El compuse o „operă gigantică de 142 cărți.. 
Din acâstă operă imensă n'a ajuns până la noi, decât a patra 

parțe, adică. cărţile I—X și XXI—XLV, dintre care XLI şia XLIII 
aii mai multe lacune. S'a conservat prin urmare istoria Romei de 
la întemeerea ei până la finele r&sboiului al doilea cu Samniţii, 
şi-de la începutul r&sboiului al doilea Punic, până la terminarea 
răsboiului ci Perseii, regele Macedoriei. - ă 

Titu Liviii şi-a propus să înfăţișeze în acâstă lucrare grandi6să, 
cu colori. vii, geniul poporului Roman, eroismul, virtuțile nobile, 
„Precum şi căderile lui, pentru că «ceea ce este mai ales salu- 
tar şi folositor “în "cundscerea istoriei, este de a privi exemple 
insiructive de tot felul expuse întrun monument strălucit, pentru 
ca cititorul să-şi al6gă din ele pentru sine şi pentru statul sâi 
ceea-ce trebue să imiteze, și ca să evite tot ceea-ce este rușinos în 
începutul sâii, ruşinos în' resultate». | 

- Talentul și geniul lui Titu Liviii sau arătat întradevăr demn 
- de o întreprindere aşa -de mărâţă, căci niminea dintre istoricii 
anticităţii nai sciut să dea mai mult lustru faptelor mari şi no-. 
bile şi să insufle mai-multă- viâţă în persnele mârte ale trecutu- 
lui. Romul, Tul Ostilii, Brutu, 'Apiii Claudiii, reapar vii sub 
„pana artistului, cu tâte pasiunile şi cu tâte sentimentele lor, : 

-- Ac6stă calitate admirabilă resse din măestria autorului da îm- 
bina, în cea mai plăcută armonie, naraţiunea cu geniul oratoric ... 

" Căutând necontenit să dea interes naraţiiinii sale, să provâce 
' emoţiuni şi să placă cititorului, Titu Liviit nu uită nici un  eve- 
niment îndoios sai. neîndoios, prin care pâte .să-și ajungă acest 
scop. Cu câtă plăcere începe el să istorisâscă lupta Oraţilor. şi 
-Curiaţiior! Cu ce colori' vii înfăţiş&ză bravura lui Coelite, care 
singur cu peptul săi opri o armată întrâgă, și ce tabloii omerie 
alcătuesce din lupta de la lacul Regil! 

In cadrul istoriei lui . Titu Liviii nu pot intra decât acţiuni 
mari sgomotâse, virtuţi lăudabile, pasiuni nobile, în fine tot ceea 

patriot. - 
„ce pote insufla patriotismul, pentru că Titu Livii este un mare
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Cu tote acestea; “patriotismul său, ori-cât de mare ar fi, rămân6 

învins de iubirea lui de-adevăr. El mărturisesce, de și. cu “multă 
"părere de răi, ruşinea Romanilor de la Alia și recunâsce conrup- 

țiunea Romei în timpul săi. Iubirea lui de patrie se trădâză însă, 

când prefere să istorisâscă un mit glorios "pentru Roma, decât un 

fapt positiv, care pătâză gloria armelor ci..... 
Patriotismul lui a înălțat tradiţiunea la rangul unor fapte au- 

tentice. Titu Liviii se feresce d* a rădica strălucitul şi gloriosul văl 

legendar, pentru a descoperi o pată saii o rușine a naţiunii sale : el 
_se-mulţumesce a-l contempla şi a-l admira. - 

Iubirea de patrie însă nu-l orbesce. El vede injustiţiile şi per. 
fidiile Romanilor și sufletul săi se indignză. El se întristâză vă 
“dând decadenţa moravurilor din timpurile” sale, «În care nu se mai 

puteai suferi nici viciurile nici 'remediile»..... * 

Dacă patriotismul săi îl împiedică une-ori în calea care .pâte 

-duce la adetăr, apoi 'sentimentul religios îl-opresce mai în totd&- 

una d'a cerceta causele întâmplărilor... | ! 
Sentimentul religios al lui Tit Liviu eo consecinţă a educaţiei 

“sale familiare. El a pătruns așa de adânc în sufletul lui, încât după 
el, tâte afacerile omenesci sînt regulate de. „destin şi de voinţa 

-deilor. “ ă 
| „ 

Ca orator, Tit Liviu a fost comparat ci Cicerone. Acâstă ase- 
„mănare nu este îndrăsnâță, căci amândoi ai: posedat pe aceâși 
-scară cele doiiă mari talente oratorice: arta d'a proba și da pro- . 
duce emoţiuni. Elocuenţa amendurora se adresâză la rațiune şi la 

inimă în acelaș timp. 
In discursuiile presărate în naraţiunea sa, Titu Liviu este mae- 

stru în desvoltarea și probarea ideilor, în alegerea şi legătura ar- 

gumentelor, care aduc lumină şi convingere. Posedând o imagi- 
naţiune înflăcărată, el scie să mânuâscă de minune pasiunile și să 

înfăţişeze, în lipsă de probe, tablouri atingătâre. Fie-care din cu- 

vîntările sale este o idee, -o pasiune desvoltată şi susţinută cu 
probe unite între sine, prin legături alese şi noesilite. Dar pe cât 

sînt de posibile aceste discursuri, pe atâta sînt de depărtate de 
adevărul istorie. Tâte persânele din istoria lui Tit Liviii, în tote 
timpurile, aii un talent egal oratoric. Tul Fostiliii este nu numai 
un r&sboinie aprig, ci și un orator consumat. Menecniii Agripa cu- 
vintâză, deși într'o «limbă bătrână Şi incultă», tot așa de bine ca 
și Fabiit Maxim. . 

Pentru aceea nu trebue să căutăm'a ne forma din aceste cu: 
vîntări o idee. despre caracterul persânelor, în gura cărora sînt 
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puse. El trădâză mai mult geniul artistului decât sentimentul per- 
s6nelor istorice, mai mult pasiunile lui, decât ideile trecutului. Este 
de admirat acest talent oratoric, care e totâduna dispus a apăra . 
ori-ce causă. Patricii, Plebeii, Romanii, Samniţii, Cartaginenii, 

* Grecii vorbesc cu acesși artă, cu „acesşi putere de convingere. 

' Nicolae Barbu. 

VIEȚA Lui PLUTARII - 

Plutarh, el însu-şi, în multe din operele sale ne arată că s'a 
născut la Cheronea, cetate mică în Grecia, la hotarele Beoţiei și 
ale Focidei. Acâstă cetate, mult timp celebră prin antica sa origine, 

„a căgutla urmă într'o ast-fel de obscuritate, încât abia se mai află . 
de numele ei în istorie, până pe timpul lui Filip din, Macedonia, 
care a repurtat aprOpe de dinsa o faimâsă victorie în contra Corin- 
tienilor, Tebanilor şi Atenienilor reuniți. Insă, ori-cât de neputineiosă 
iu patria sa sub guvernarea triumvirilor şi ori-cât de despopulată 
sub imperiul lui. Traian, „Plutarh tot .se. fălesce adese ori că 
s'a născut acolo. El a conservat totdcuna pentru patria : sa por: 

nirea cea mai. înfocată ; el a preferit petrecerea sa mai mult în 
„satul acela, decât în cele mai considerate urbi: a preferit Chero- 
nea sa, Romei: ei i-a consacrat şi timpul s săii de repaos şi une: 
iunea talentelor sale..... ! 

Nu s'a putut însemna cu precisiune anul nascerii lui Plutarh: an- 

ticii, ce aii vorbit. de dînsul, m'aii fixat data şi nu spune mai mult 

decât epoca în care a figurat glorios; să face. cunoscut însă, din 

diversele lor mărturii, că Plutarh: începu a fi-cunoscut din tim- 
pul lui-Neron şi că a trăit cel puţin până la Traian... 

Familia sa, una din cele mai oneste din Cheronea, era distinsă 
"prin anticitatea. sa, prin bogăţiile sale Și prin, sateinile ce exerci- 

tase în funcțiuni... 

Plutarh în primii săi ani a trăit la Cheronea cu fraţii sti şi 
:acolo a căpătat o crescere distinsă. Mulțimea și diversitatea su- 

biectelor ce a tratat, arată întinderea și varietatea cunoscinţelor : 

sale. Insă mica urbe Cheronea nu-i -oferia îndestulătâre re- 

surse pentru spiritul. sâii forte setos de învățături şi de cultura de 

care avea nevoe. Atena era de mulţi ani maica sciințelor şi a 
artelor ; acolo se adunaii din tâte părţile Greciei Gmeni zeloşi de a 

nutri spiritul lor cu to ce avea! literatura elenică mai interesant 
Şi mai instructiv în totă filosofia..... 

“In „acea fnimâsă cetate s' a dus Plutarh să ă petrâcă ultimii timpi 
. 
N
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„ai juniei sale, pentru a se pertecţiona î în relaţiunea cu învățații şi 
în ședlele filosofilor. Sa instruit cu profundime în principiile di- 
feritelor secte; a adoptat î însă, cu deosebire secta Acadeniei, şi 
a îmbrățișat dogmele şi. morala celui mai celebru „diseipol al lui 
Socrat, pe . care neîncetat îl numesce divinul Platon. Dar: acâstă * 
alegere nu fu de tot exclusivă întru anu adopta î în 6re- care puncte 
şi opiniile celor-l-alte ședle,.. - 

Meritul-lui' Plutarh fu recunoscut la Cheronea de timpurii. 
Acest merit l-a făcut în junia sa să fie ales al doilea trimis cu 
solie către proconsul. Colegul săi, fiind rămas în cale, Plutarh 
a continuat singur drumul sii şi şi-a împlinit singur misiunea, 
La înturnarea sa, dispunându- -se a da socotâlă despre solia sa, 
părintele săi l-a însciinţat a nu-și atribui totul sie- -și ; să nu dică 
est m'am dus, ei am vorbit; ci, totăduna să' adaoge şi pe colegul . 
săi la povestirea ce ar fi făcut despre deputăţia sa. In urma îm- 
plinirii acestei misiuni, el a căpătat din noi şi alte probe de în- 
crederea concetăţenilor săi, cari îl numiră arhonte eponim. Așa 

„se chema la Atena și în cele-l-alte cetăţi din Grecia, primul ar- 
honte sai magistrat,-pentru că anul purta „data de la numele ar- 
hontelui..... . 

„ Petrecerea lui Plutarh la Atena oferta unui om de litere , multe 
mulțumiri proprii a-l pironi acolo ;. gloria de care se mai bucura 

acâstă cetate faim6să, în vecinătatea Eleusinei, consacrată prin 

cele mai. mari. mistere din Grecia, obiect forte atingător pentru o 

inimă religiâsă ; prundurile desfătătâre ale: rîului Ilissos, pe care 

Platon le deserie cu multă plăcere; şi mai vîrtos legămintele sale 
intime_ cu iluștrii învăţaţi, al căror centru de . reunire era urbea 

"acâsta ; totul, pare-se că-l îndatora.a se fixa acolo. Dară pe de altă 

parte, reputaţia Romei, mărirea ei, magnificenţa ci, titlul de ca- 

pitală a lumii, și mai mult! decât totul, fără îndoâlă, dorinţa de: a 

cundsce prin sine istoria şi năravurile renumiţilor Romani, pe care 
îi compara cu Gmenii cei mari ai Greciei,—îl determinară să mergă 
acolo să petrâcă Gre-care timp... 

"Nu se scie dacă Plutarh a trăit mulţi ani la Roma. Unul din 
“autorii care aii scris vi6ţa lui, crede că el a trăit acolo patru-deci 
de ani, şi în acel lung spaţiii de timp a căpătat marea cuno- 

scinţă de istoria şi de obiceiurile Romanilor, consemnate în: Pie- 

țile menilor mari, în Chestiunile romane şi în alte opere ale 

sale ; însă pare-se imposibil să fi trăit așa mult timp la Roma....- 

Wavem pentru anul în care a murit Plutarh, mai multă adeve- 

rire ca pentru anul în care's'a născut. Anticii tac despre acâsta, 

şi opiniile celor moderni sînt împărţite : unii qie că el a murit! 
x 2
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în primii ani- aj. împărăției: lui Adrian, pe la 120 după Cristos; alţii dic că a murit pe lu sfârşitul împărăției “lui Adrian, pe la anul 134 după Cr. Unii gic că a trăit numai ș€pte geci-şi-cinci de ani ; însă toţi au luat drept temeiii numai nisce probabilităţi şi conjecturi fâte nesigure, pe care este ușor a le distruge; dară nu este ușor a le înlocui prin altele mai bune. Aceste dispute nau de sigur nici-un interes pentru cititor, Numărul prodigios al ope- .relor compuse de Plutarh, și ca istoric şi ca filosof, ne face să credem că a trăit'destul de mult. Cu tOte că a scris cu: o facilitate care a adus stricăciune perfecțiunii operelor sale ; este însă un 
va mare număr din ele, care aii cerut cercetări îndelungate şi penibile şi care maii putut fi decât un îruct produs î6rte târgii şi de mulţi ani muncit, 

După Aristia, 
- (1857). 

„VIEȚA ȘI OPERELE LUI TACIT 
Istoria adevărată, puternică, morală, apăru în timpul lui Nerva și Traian, găsind un interpret generos și înţelept în C. Corneliii Tacit. El se născu, dintr'o familie plebee, la Interamna (Terni) în Umbria, între anii 812' şi 814 (59—61 după Crist) şi de tînăr se ocupă cu studiul elocinţei şi al poesiei. Devotându-se apoi carierei militare, fu cestor,. pretor, quindecemvir sub Vespasian, Titu, Do- miţian, şi consul sub Nerva la anul 850 (97 d. Cr.). Văgu Britania 

împreună cu Agricola, pe a cărui fiică o luase de soţie, iar sub Nerva şi Traian, când ori-cine putea să-și exprime cugetările fără temă de pericol, începu a scrie operele-i istorice şi muri aprâpe "Ootogenar (după cum se crede în genere) pe la anii 134 sai 136. Lucrările ce posedăm de la dinsul sînt, în ordine cronologică : — 
Vita Agricola, în care narâză vi&ţa socrului săi şi resbâele pur- 
tate de Romani sub dînsul în contra pop6relor din Britania : inte- 
resantă prin caracterele ce înfăţișâză, prin informaţiunile ce Qă des. 
pre noiia provincie, dar mai cu sâmă prin consideraţiunile din pri- 
mele capitole, unde vorbesce și despre sinc-și ; — Germania sive 
De moribus Germanorum, în care, după ce arată situaţiunea țării, expline firea și moravurile locuitorilor, caracterele distinctive ale . 
aiferitelor triburi în care erai împărţiţi. Scrierea, cu tote defectele-i 
geografice şi: statistice, e o sorginte neîndoi6să pentru istoria pri- 
mitivă a naţiunii germane, prima operă scrisă de un Roman des- 
pre un popor străin şi inimic, tesaur de noţiuni instructive şi pre- 
ți6se; — Historia, care coprind fapte personal cunoscute autorului, 
de la mârtea lui Nerone și suirea pe tron a lui Galba până la 

“Retorica, ! 7 - - , 39 
4,
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mârtea' lui: Domițian, 'scriere din care se mai conservă patrii cărţi 
şi începutul 'celei de a cincea; — Annalium libri XVIII, în care 

sînt expuse. întâmplările de la mârtea lui August până la a lui 

Nerone anii (767—821 sait 14—68 d. Cr.), ajunsă până la noi -alte- 

rată în partea privitâre la Caligula, la primii ani ai Impăratului 

Claudiu și la cei doi din: urmă ai lui Nerone.- Acest cap de operă 

îl intitulase <Annales» saii pentru că narâză lucruri pe care nu le 

viduse personal, saii pentru că da o naraţiune prescurtată despre ele, 

ținând sâmă numai de cele principale. Musa care inspiră pe Tacit, în 

scrierea operelor lui istorice, este indignarea pentru: relele causate 

Romei şi imperiului, de -tiranie. Pasionat pentru antica virtute ro- 

mană,el avea o minte pătrundătâre,un spirit puternic şi fecunda ima- 

ginaţiune a unui mare poet. Causele evenimentelor le caută în chiar 

inima Gmenilor şi, ca judecător neînduplecat, împarte după merit 

" laude sait înferare. Dramatic, plin d?o nobilă violenţă, de sentinţe 

"grave, sufletu-i virtuos se înalță mai pe sus de miseriile omenirii, 

şi de aceea este considerat ca principe al istoricilor, care merită 

numele de istorici morali. La dînsul filosofia e unită cu deplina 

cunâscere a lumii şi a âmenilor, profunditatea politică cu cea mai 

înaltă moralitate, imaginaţiunea cu seriositatea vederilor, cu ma: 

turitatea cugetărilor. “T6te acestea îi daii un caracter proprii, 0 

"formă distinctivă, particulară; marea corupţiune a epocei, comparată 

-cu vitejia, cu sacrificiul generaţiunilor trecute, îi inspiră plângeri 

amare şi-l împedică- d'a scrie cum doria, «sine îra et studio», adică 
cu imparţialitatea cerută istoricului, cu dulcâţa desinteresată a lui 

Erodot. Totuși, adevărurile sînt.expuse cu exactitate, isv6rele şi 

documentele ce consultase, citate cu îngrijire. In privinţa religiunii, 

el recunâsce acţiunea unei puteri superi6re, care conduce eveni- 

mentele şi tendenţele umane. Se pâte numi apoi istorie practic, fiind 

că atribue decadenţa imperiului roman ' efectelor despotismului, 

depravării moravurilor-publice şi private. Limba lui Tacit este 

inferi6ră limbii scriitorilor din epoca lui August, mult mai de- 

prinsă cu abstracţiun' 1 şi formele poetice,. dar pâte mai bună 

decât 'ori-ce limbă s'a. fi putut întrebuința în timpurile lui. E de 

observat-apoi că întâlnim la dînsul mai mult vorbirea indirectă 

(oratio obliqua), decât discursurile direct atribuite persnelor is" 
torice de Tucidide la Greci, de către Salustiii şi Titu Liviii la Ro- 
mani. Stilul lui e concis, format dup'al istoricilor menţionaţi, cam 
obscur, din causa prea marei preferinţe ce dă laconismului şi forței, 
însă de un caracter cu totul propriii, potrivit lucrurilor şi oglin- 

dind sufletul scriitorului. ! 

G. Dem. “Teodorescu.
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DIN VIEȚA LUI ȘINCAI. 
Pe Şincai, în anul 1809 îl găsim retras în Sinnea, satul comi- 

tatului Abani în Ungaria, la iubiții săi. elevi, Vass, lucrând cu asi- 
duitate la “cronica sa. Iată cu ce inimă dui6să şi plină de gratitu- 
dine spune acâsta' el. însu-și: <La anul .acesta (1354 al Cronicei) 
«mi-a venit înnainte un crisov al prea-luminatei familii comiţilor 
<Vass, care astăgi în 28 Februarie al anului 1809, când tocmai am 
“<împlinit 56 ani de când m'am născut pe lume, îl scriii în Sinnea, 
«Satul comitatului Abanivar, în Unguria, în curtea măririlor sale, 
«ca să le arăt mulţumirea care li se cuvine nu numai dela mine 
«câre serii, ci şi de la aceia pentru al căror folos scrii acâstas, 

Doi ani de qile lucr&ză Şincai la cronică în curtea comiţilor Vass, 
unde avea de gând să petrâcă până ce își va termina opera. El 

„serie cu multă amărăciune asupra 6re-căror Români «care mai 
vre-l-ar mort decât să scrie unele ca astea». EI scurta adesea lu: 
crarea sa cea românâscă, grăbindu-se a o traduce: pe lătinie în 
speranţă că în acâstă din urmă limbă mai uşor va scăpa de cen- 
sură.. Iată propriile sale cuvinte: «Mai aduce aci un crisov ce se 
«ține de prea luminata familie comiţilor Vass de Câga, ca să arăt 
«că, de nu mi-ar fi stat familia acâsta în ajutor, cii cu ajutorul - 
«Românilor mei în veci nu aş fi scris cronica acâsta, ba chiar 

- «aş îi pârjolito de mult, atât mai necăjit Românii de la care am 
«aştepiat ajutor». Acestea le dice în anul 1809. | 

“La 18 Februarie 1811, aflăm pe Şincai lucrând la Cronică, în 
curtea episcopului Vulcan, vechiu amic a] s&ii. Tot anul acesta se 
vede a-l fi petrecut la Vulcan, ajungând cu lucrarea Cronicei până 
la anul 1739, unde pare a fi încetat. La 'acest din urmă an al Cro- 
nicci se plânge în următorul chip :. «De mine dușmanii n&mului 

„ «nostru, ai ascuns tâte din care puteam scrie pentru folosul nâmu- 
«lui, şi eii din mâni străine am căpătat şi acelea din care .am. 
«scris până aci şi voii serie şi mai "nainte despre episcopia Făgă- 
«raşului şi mitropolia Belgraduluiz.. . . îi 

In anul următor 1812, pe când Petru Maior, care urmase lui 

Micu în revisorat, publică istoria sa pentru începutul Românilor 
„în Dacia, în care citâză la un loc pe «prea-învăţatul şi nenorocitul 

" Gheorghe Şincai», fu . întâlnit. Şincai 'în Transilvania, -venind 
din Ungaria, de la Vulcan, pe jos, cu.toiagul în mână, şi cu de- 

sagii în spate, în care purta Cronica sa, tesaurul neperitor al gintei 
Române. De aci înainte începu adevăratele fatalități ale marelui 
bărbat. Nici el, nici alţii nu le mai descriseră. Numai tradiţiunea
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contimporanilor, vagă şi tristă, ni lo mai păstră. Unul din aceşti 
contimporani îl vădu în vara anului 1812 în “Balaa, unde în doit 
dile, în două rânduri vorbi cu dînsul. 

FI venia, gice, de.la Alba Iulia, unde își dusese Cronica la cen- 
sură, şi se abătu pe la Blaș, unde servise atâta timp în fruntea 
şedlelor române şi unde 'de vre-o 17 ani nu mai fusese. Fiind pof-. 
tit la masă la Bob, Şincai cu obicinuita sa îndrăsnelă multe spuse 
episcopului plăcute şi multe neplăcute. Sâra pe la cină merss în 
Tefectoriul seminarului. Aci (spune mai încolo martorul nostru pe 
atunci cleric şi dînsul), un canonic care cunoscea pe Şincai de mai 
*nainte, în fiinţa de faţă a mai multor canonici, care de asemenea 
toţi îl cunosceaii, când intrâ Şincai în salon cu nisce pași măreţi, 
îl întâmpinâ cu acâstă întrebare : Unde habemus fortunam ? (De 
unde. avem norocire ?) Iar el, socotind pe semne că aceştia să fă. 

„ ceait a nu îl cunâsce, zîmbind îi răspunse scurt dar apăsat: De 
terra (De pe pămînt) ; şi cu. acâsta, îndrăzneţ cum era, începu a 
intra în. vorbă cu fie-care; Clericii erai aşedaţi cu toții în jurul 
meselor la cină, dar, uitând că mâncarea lor zace înaintele, pri- 
virile tutulor. eraii aţintite asupra | bărbatului — acum străin 
între ai săi ! — care, de şi se deosebia prin sărăcia îmbrăcămintei 
de cei împodobiţi cu brâne roșii, cu atât mai mult strălucia prin 
discursurile sale pline de sciință; atenţiunea tuturor era atrasă 
asupra-i, și toţi se umplură de respect către -dînsul. In tâte un- 
&hiurile, între preoţi și clerici nu audiai decât: <Acesta e Şincai! 
Oh! ce bărbat !» Toţi doriaă a-l vedâ şi a-l augi mai de aprâpe. 
EI îi preveni pe toţi. Intoreându-se către clerici, gise : <Cu b& 
trânii vorbii, acum să vorbese cu odraslele Românilor». Îi luă în 
şir pe toţi, și unul nu rămase cu care să nu îi grăit. In fine, îi 
lăsă cu aceste cuvinte: <Pui de „Români, purtaţi-vă bine şi nu 
uitaţi și pe Șincai!» In altă gi, mergând clericii după datină la 
plimbare, întâmpinară pe Şincai afară de orașul Blașului, înaintea 
"ospătăriei episcopesci. de lângă Târnava, şedând afară la umbră, 
ca să-și împuterâscă corpul pentru călătorie. Aci clericii îl încon: 
jurară ca oile pe pecurariit (păstor). <Aci>, dice martorul nostru, 
<vădui la picidrele lui nisce dăsagi plini de hârtii ; era averea nâ- 
“mului românesc, Cronica lui înghesuită în acei dăsagi de lână, 
cam învechiţi, la un loc cu tâtă sărăcia autorului român celui mai 
avut în seiinţă. Cu acea ocasiune multe ne spuse Șincai. Ei îl 
întrebai : pentru ce porţi atâtea scrisori, atâta sarcină în spate? «Acesta e fătul neti, răspunse, în care voi fi glorificat după 
morte; dacă. nu mi-a fost ruşine a le face, pentru ce să-mi fie ru- 
şine a le purta ?,
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Scopul pentru care venise Şincai în Transilvania, nu și-l ajunse, Se dice că spuind censurii compunerea latină a Cronicei, censo- rul ungur își dete părerea cu următârele cuvinte: «Cartea e demnă de foc, autorul de furci» (Opus îgne, author patibulo dignus). Plin de mâhnire plecă Şincai din Transilvania după datina sa, pe jos, cu toiagul în mână, cu dăsagii în spate la Oradia Marela Episcopul Vulcan. După cum spune însu-și Vulcan într'o scrisâre a sa către un Român, când intrâ Şincai în curte la dînsul, îi gise: «Samuile ! (erai cunoscuţi din copilărie) 'să mă primesci iar în curte-ţi; nu pre nimic, dar voi să-ţi fac o copie din Cronică pentru că mă vei ţine». Vulcan îl primi cu bucurie, și mai petrecu Şincai cât-va timp la dînsul, decopiându-i o mare parte a Cronicei, Dar far se depărtă apoi şi de aici, i 
Bătrânul protopop din Bistriţa, Ion Maior, spune că l-ar fi vă. dut odată pe la anul 1814 în luna lui Maiă venind cu protopopul 

de la Desiocna, Iosif Şandor, la Blaşiă,. - 
De aci înainte Şincai se face nevă&dut; contimporanil îi perdură 

„urma de tot.: Ia - 
Până sînt acum.de abia trei ââl, nu se seia nick locul nici tim- pul morţii marelui Român. a a 
In fine, la 1866 se descoperi că Şincai, părăsit de a! săi, so re- trăsese către apusul vieţei sale la generoșii și iubiții săi elevi, co: 

miţii Vass, în satul Sinnea din comitatul Abanivar lângă Cassovia, 
unde apăsat de atâtea suferinţe, muri în 2 Noembrie 1816 în etate aprâpe de 62 sait. 63 de ani. : Ea 

Iată 'cum descriii pe Şincai, toţi-câţi îl vădură. Unul din aceştia 
dice că, la întâia vedere şi vorbire cu dînsul la 1812, în Blaș, 

„atrase t6tă atenţiunea şi mirarea, încât chipul lui i-a rămas ca 
tipărit în oglinda minţii ca și cum ar sta şi acum înaintea ochi- 
lor săi, căci cine vedea odată pe Şincai, nu putea să-l mai pârdă 
din minte. Şincai era om de stat de mijloc, plin la trup, dar mai 

» mult osos, cu umeri largi, cu pieptul lat şi eşit în afară, purta 
mâna cu bastonul înainte, păşind cu mare gravitate şi puţin legă. 
nându-se, capul mare acoperit cu păr rar şi cărunt, fruntea largă 
proeminentă și desnodată de lături, sprîncene tufâse, negre, 
mari, îmbinate, ochii mari şi-plini de îoc, acoperiţi cu nisce gene 
cu peri rari înţepoşaţi, faţa cam lungărâţă, rumenă, “puţin carma 
ciupit de -vărsat, nas roman prelung, mustaţa încărunţită pe 
care o reteza cu î6rfeci, gura, buzele proporţionate, barba rară. 
rotundă. Căutătura era îndrăznâţă și insuflătâre ae respect, dar 
în trăsurile feţei puteai cunâsce adâncimea gândurilor şi necazuri- 

„lor cu care t6tă viţa avusese a se osteni,
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Avea voce sonoră bărbătâscă, vorbia apăsat, bine articulat, liber 
şi cu îndrăsn6lă ca bărbatul care are de unde și scie ce să vor- 
bâscă, sigur fiind. în mintea și abilitatea sa. Din vorbele lui vedeai 
îndată, că omul mult simte în sine şi mult îndrăsnesce; gesticula 
când vorbia, era vesel, glumeţ, sarcastic chiar, dar î6rte plăcut 
în societate, fără a pierde câtuși de puţin prin glumele şi Sar- 
casmele sale,. din gravitatea purtării şi din 'respectul ce inspira, 

Mersul lui, starea şi tOtă purtarea sa era măreţia; simțiai în- 
dată spiritul înalt ce locuia într'însul, nu mai puţin omul plin de 
încredere şi sigur în lucrarea sa. Paşi avea îndrăzneţi și sprinteni 
cu tâtă etatea cea înaintată. Când intra în vre-o adunare, căutarea 
tutulor o trăgea asupra-și și nu putea rămâne netunoscut. In tâtă 
purtarea sa avea o mândrie latină și o îndrăsnâlă care nu-i şedea răi. 

' Imbrăcămintea în care vădurăm pe Şincai în Blaș pe la 1812, 
cra săracă, dar nu sârenţărâsă. Un capăt de pănură, culârea tabacu: 
lui, care prin port pierduse, mult din cul6rea sa primitivă; un 
pieptar de altă pănură care-i acoperea tot pieptul şi. pântecele 
până în jos de cingătâre, cu nasturi: galbeni și gătiri simple la | 
găurile nasturilor; cidreci unguresci de pănură vint închisă; 
pălăria înaltă, lată în margini, cam veche, şi nisce cisme ordi- 
nare în picidre, era t6tă îmbrăcămintea bărbatului demn de 0 

"mai bună sârtă. Iar îmbrăcămintea lui oficială era, nădragi vi- 
peţi sinoraţi, spenţiel saii scurteică şi dulama pe umeri, mijlo- 
cul încins cu sabia, fiind nobil de Şincai. | 

Etă cum era Şincai ! - . 
Papiă Ilarian.
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GRAMATICA ISTORICĂ. 

AMBII ROMÂNESCI . 
—n.— 

„Gramatica Islorică, „1. A. Rădulescu-Pogoneanu. 

9.





PREFAŢĂ 

Noua programă de studii pentru şcoalele secundare, . 

pe lîngă o revisuire fundamentală a materiilor, a dat 
"în deobşte o orientare mai sănătoasă în privinţa sco- 

pului şi a metodelor. învăţămîntului nostru public. In 

ce priveşte în deosebi studiul limbii române, ea a căutat. 
să-i dea o temelie mai solidă şi mai firească şi să-l facă. 

-a contribui mai mult decât pînă acum la desvoltarea " 
judecății copiilor şi la o cunoaştere mai întinsă a bogă- 

 ţiilor limbii şi literaturii noastre. Intenţia aceasta se vă- 
deşte pe de o parte în răsturnarea raportului ce exista 
mai nainte între studiul teoretic şi. citirea operelor 
literare (acum temeiul învăţămîntului trebuind să fie 

lectura în clasă şi a-casă, iar nu teoria gramaticală şi 

istoria literaturii), pe de altă parte în completarea 
acelui învățămînt teoretic al limbii materne „prin intro- 
ducerea studiului gramaticei istorice. 

„De la aplicarea luminată a acestei programe şi de 

-la devotamentul profesorilor trebue să aşteptăm, în, .- 

parte, o însănătoșire a culturii noastre naţionale. Spre . 

a putea folosi unui popor, cultura sa trebue să fie 

isvorită din propriile lui puteri, nu importată: de-a gata 

de:aiurea,. căci atunci nu pătrunde - adinc în sufletul
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acelui neam, nu poate. chiema la viaţă toate forţele lui, 
şi nu e trainică ; însă temelia sănătoasă a unei culturi 
într'adevăr naţionale: trebue! să o formeze în primul - 

„rînd: studiul conştiincios al limbii. şi istoriei neamului ; 
fiii unui popor trebue să fie crescuţi înnainte de toate 
în cunoştinţa şi spre iubirea sufletului şi a trecutului 
neamului lor,.! aşa „încât: să. nu se mai întîmple acea 

- rătăcire morală, care a durat şi Qurează încă în multe: 
alte privinţe în cultura noastră,. ca elevii şi studenţii 

| gcoalelor noastre să cunoască mai bine — şi. poate să și. 
iubească mai mult — limba, literatura. și istoria altor na- 
ţiuni, decât pe ale propriului lor popor.. S'a întîmplat și 
se întîmplă la noi foarte „des, de pildă, faptul curios, că 
mulţi Români ştii să. vorbească Şi să scrie relativ mai 

„corect o limbă streină -— franţuzeşte ori. nemfeşte _ 
decât propria lor limbă părintească. 

Acest fapt ciudat se explică însă, chiar la acei care 
nai învățat de mici copii o limbă streină înnaintea 
limbei lor materne: o limbă streină ştii că no ştii, şi 
cauţi so înveţi bine; când nu ești sigur de un cuvînt, 
ori deo construcţie, cauţi într'o carte, într'un dicţionar, 

„te sileşti să te informezi exact; limba părintească credem 
însă că o ştim de copii, şi de aceea puţini dintre Ro- 
mânii cu carte, ba chiar foarte puţini şi dintre scriitorii 
neamului nostru, o ştiii cum se cuvine, fiindcă mai toţi 
cred de prisos de a o învăța; iar învăţătura de prin 
şcoli, limba : vorbită la oraşe, cea scrisă prin cărți şi | 
jurnale, mai răii slăbesc sentimentul limbii româneşti 
adevărate. E o. tristă dar adevărată constatare: cei 
care vorbesc şi scrii mai ră româneşte în toate ţările 
românești sînt tocmai oamenii cu carte, «<inteligenţa» 
— cum 'zic fraţii noștri :de peste munţi, cu un germa- 
nism insultător pentru cuminții și cinstiţii Români de 
la ţară; iar cei care vorbesc adevărata limbă româ- 
nească sînt. simplii săteni, pe a căror limbă vechie
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şi 'nţeleaptă n'a avut vreme s'o-strice cartea, armata, 

judecătorii, advoeaţii, jurnalele şi — învățătorii. 
_ Să nădăjduim, că şcoala românească a viitorului, şi 

„în deosebi studiul mai inteligent al limbii, al literaturii şi 
al istoriei'neamului nostru, va contribui de aici înnainte 
la îndreptarea acestei stări de lucruri. Partea largă ce 
s'a dat la studiul limbii române citirii operelor literare, 

- şi. introducerea gramaticei. istorice, vor deștepta poate . 

mai mult decât până acum spiritul de tradiţie, de con- 
tinuitate şi de solidaritate naţională în cultura tinerelor 

noastre generaţii, mai multă conştiinţă și mîndrie naţio- 

nală îndreptăţită, mai mult respect şi mai multă iubire 

de limba: şi literatura neamului lor. 
” “În “ce priveşte încercarea de faţă de a da elevilor 

din clasa-a V-a a liceelor noastre un resumat de gra- 

matică isțorică, cred că e de prisos a mai stărui asupra 

„greutăților ce le întîmpină astăzi o asemenea între- 

- prindere, când vrea să fie conştiincioasă. M& simt dator 

însă a mărturisi, că sarcina mi-a fost cu mult ușurată 

prin publicaţiile din vremea din urmă şi prin cursurile 

de filologie românească; m'am. folosit în deosebi de 

studiile profesorului Gustav Weigand şi de cursul săi 

de gramatică istorică a limbii româneşti, pe care l-am 

audiat ca student la. universitatea din Lipsca, precum: 

şi de: fasciculele apărute din «Histoire de la langue - 

roumaine» a d-lui profesor Ovid Densuşianu şi de cursul 

săi de la facultatea de litere şi filosofie din București, 

pe care l-am putut. consulta, fiind stenografiat.. | 

Planul lucrării mi-a fost indicat şi. mărginit de 

programa, de studii, care prevede întrebările de tratat 

„şi numărul de 15 lecţiuni pentru ele ; am adăogat numai, 
ca. 0 complectare necesară, o introducere asupra ori- 

ginei şi dialectelor” limbii noastre şi un paragrai despre 

adverbe. 

Mi se pare că e necesar, ca elevii, care învaţă gra-
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“matica istorică a limbii lor materne, să ştie cât de de- 
parte se întinde această limbă, cu care alte limbi e în- 
rudită, de câte suflete e vorbită, şi cam cum sună-ea 
în graiul fraţilor mai depărtaţi ; spre a-şi putea face 
prin. ei înşi-şi o idee ceva mai precisă despre dialectele 
limbii lor, am dat şi câte o scurtă probă din acestea. 
Sper că această introducere nu va. fi găsită de prisos 
şi nici peste puterea de înţelegere a elevilor de clasa 
a V-a liceală.. - | | 

Compariînd cartea ce am făcut cu cea pe care o 
aveam în gând, văd ei însu-mi lipsurile şi cusururile ei. 
Voiii primi cu recunoştinţă observările ce vor bine-voi - 
să-mi aducă la cunoştinţă colegii care vor citi-o. 

s 

Ion A. Rădulescu-Pogoneanu. 

. 

Notă. În corpul cărţii am întrebuințat ortografia Academiei, 
coniorm disposiţici ministeriale pentru cărţile didactice.
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d.-r.= daco-română, limba românească vorbită în ţările româneşti 
din stînga Dunării. | 

"ar.=aromân, dialectul vorbit de Românii din peninsula balcanică 
- (Ar'mână). . 

“dr = îstro-român, dialectul vorbit de resturile populaţiei româ- 
nești din Istria. 7 

9.7. = limba veche românească, limba celor mai vechi texte ro- 

mâneşti (secolul al 16-lea și al 17-lea).. 
lat. cl. = limba latină clasică. 
lat. vulg. = limba latină vulgară. 
col. = neologism, cuvînt noi în limbă, întrebuințat în limba li- 

terară. 

alb. = limba albaneză. 

gr. = limba grecească. a 
si. = limba veche slavă, vechea limbă bulgărească, a cărţilor 

bisericești (numită de învățații germani . «Altkirchen- 

slavich» şi <Alibulgariseli»). 
fr. = limba franceză. .. 

ital = limba italiană. 

oîr, : = confer, (compară). 
", pus înnaintea unui cuvînt, însemnează că acea formă trebue să 

fi existat (în latina vulgară, de exemplu), dar nu avem 

nici-o dovadă directă despre ea. 

> între două cuvinte arată, că cel dintii a dat naştere celui de-al 

' doilea; de pildă: lana > lână. 
< între două cuvinte arată, că cel dintii vine din cel de-al doilea; . 

de pildă: neaud <*neve. 

,





„ CAPITOLUL 1. 

Originea limbii românescă. Dialectele şi întinderea ei 
actuală, ' 

1. Originea limbii românesci. — Noi ne numim pe not, 
ca popor, Română, Yar limba n6stră părintescă o numim limba 
românescd. Cuvîntul nostru Român 1) se trage din cuvintul, 
latinesc Romanus (în'limba latină populară : *Romanu); cu-: 
vintul limbă vine din cuvintul latinesc lingua, Yar cuvîntul 
românesc vine din adj. lat. vulg. *romaniscur, -ci. Cuvintele 

nâstre semănă mult cu cele latinesci, dar se și.deosebese de 

acestea. ; în realitate aceste trei cuvinte românesci nici nu sînt 
alte vorbe decât cele latinesci amintite mat. sus, ci sînt însă-și 

acele cuvinte ale limbei latine v ulgare, în forma. la care at 

„ajuns după, o prefacere de aprpe 2000 de ani în graiul po- 
porului romanic din răsăritul Europei. 

Limba n6stră, ca și limba tuturor pop6relor, a fost și e 

într'o continuă schimbare ; ; 0 limbă vorbită e ceva vit, care 

se preface merci, de și rimâne în fond aceeași, după cum, 

  

1) Român, românesc, românesce sînt formele limbii literare; for- 

mele corecte după legile de desvoltare ale .limbii nostre sînt Rumân, 

rumânesc, rumânesce, cum se și dice într'adevăr în limba poporului; 

însă formele limbii literare, la care se adaogă încă şi numele statului 

românesc, România, sînt întrebuințate în limba literară chiar înnainte 

de secolul al 19-lea ; aii câştigat dar dreptul de existenţă în limbă, 

Gramatica Istorică.—!. A. Răâulescu-Pogoneanu. . 2
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de pildă, un om rămâne mereii același tâtă viața lui, deși 

se schimbă mercii la înfățișare, la statură, în glasul, în firea, 

și în sufletul săi, din pruncie şi până la bătrâneţe, — ori, după 

cum un rii! curge mereii în acceași matcă, vine din aceleaşi 

îsvâre, e mereii același rii, deși apa se schimbă mereii. Pre- 

facerea unei limbi se întîmplă însă pe nesimţite, ca și cre- 

scerea unui copil, de pildă, și de aceea noi nu ne putem da 

“s&ma de acestă prefacere, dacă ne uităm numalla limba nâstră 

de aqi; însă dacă punem faţă în faţă limba ce o vorbim no! 
acum cu limba latină, ori chiar cu limba din cărţile românesci 
de acum 300 de ani, atundi,.cu tâte asemănările dintre ele 
găsim din ce în ce mal multe deosebiri, cu cât ne depărtăm 

îndărăt, în trecut. Vom. găsi, de pildă, nu numai că vorbele 

limbil aii altă înfățișare, în parte alte sunete, ci. vom vedea 

„afară: de asta, că, pe de o parte s'aii născut în lăuntrul limbi, 

ori ai intrat din altă, limbă, cuvinte nouă, pe care limba nu 

„le avea în trecut, Yar pe de altă parte ai murit cuvinte ce 

trăiai odinidră întrînsa, și altele și-aii schimbat înțelesul de 

„mai nainte. , - 

IER "Prefacerile unci limbi nu se fac însă la întîmplare, ci după 

'nisce legi, dintre care unele se pot stabili, în deosebi legile 

schimbărilor fonetice (adică ale prefacerii sunetelor ce compun 

cuvintele limbi!). Așa, de pildă, şi în cuvintele mână (în limba 

veche. românescă : sun), lână, ânger, betrân, grîă (v.r.: 
grînu, ar. gărnu), cânt, pâ(i)ne, câ(i)ne, mâ(i)ne, jupân, 

stăpîn, spîn..., care. vin din cuvintele latinescă populare, “manu, 

lana, *angelu, *bet(e)ranu (== lat. clas. zeteranus), *granu, 
canto, *pane, -*cane, mane, din cuvintele slave jopan și 
slopan şi din cuvîntul grec Oz&vy05.u vedem aceeași prefacere 
a lui a accentuat (din cuvintele latinesci, slave și grecesci) 

în î (în cuvintele 'românesci),. ca și în cuvintul Rumân 

din Romanu. Dacă băgăm însă bine de sâmă, vedem că în 
„tote aceste cuvinte « e urmat de un 2; prefacerea nu e dar” 

la întimplare, ci s'a făcut după o lege, pe care o putem for- 
mula ast-fel : în zechea limbă românescă a accentuat urmal
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de n sa prefăcul în 3; dacă nu era acest caz, atunci a s'a 
păstrat : de pildă în cuvintul an, a nu s'a prefăcut în î, fiind-că 

- nu cra urmat de un. singur 2, ci de dol: *annu (= lat: el. 
anus); iar în cuvintele rană (3l.), hrană (sl.), sanie (s.), 
strană (sl.), archanghel (gr.) dușman (ture.), german (neol.)..., 
de şi a e urmat de un:singur ș, totuși nu sa prefăcut în ş, 
fiind-că aceste cuvinte aii intrat în limba românescă: în vre- 
muri când prefacerile de mai sus se întîmplaseră :de. mult 
și legea pomenită nu mal avea nici un efect. 

Limba românâscă se trage din limba latină vulgară (rus- 
tică), vorbită de coloniștii romani și de populaţia romanisată, 
din Dacia, precum și de populaţia romanică din peninsula 
balcanică. Limba, nâstră se trage dar nu din: limba latină 
clasică, pe care o cunâscem din! scriitorii latint ca Caesar. 
„Cicero, Horatius, Vergilius, Tacitus, ete., ci din limba latină 
vulgară sai rustică, adică din limba pe care o vorbea po- 
porul de jos, 6menil. de la ţară, negustorii, meseriași, soldaţii... 

Acestea nu eraii dout limbi deosebite, ci aceeași limbă, 
vorbită de deosebite clase sociale. Intre ele amândouă era 
cam aceeași diferenţă ce este, de pildă, astădi la noi între 
limba” românescă. din cărţile și jurnalele 'n6stre — așa disa. 
“limbă literară — și limba ce o grăiese ţăranii români de pre- 
tutindeni. o | i E | 

2. Teritoriul pe care sa format. limba românescă. — 
Dacia a fost colorisată, cu coloniști aduși din tâte părţile im- 
periului roman, de împăratul Traian, după sfirșitul r&sbârelor 
sale cu Dacil (107 d. Chr.). Colonisarea Daciei nu era însă un 
fapt isolat; înnainte de acesta, Romanii, începend de la secolul 

'al 3-lea înnainte 'de Chr., cuceriseră -și colonisaseră. rind pe 

-rînd întrega peninsulă balcanică și Pannonia; populaţiile de 
baștină ale acestor locuri se romanisaseră saii erai pe cale 

“de a. se romanisa. Peninsula balcanică era atunci o parte 
“importantă a imperiului roman, legată de tot restul imperiului, 
și în deosebi de Italia, prin limba și prin organisarea sa po-
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litică și militară. In același timp legăturile dintre diferitele 

părți ale peninsulei balcanice, și dintre populaţiile din stânga 

și cele: din drâpta Dunării, erai mult mai strinse ca astădi. 

Dunărea nu despărțea popâre deosebite, | ci unea ramurile ace- 

lulaşt popor. „Existenţa de may târdii a poporului românesc și. 

a limbit românesci nu sar putea “pricepe, dacă nu ne-am 
“închipui că, întru ce privesce limba,: pe de o parte peninsula 
balcanică nu era despărțită în acea vreme. de Italia şi Rhetia, 
lar pe de altă parte că populaţiile romanice din stânga Du- 
năril erai în contact: direct cu cele din drepta Dunării. - 

Până pe la începutul secolului al '7 d. Chr. limba prin- 
| cipală, care se grăea prin ţinuturile, ce formâză astăqi Bulgaria, 
Serbia, Bosnia. și Herţegovina, Muntenegru, Dalmația, Albania 

- Și Macedonia, era o limbă Yeșită din limba. latină vulgară, o 

„ limbă romanică Ea era vorbită. de la marea Adriatică până 
“la marea Negră și de la Carpati până în Pind. Vorbele: torua, 

torna, fraire, citate de un scriitor bizantin din secolul al | 

“6-lea, ca fiind 'spuse în limba părintescă de un soldat din 
“armata unul general bizantin, ai fost rostite în acea limbă. No! 

“nu 0 cun6scem direct, însă ea a lăsat urme adânci în limba 

albaneză. de adi, și sa continuat în vechea limbă dalmatini 
"(care a dispărut, dar se mai vorbea încă în insula Veglia, de 

pe câsta mării Adriatice, până în secolul trecut) și în limba 
“românâscă de astăqi. Limba n6stră a Ieşit dar din acestă limbă 

a populaţiei romanice din peninsula balcanică şi a celel care 

“mal rămăsese prin părţile munt6se ale Dăciel, după retragerea 

“legiunilor romane de către Aurelian (271 d. Chr.). 
__ Probabil abia prin secolul al 7-lea—8-lea s'a desvoltat din 

acel graiii romanic limba. românâscă, ca o limbă nouă, deosebită; 
până prin secolul al 10-lea ca trebue să fi ajuns la desfășurarea 
el deplină. Acâstă peri6dă de 2—3 vâcuri e peridda unității 

“primitive a limbil nâstre; limba -românescă din acea vreme 
o putem numi limba românescă primitivă : e trunchiul comun 

"din care s'aii 'desvoltat apor' tâte dialectele limbii românescl. 
Ea trebue să fi păstrat încă în spre apus continuitatea și con-
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tactul direct cu limba italiană ce se desvoltase în acelaș timp-! 
„din limba romanică a Italiei. Așa dar în părţile muntâse ale 
vechiei Dacii, și în peninsula balcanică mai ales trebue căutate 
originile limbii nostre. Asem&narea. așa de isbitâre între cele 
trei. dialecte românescă, care de la. despărţirea lor n'a maj 
avut nici un contact între ele, nu se pote explica, decât prin 
admiterea unei. limbi românescl primitive unitare, desvoltată | 
„pe „un teritoriă comun; care a fost acel teritoriii. comun,. nu . 
ştim; însă numersele. elemente grecești și albaneze din dia- 
lectul daco-român îndreptăţese presupunerea că acel teritorii 
comun trebue să fi coprins și peninsula. balcanică. | 

Despre acestă limbă românâscă primitivă nol n'avem nici 
0 cunoscinţă. -De asemenea nu scim precis - nici vremea din - 

"evul mediă, când s'a. răspîndit poporul românesc în mal multe 
„părţi și decr limba primitivă românâscă în mal multe ramuri, 
fără o strinsă viaţă comună între ele, și fără nici o legătură: 
cu restul lumii romanice. 

3. Imprăștierea limbei românescă. Influența slavă. i | 
probabil, că evenimentul principal care a provocat ruperea popo- 
rului românesc în mai multe trupuri și despărţirea Iul de cele- 
lalte popâre romanice, este năvălirea, Slavilor în peninsula bal | 
canică. După ce Ostrogoţil părăsesc ţările dunărene (pe la, sfir- 
șitul vâcului al 5-lea d. Chr.), Slavil ocupă șesurile din stânga. 
Dunăril și încep să trâcă şi în drâpta Dunării, întâi în cete 
mici, apol în cete din ce în ce mai numerese, așcdându-se 

* statornic în peninsula balcanică până la. marea, Adriatică, până 

la marea Nâgră- și marea Egee și: până, în regiunea-Savei şi a 

Dravei. Faptul acesta a avut urmări de o însemnătate capitală 
pentru s6rta, poporului românesc și a limbii sale : pe de o. 
parte Slavii aii luat o parte din pămîntul ocupat mai nainte. 
de poporul român, pe. el însu-și l-ai risipit- în ma! multe 
părţi, au desorganisat viaţa lui de până atunci cu tradiţii ro- 
mane și i-ai. tăiat comunicațiile cu restul lumit latine, tar pe 

de altă parte elementul slar a pătruns chiar înlăuntrul poporului 
românesc, s'a amestecat cu el și a dat în scurt timp o altă față
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limbii românescă, care începuse atunci să răsară din limba roma- 

nică a acelor ţinuturi. Limba românescă a rămas în fond tot 

o limbă latină, însă cu o făptură cu totul deosebită dea 
„celor-l-alte limbi i romanice din centrul și din apusul Europe. Ea 

trăesce acum maj departe i în cultura Orientului. Abia în secolul 

al 19-lea se redeștâptă în noi mat viii: sentimentul latinităţii 

nostre, care. ne pune Iarăşi în contact cultural cu cele-l-alte 
popâre de aceeași rasă cu-not și cu trecutul.nostru roman. 

Influenţa slavă asupra limbei n6stre a durat mai multe 
-vecuri;, cea mai puternică a fost cea de la început, de pe la 

secolul al 7-lea—8-lea până pe la. al 10-lea, și care s'a exercitat 
asupra întregului popor românesc; -ea.-s'a continuat însă până 

în secolul al 17-lea, prin -faptul că vechea limbă slavă era, 

limba oficială a principatelor Munteniei și Moldovei și limba 

cărţilor bisericesci în tâte țările românescă ; subt o nouă formă, 

a influenței limbii rusesci,. ea a apărut iarăși la Românii din 

stânga Dunării lă sfârșitul secolului al 18-lea și în'prima jumă- 
tate a secolului al. 19-lea, și se continuă și astă asupra 
limbii românesc! din Basarabia și din Bucovina. Limba Ro- 
mânilor care aii mai rimas în peninsula balcanică a fo 

într'una subt influența limbil bulgăresci, și e și astădi, 'ia 
limba. Românilor din Istria e aprâpe cu totul înnăbușită de 

altă limbă slavă, de limba croată. 
Să vedem cum limba slavă ne-a schimbat fiptura gralului 

nostru. Mal întâiii. o mulţime de cuvinte slave ai intrat în 
limba nostră, aii devenit cuvinte ale n6stre, tot așa, de mult 

ca și cele moștenite din limba latină ; și nu dor cuvinte de mâna 

a dota, ci cuvinte neaptrat trebuincr6se pentru cugetarea și 

simţirea nâstră, pentru vorba nâstră de tâte qilele, cuvinte fără 

de care nicl nu ne putem închipui limba. nâstră de astă-(I. lată, 

„de pildă, câte-va : ceas, vreme,. veac, vîrstă, graiă, praf, 

bas, poveste, jale, noroc, pricină, nevoe, grijă, nădejde, 

roză, ispilă, traiă, obiceiă, nărav, necaz, primejdie, veste, 

taină, sfint [sînt din Sintă-Mărie, Sîn-Pietru, etc.... e din lat. 
sanclus], raii, iad, cosciug, clopot, liturghie, popă, ulădică,
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„mirean, obște, - du, blajiu, drag, dragoste, vesel, sdravău, 
destoinic, voinic, slab, milostiv, lacom, mândru, vinovat, 
prost, netrebnic, vrednic, treaz , bogat, sărac, zgîrcit, trântor, 
boier, slugă, rob, sabie, plug, vicii, cosă, muncă, trevă, grajd, - 
iesle, pivniță, pod, prag, luncă, poiană, pajiște, îzuor, deal, 
graniță, peșteră, prăpastie, vezduh, zare, haină, . troian, 
răsboiit, sută, grămadă, movilă, cârciumă, _precupeț, zidar, : 
grădind, vrabie, cocoș, gâscă, lebădă, zimbru, hrean, mac, 
smochină, măslin, drojdie, cumătra, nevastă, logoduiă, obraz, 
trup, bolă, otrăvire, greșire, citire, lovire, omorire, năs-: 
cocire,. iubire, aievea, . iule, potrivit, prea, în zadar. Dar 
limba slavă, ne-a dat nu numai o mare parte din cuvintele 
limbi! n6stre, ci și forme gramaticale, cum ce de pildă forma, 
vocativului feminin (eleo, soro...) și pâte și pe a celui mas- | 
culin, câte-va. prefixe și 0 mulţime de sufixe pentru derivarea 
cuvintelor . (vedi capitolul de.la. urmă). 

Afară de acestă influenţă așa de puternică, limba nâstră 
a, ma! suferit schimbări mai mici şi din partea altor limbi, și 

- anume ale diferitelor popâre cu care am venit în atingere 
directă, după vremuri, ori cu care sîntem vecini și adi: Alba- 
nezi, Turci, Greci,  Unguri,. Germani (Saşii din Ardeal); ' far: 

astădi ea suferă.o puternică influență culturală din partea 
limbii francese, care ameninţă să, ne schimbe adânc faţa limbii 
n6stre, . - 

4. Dialectele limbii românescă și întinderea ci ac- 
tuală.— Cum am spus, probabil prin năvălirea Slavilor, și pâte 
și prin alte - evenimente necunoscute, poporul românesc din 

peninsula balcanică a fost împins în mal multe direcţii și 
despărţit în mai multe trupuri. O parte aii apucat spre miază-di, 

„până în Epir și în Grecia, -o parte spre miază-npte, peste 
Dunăre, unde s'aii amestecat cu cei ce mai rtmăseseră acolo : 
din urmașii coloniștilor lui 'Traian, far o parte a apucat spre 
apus-miază-nâpte, ajungend până în Istria, ba chiar până în 

Moravia și Silesia. Prin acest fapt, deosebitele grupe de Ro- 
mâni pati mal fost în atingere unele cu altele; limba lor
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s'a desvoltat mal departe isolat, ast-fel încât din acea limbă româ- 

nâscă primitivă unitară, Sai desv oltat cu vremea trei dialecte: 

1. Dialectul daco- -român, limba Românilor din stânga 

Dunării și din părţile alăturate din drâpta Dunăril.: Acesta e 
- dialectul cel mai important, vorbit de partea cea mat nume- 
„r6să a poporului ' românesc; el e temelia limbii literare a. 
tuturor Românilor. E vorbit de vre-o 10.000.000 de Români, 

- care formeză un teritoriii compact, nedespărţit: vre-o 3.000.000 

în Ungaria [în Maramureş, părțile . Oradiei-mari, ale Aradului, 

banatul Timișorel și Transilvania]; 180.000 în Serbia [in partea 
de nord-est,. ţinutul dis Craina,. din dreptul Orșov cl și Seve- 

rinului spre Zaicear și Negotin] ; vre-o 70.000 în Bulgaria 

"(50.000 numa! în ţinutul Vidinului; mai tot malul drept al 
Dunării, de la Vidin în jos până la graniţa românescă e plin 

“cu sate românesci 1]; . 5.500. 000 în România; 210.000 în 
Bucovina; vre-o 800.000 în Basarabia. « Colonil răslețe de 

Români sînt și dincolo -de aceste graniţe. In acest dialect sint 

şi cele mal vechi texte de limbă românescă ce ave, și anume 

“din a doua jumătate a vâcului al 16-lea încâce. Limba ce ni 

Sa păstrat în actele și cărţile românescă din secolui al 16-lea 

și al 17-lea constitue vechea limbă românescă.. 
| II. Dialectul aromân, vorbit de Roinânii care ai mal rămas 

în centrul peninsulei balcanice. Aceștia se numesc el înșiși 

Armân, Arăiân, pl. Raumân [Ajromăâni, graiul lor are 
particularitatea de a adăoga un a prostetic, mai ales la cuvinte 

care încep cu 7, s, și [: ar&u, aspari, alavdu, armânc, Armân= 

r&ă, sperie laud, rămâne, Român), iar alte neamuri le daii, ca 
poreclă, numele de Cafovlachi [gr.==<Valachi schiopt>] și Țin- 
țari [poreclă dată de Sirbi și de Bulgari, pe care i-a isbit în graiul 

Aromânilor rostirea peltică a lui-c* : <ținți», în loc de «cinct>]. 

Numele de «Macedo-românt» saă de «Români macedoneni, ce 
li se dă de obicelii, e puţin potrivit, fiindcă aprâpe două treimi 

  

1) Ctr. G. Weigand, <Die rumănischen Dialekte der Kleinen Walachei, 
Serbiens und Bulgariens», Leipzig, J. A. Barth, 1899, pag. 12—20.
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din el locuese în alte părți. ale peninsulei balcanice decât 
„Macedonia propii disă. Sint în număr de vre 180.000 D și 
nu formâză, un teritorii compact, ci. mici insule în inijlocul 
celor-l-alte popâre balcanice sai grupe isolate în munţi, ca. 
păstori semi-nomaqi [aceștia s6 numesc Farșerioți]. Aromânii 
sint răspândiți prin Macedonia, propriii disă, [vre-o 63.000, 
r&sfirați], prin munţii Pindului [unde e centrul cel mal com- 

„pact al lor, vre-o 50.000*de suflete la un loc, parte pe 
„Pămint turcesc, parte în Grecia],-pe Olimp, prin Albania, Epir 
şi Grecia. Afară de aceștia mai e în Macedonia o mică grupă 
„de Români [vre-o 14. 000) la nord-vest de Salonic, lângă munţii 
Caragiova, în ţinutul Aeglen (sl. meglen, moglen = negură), 
care vorbesc-un dialect deosebit de al Aromânilor; parte din 
ci sînt: mahometani (satul Nonte, cu 3900 locuitori). EX înși-și 
nu se numesc <Aromâni», <Arămâni» sati <Armâni», ci cu 

“numele dat. de Slavi, „Vlahia. Profesorul Gustav Weigand, 
care a studiat de aprope graiul acestor Români, îl consideră 
ca un al patrulea dialect românesc, pe care-l numesce dia- 
lectul meglenilic. 

TIL. Dialectul istro-român, limba vorbită de o mică insulă 
de Români din Istria: (vr'o 3000) la. pâlele lui Monte-Magsiore, 
nu departe de Abhazia. Ei se numesc „Ciribiri“ [pâte după 
particularitatea graiului lor de a înlocui pe zcu 7: ciri, bire: 

„= cine, bine (erotacismul»)), iâr limba lor se chiamă „«ciri- 
birski» și «vlașki». Adi mai sînt numai 3 sate unde se vor- 

hesce românesce. și alte 5 în care Omenii mal pricep româ- 

nesce; în curând însă vor dispărea și aceștia în masa popo- - 

rulul croat, și cu el va dispărea, din nenorocire, o parte din 
neamul nostru: și O formă particulară” a graiului și a sufletului 

| românesc, 

"„ 1) După statistica dată de profesorul Gustav YVeigand, care a cer- 

cetat limba şi numărul lor la faţa locului, într'o lungă călătorie, Vezi 

cartea acestuia «Die Aromunen», 2 vol, , Leipzig, J. A. Barth, 1894 şi 1895, 

în deosebi vol. L pag 271—312 şi charta etnografică alăturată la acel 
volum. . -
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Dintre aceste trei dialecte, cel aromân şi cel istrian ai 
un caracter mai arhaic; unele din particularităţile lor se. 
găsesc sporadic și în «vechea limbă românâscă»> și chiar adi 

încă, în unele regiuni ale dialectului daco-român: așa, de pildă, 
dialectul aromân are în deosebi: unele asemănări - cu limba 
Românilor din Banat, iar dialectul istrian cu limba «Moților» 
din Ardeal (Românii din nord-vestul Transilvaniei, în ţinutul 
Abrudulul). | | 

5. Vocabularul limbii românescă. — Vocabularul limbii 
nostre e forte amestecat.. Fondul latinesc. e partea cea mai 
preţi6să, temeiul limbit; însă acest fond. primitiv a primit 
câte-va. elemente de la poporul care a. trăit înnainte de noi. 

prin ținuturile n6stre, și a fost străbătut apoi de forte multe 
elemente streine, împrumutate de.la neamurile care ai trăit 
ori trătesc împreună cu noi, sat. alături de nok. Limba nostri 
coprinde dar: 

„A. Cuvinte moştenite din limba latină vulgară ; de pildă: 
cuvint din *coventu (lat. cl. conventats), cugetare din cogitare, 
înimă (v. r. înemă) din anima, minte din *mente (lat. cl. mens), 
lume din been), stea din. stella, siaia din *uo(u)ella, femee 
[fămee] din *famelia (lat. el. familia), cruce din *croce (lat. 
cl. cruz), biserică (e... băsearică), din Vasilica, mormînt 
din *emolu menta, închinăciune din *inclinatione, preut (preot) 
din *pre(sbitru (lat. cl. presbiter), caminecare din *comini- 
care, mâncare din *mandicare, mușchiă din masc(o)lu(8), 
ochit din *oclu (oculus), așchie din *ascla, (lat. cl. astula), 
secere din *secilis (sicilis), vechii din *veclu (lat. cl. vetulus, din 
vetus), bun din *Donu (bonus), munte din *monte (mons), piept 
din *pectu (pectus), lapte din *lacte (lac), fiere din *fele (fel), 

„miere din mele (nel), sâre din sole (sol), neauă din *nete 
(niz), scră din sera, ste din *hosle (hostis), aramă din 
*crame (aeraunen),ariciă din ericiu(8), ușă din *ustiu (ostium), 
mierlă din *merla (meratla), cal din *caballu, berbec(e). din 
*Derbece (vervez), armăsar din *armessariu, (lat. cl. ad- 
missarius), gind din galina, mer din *melu (nahun), plop 

7
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din *populit, jneapen din juniperu(S), ghindă din *glande 

(glans), chiag din *cloagu (coagulum), ghiață din *glacia (gla- 

cies), cântare din cantare, tăcere din tacere, fugire din *fugire 

(at. cl. faugere), trămitere din *tra(s)melere, cheie din *clave 

(clavis), chiar din *claru (|. e. clarus), unchii, din a(u)une(a)- 

lu(s), sughiţ din *şaglutio, închid din *includo, vite din vinea, 

îie din linea, în din linu(m), iertare din libertare, iei (iai) 
din levo, sbier din *exbelo, sbor din *exuolo, prefac din *per- 

faco, umblu (v.r. îmblu). din amb(au)lo, cer din guiaero, cer 
din *celu (lat. cl, caelan), care din *guale (qualis), auciiestru din 

“magistru (magister), mai din magi(3), piresimi din *gqua- 
resima (quadragesima), zece .din *diece (decem), dînă din 
Diana, dijmă din decima, lîrziă, din tardivu (tardivus), când 

din guando, și din sic, rece din vece(n)s, încet din în 1 gatieto, 

cam, din gaomo(do).: 

B. Cuvinte împrumutate de la alte popăre cu care 'Ro- 

mâni! aii locuit împreună, ori cu care ai venit în atingere :: 

a) Dintre acestea; sint unele care aii o. vechime tot așa de 

mare ca și cuvintele moștenite din Jatinesce și anume cuvin- 
tele de origină dacică ori ilirică -(tracică), care aii trecut în 
limba populațiilor romanice de la, popârele autochtone cu care 

- Saii amestecat coloniștii romani. Ca. atare sint considerate 

Darză, muz, viezure, brad, mazăre, baltă, codru, mal. 

b) Elementele albaneze sint iarăși dintre cele mai vechii în 
"limba noastră. Albanezii sint . consideraţi ca urmașii vechilor 

- iris el ai trăit la un loc cu poporul romanie din peninsula: 

balcanică și apoi cu poporul românesc ; de aceea limba lor 

are - forte "multe latinisme, iar a n6stră multe albanisme ; de 
„exemplu : văpae, jumătate, sat, g ghimpe, ghia, piru, Broscă, 
cidră, şopîrlă. 

6) Elemente g grecesti, [dintre care unele intraseră în latina 
vulgară, din care le-am moștenit, iar altele aii intrat may târqii], 

ca: botez,. biblie, azimă, prospăt, papură, urmă, martur, 

patriarch, călugăr, acatist, aghiasmă, mănăstire, a hiro- 
tonisi, zugrav, văpsea, cărămidă, za, zahăr, dascăl, pedepsire,
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Daparudă, turtă, piron, -vdrvar, argat,. chivernisire, ana- 
podea, canon, condeiii, copil, frică, iconom; „mătase, plapumă, 
horă, patimă, log gofăl, scop, vlăstar, prisos, eflin. 

d). Elemente slave, f6rte numer6se, după cum am vădut. 
Unele din ele ai înlocuit cuvinte latinești, fără a ne putea 
da s&ma ce superioritate aveai asupra cuvintelor n6stre vechi; 

- » așa de pildă 7ob a înlocuit pe șerb, zcipadă Și omet a înlo- 
cuit în unele părţi pe neauă. | 

e) Elemente tarcesci :. divan, drag gomnan, găitau, para, oca, 
- dovleac, bașbuzuc, sacagii, bucluc, caraghioz, han, chirie, 

„ bacșiş, mahala, maidan, bidiviii, cearşaf, chilipir. 
fi Elemente ungatreşti: gind, meșteșug, a făgădui, cizmă, 

aldămaș, oraș, văgaș, gaz dă, îmaş, hîrdăă, lacăt, leagăn, a 
mântui, neasia, viclean, rezeş, haiduc, -catană. 

9) Elemente gerinane : spițărie, felcer, şanţ, șir ea, laivăr. 
"C. Cuvinte create de limba nâstră din cele moștenite și 

împrumutate (prin. derivare, prin compunere, prin altă între- 
buinţare); ca de pildă : a binecuvînta, inimos, înstelat, răscruce, 
bisericuţă, arămiii, cântăreţ, brădet, măzărică, învăpăiat, sătuc, 
a împrosptta, discălaș, a pironi, a necăji, a însuti, nevoiaș, 
prăpăstios, născocitor,  boterese, gânditor, făgăduință, -cizmărie, 
ștrengar. 

D. Cuvinte nouă (incotogisme), introduse prin limba, lite- 
vară, mal ales din limba franceză, unele. și din limba latină 
clasică ori din limbile surori (tot prin mijlocirea limbii franceze, 
de cele mal multe oră), făţuite însă după firea limbii nostre; 
de pildă: avar, hipocril, spital, statue, avantaj, conversaţie, 
curaj, pericol, minister, prefect, director, bancă, stradă, 
fabrică, credit, magazin, modă, salon, model, jurnal, reclamă, 
anunţ, abonament, aduocat, doctor, profesiune, națiune, 
comună, administraţie, constituţie, liceăi, universitate, librărie 
teatru, actor, repetiţie, piesă, ”epresentaţie, public, operă, înte- 
ligenţei, consciință, speranță, religie, confesiune ... Aceste 
cuvinte ne îmbogăţese limba, când exprimă, idei pentru care 

:n0l nave cam termeni, sai când introduc mal multă precisiune.
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în cugetarea nâstră; când avem însă „pentru aceleași idei 
cuvinte vechi în limbă, înțelese de toți Românii, trebue să le 
preferăm.pe acestea, căci altminteri limba literară se depăr- 

„teză și se înstrein6ză prea mult de limba, poporului, care e 
izvorul viii al ori-cărel limbi. Barbarisme ca asanare (însănă- 
toșire), defrişare (desţelenire), pariă, (prinsâre), furaj (nutreţ), 
rugeolă (pojar), variolă (vărsat), breşă (spărtură), mariaj 

. (căsătorie), lingerie (rufărie, albituri), a epuisa (a istovi, a. 
slei), or (îr. or, rom. = însă, deci, așa dar)... nu înavuţese. 
limba, ci o schimonosesc. ţ 

6. Limba românescă. și limbile. romanice. Din limba 
latină vulgară s'aii mal desvoltat Și alte limbi romanice (sait 
neolatine), prin alte provincii” ale. imperiului roman. E o lege 

firâscă, fără excepţie, că ori-ce. limbă vie, vorbită chiar pe o 
„întindere mică, .năzuesce să, se despartă cu vremea în mai 

“multe dialecte, care se depărteză și se desvoltă din ce în ce 
mai mult în direcţii deosebite. Așa s'a întâmplat și cu limba 
latină, care 'era vorbită pe o întindere așa de mare și de. 

- „atâtea popâre diferite romanisate. Ea s'a, modificat după clima. 
deosebitelor provincii, după graiul primitiv, după rasa, și după 
firea, deosebită a, poporelor care aii adoptat-o. Din aceste dia-. 

- lecte romane, ati eșit mai târdiit (de pe la secolul al 7 d-lea., 

„d. Chr, îne6ce) limbele romanice saii neolatine, şi anume : - 
portugheza, spaniola şi catalana, provensală, francesa, ila- 
liana, vheto-romana! (vorbită în cantonul Grisons din Elveţia, 

- în parteâ „de miază-zi și de răsărit a. Tirolului și în Friul), și 
româna. - 

Tote. aceste Tiznbi le putem numi surori între ele și fice 

ale limbil latine ; comparaţia însă nu trebue să o luăm întoc-. 

mal, căci șe potrivesce numal pe. jumătate cu raportul real 
de rudenie între două saii ma! multe -limbi. Limbile romanice 
nu S'aii născut din limba latină, cum se nasc copiil dintr'o “ 

mamă, care trăesce mai departe .în același timp și pe. același 
loc cu ei, ci fie-care limbă romanică ce tot vechea limbă latină,
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însă continuată, desvoltată mai departe într'un anume loc, subt 

influenţe deosebite, și de aceea cu un caracter particular. 
- „ Faţă cu limba, latină, limbile romanice sînt mai analitice, 

„desfac mai amănunţit în formele limbiy, elementele cugetării. 

„Faţă cu cele-l-alte limbi romanice, caracterele propri! mal isbi- 

târe ale limbii n6stre. sînt : sunetele guturale & și $, punerea 

articolului la urma, numelor, un fond latinesc ma! rustic, lipsa 

-de elemente germanice vechi, și presenţa altor elemente streine 

proprit numai limbil n6stre—slave, albaneze, unguresci, turcesci. 

Limba, n6stră are mat multe elemente streine în vocabular 

- decât ork-care altă limbă romanică; în unele puncte însă are 

un caracter mal conservator, e mal: apropiată de latinesce ; 

de pildă, în formele gramaticale şi une-ori și în vocabular, 

- Limba nâstră e singura care a păstrat pentru numirea 

sa. şi a poporului ce o grăesce numele străbun: Român, romă- 

nescă, Arumâu, arumâneşte. Dintre cele-l-alte limbi romanice, 

se apropie mal mult de italiana și de rheto-romana. Iată ca 

probă câte-va vorbe italienesc : noi, voi, trei, poi (apoi), canti 
"(cânţi), fele (fiere), sale (sare), este, chiamo (ehiem), ghiaccia 

(ghiața), strabaono ; câte-va friulane: distrama (a destrăma), 

îmbina (a îmbina), legnarie (lemnărie), ferbint. 
7. Exemple de limbă din dialectele românescă. — Să 

vedem acum, cum sună limba fraţilor- noștri din Istria și din 

peninsula, balcanică. 

Iată începutul unei povești, în dialectul istrian: 

Io ve spur ţ-a foșt și ţe n'a foșt; scutoaţi bire! Ontrat 
a foșt trei surări și mergu pri su ocna lu ţesoaru și ura gant: 
«se me reaș i6 marit, io reaș ve fetu cu bareta zloatnt>. 

E ce oatea gan€, che se rea marit după ie, rea f6ce 
un fet cu zloatn6 tachetă, e: trela gan6, che se rea marit6, che 
rea v6 dvolţi-fecior. cu peri zloatni. . 

__E ţesoaru gant: <i-ol te (lo vol te) loa». Ben, lell s'a 
mes marit6.
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[Ei vă spun ce a fost și ce n'a fost; ascultați bine. Odată 
ai fost trel surori și. merg pe sub ferestra cesarului (împăra- 
tului) şi una grălosce: «dacă m'aș mărita eii, cii aș avea un 
făt cu scufiţă de aur». 

Și cea-l-altă dice, că dacă sar mărita după. el,- ar face 
un făt cu hăinuţă de aur, și a treia dice, că dacă sar mărita, 
ar avea doi feciori (doi gemeni) cu perii de aur. 

Și împăratul grălesce: <eii te-oiii lua». Bine (acuma), ele 
- all. mers să se mărite] ). 

. i - . i * . ” 

Ca probă de limbă și de cugetare aromânâscă, dăm câte-va: 
proverbe și ghicitori culese din satul Avâela din Pind, o po- 
veste din Monastir, și un. cântec din Veria; o să vedem din 
ele, cât de apropiat e gralul și felul. de gîndire al Aromâni- 

- lor'de al nostru 2). ! 
Armânlu? 's-oarfi în s-hibă, tut: pri celnic va s-o-aducă. 
[Aromânul şi sărac să fie, tot ca un celnic o s'o ducă (0 să se poarte). 

Ă Cardin at. orfanu(s). Celnic = şef de trib]. 
' E: 

Armânlu n-calar, i val doarmă, i val cântă. 
- [călare] [ori] 

*% 

Arău-i Turcul, ma ni(i)nsă cama rău-i cisputarașălu. 

-Arbineslu-i frati cu alâvdarea. 
[Albanesul e frate cu lăudarea]). 

1) Din «Erstes Jahresbericht des Instituts fiir rumănische Sprache 

zu Leipzig», herausgegeben von Dr. Gustav” Weigand. Leipzig J. A. Barth, 

1894. . 

2) Proverbele şi i ghicitorile sint publicate de d. Pericle Papahagi 

în aZweiter Jahresbericht des Inst. f. rum. Sprache zu Leipzig», 1895; 

povestea din Monastir, de d-l G, Şaiacgi în;aDritter Jahresbericht, ete.» 

1896 ; cântecul din Veria în al 2-lea volum din opera «Die Aromunen» 

a profesorului Weigand. . 

Li
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Furlu acaţă farlu. 
[Furul (hoţul) prinde pe fur]. 

x 

Omlu auș ca natu s-faţi. 
[Omul bătrân ca un copil se face, A < lat. avus. Natu <lat. natu(8)). 

De apuridă s-faţi nari, ma cu arâvdari ). 
- [miere, dar cu răbdare). 

Ficiorlu dizhirdat, armâne ninviţat. - « 
x 

Anţă mi(n)că: meari, ș-altor Yamurtă dinţi. . 
LAU] (mere) [le amorţește (li se strepezește) dinţii]. 

. * -. . . 

Cark alagăi după doi lepuri, nu acață necă un. | 
” [prinde nici-unul). 

Carl ș-ari barba, ș-ari și chleaptinli. | 
[pieptenele). 

„Cari sapă groapa altu, s singur ş-cadi nuntru. 

Alurea arucă “tufechia Ș- alturea agudeaști. (arsari) lepurli. 
[alurea] [pușca] [răsare] 

4 „ [liurea= =. r, aiurea <lat. aliorsum. 

Cîr. fr. ailteurs). 

N . % 

Alu mi(n)ţi, gura va-t ampută. | 
[Ară (usturoiii) mănînci, gura o să-ţi pută. Aitilat, altiu(m), Ci. fr. 

ail, ital. aglio. Cuvîntul exista, și în v, Ta și se mal zice și acum prin 
unele părți]. 

* 

Greclu ș- arhand, „ali va mpută. 
[și nobil] - - 

*% 

  

1) cu n am însemnat sunetul nasal palatal; care înlocuesce dia- 

lectal pe m urmat dei "(francezul 9n); culi pe l muiat (1); cu f şi dz 
pronunţarea peltică a lui ce şi ge, cu y.sunetul gutural care înlocuesce 

pe v înnainte dei,
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Multi ori, ţe oar 'aduţi, nu aduţi necă anlu- 
[oara, ceasul) 

Gura a ta s-ti scadă ş-a Tamittet s-te-alavdă. 

Nu se-aspari luplu di chialea oalliei. 
„ [pielea] 

Tini-l baţe și el si-norași.: | 
jă - Dtine=tu] [il baţi]. | | | . 

Boulu s-l6agă di coarni ș-omlu di limbă. 

Paraţ alghi, tră dzili 14. 

  
€ [Parale albe pentru zile negre]. 

. - . se 

Pa p - 

“Ttră broască, brusconlu-l soari. 
[pentru] [broseoiul]. 

Di la, coada oilor, s- -cunoaști bunlu picurar: 
păstor, cioban]. 

[Picurar < picorariu(s]. Cuvîntul e întrebuințat și în Ardeal sub 
i forma de păcurar.) : 

2 . i ? . i NI 

Nalu dulţi di la doauă mumân sudzi. 
(mielul) - - (mame). 

"Iu nu-i foc, fum nu easi. 
(unde, Iu <lat. ubis în o. r.: îo și iu). 

Di ăi. 

A “Ta sun două cumnati, armân vasili nilati.: 
| (rămân vasele nelăute (nespătate)]. 

.: Ă % | 

„Nu te-amecastică Tu :îu-ţ hiarbi oala. 
| x 

D-iu nu mintueşti, de-acloțe- -arsari lepurli. 
(sândești] . [acolo]. [răsare] 

NL aa 

a nui cap, ca vai di cicioari ! Se 

Gramatica Istorică.—I. A. Rădulescu-Pogoneanu. e „7 3
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Ahtari cap, ahtari minti. 
[Atare, așa] 

- ă 

"Nu (ti) du neacliimat kuvă, tra s-nu ti scoată afoară, 
[nechiemat] (unde-va] [pentru ca] [invd — lat. ubivis.) 

Achamă-l la, numtă, si-ţ dzică «ș-tră, mulţ an!> 
[nuntă] _ [la mulţi ani). 

e 

Nu alasă vecliul oaspe, că noulu nu știi cum va hibă. 

A a 
Ocliul a domnului u(î)ngrași tutiputa. 

| [turma]. 
, * 

Gardul ari oclii, murlu ari urecihi. 
zidul] 

* 

Ea s-nică, și «clteili, eleili» strigă, 
[se înneca] eee 

e 

Gai cu gal nu și scoati oclili. 
[Gae] 

Gâlina, ţe-i gâlină, bea apă ș-mutreaști la Dumnidzău. 
[Găina, că-i găină] [și se uilă ?n sus], 

7 ie age . 

După furtuni, yinu j-dzili- buni. 
[vin și) _ .: 

C-ună lilice. nu yini priumuveara. 
[floare] 

x 

'Ținţi dzeaditi tu mână, ş-un cu-alantu nu sunt ună. 
(la) 

x 

Ca ţel cu musca pri nari. 
3 

Când draclu lucru nu ari, ş- -tradezi, coada. tu cândari. 

la cânt , „La cântar),
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Gioacă, ursa, ai: bili€, 
[ursul de belea (de nevoe)]. 

e 

Și z-beaj, și numă bună s-al, nu s- faţi. 
[Și să bel și nume bun să al, (asta) nu se face (nu sc poate)]. 

Cum aledz, acși culedz. ' 
[așa] | 

Vrindalui câmila coarni, pin-j-de ureclli șută armasi. 
[Vrend] Li) E [pleşuvă rămase: fără urechi). 

AX 

J- deadi foc a moarâliei, s-ascapă di șoariţ. 
„Și dete foc la moară]. 

S-nu avarii să-I! dal ţivă a ziclYarlui, nu-u aspuni porţă, că li 
[Dacă nu al să dal” ce-va cerşetorului, nu-i spune (arăta) porţile,'că le . 

veadi nis. | , 
vede dinsul]. [S = să, dacă; avurii = ai avea; ambele și înv. r,] 

.[ , N a 

S-eară tuţ avuţ,: cari vrea sapă agrili ? 
[Dacă ar fi toţi avuţi, cine ar săpa arinele ?] [agru < lat. v. agru (ager)]. 

* 

Si șidearii: s-misuri peturli, put€ nu minţi pită. 
[Dacă al şedea să măsori păturile( foile-plăcintel) n'a putea, mânca plăeintă]. 

. ' x. 

Si niveaţi, dispuliat și N-e-arșini nviscut. 
(Dacă te 'nveţi despuiat, “ţi-e rușine îmbrăcat]. 

. % 

Tundi-u oaea, ma nu u bilea. 
x „beti, jupuil. 

Zborlu ațel uritla ca, câmbană s-avdi. 

[(Vorba) cuvîntul cel urit se aude ca clopotul. Câmbana <lat campana. 

Cir. ilal. campana]. | - 

” x
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„ Câte-va gâcitori (ar.. a(n)g ucitoae), în același dialect : 

Nic, ciuflic escu, tută oastea u-nvescu : Aclu (acul) 
[Mic, foarte mic sint, toată oastea o 'nvestmînt (o "mbrac)). 

[Noescu < lat. investio. Cre. dr. vesimint < lat, vestimentu(m)]. 

a x Ă 

Pub cu coada lungă, lungă și minută: Aclu cu hir (fr). 
[puii] E (subţire ; dr. mărunt < mănunt < lat. minulus). 

Un auș'cu sarea, turnată: Ariţlu [arierul]” 
[unchiaș cu sarica "'nturnată (întoarsă). Ia 

i Bă , . - . , , : 

Valea, valea mi duțeam, pitruniciii n-acâțam, peanili îl li mi(n)- 
cam, truplu tut îli lu aruncam: Ata [strugurele). - 

[potirnichile-mi prindeam, penele [i le mâncam) 
| [Aia lajuti)a <lat, uva, Cuvintul exista și în v, m 

. ” * 

Țe treați prit-apă și nu s-udă?: Aumbra, [umbra]. Se 
_ [prin] ! . : 

* 

Yi(n)g niţ fraţ, cu plocili n n- cap: Dzeaditle [Degetele), 
- [Douăzeci de fraţi cu plăcile n cap. Yi/n/ghiț<lat. vigintil. 

x 

'Pe-s doi fraj ţe tutu z-bași 2; : Foartica [Fo arfeca]. 
[ce tot se, sărută. Bașu <a v. bacio. Cfr, ilal.: baciare= 

“a săruta). 
* 

Ună mulici, ncârcată cu scândurici: Gălina. 
" [eatiră. Mulă=catir <lat mulu(s)]. - DS a _ 

Nă bisearcă cu cali alghii: Gura cu. dinţii. 
[O biserică cu cai albi]. : aaa N - 

% - 

Boaţi nu ari, ș-multi greaști: Cartea. 
[Vece nu are și multe srăește, Boaji < lat. v. voce (vox). Cfr, ar. bocet]. 

Ari barbă, mascur nu-l: Capra. 
, (hinţă de gen bărbătesc. Mascur < lat. maseulu(). 

D. -r, mascur=t Ter], 
= -
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Mut-escu, nu grescu, cu tută lumea zburăscu: “Cundihlu [Condeiul]. 
[Mut sînt, nu srăosc, cu toută lumea vorbesc]. 

Stranlu n-casti lait, câmeașă n- -easti aroși, truptu n-easti albu: 

Câstâna [Castana]. 
[Straiul mi-este negru, cămaşa mi-este roşie... Lai, laie se mai păstrează 

şi în der, în expresiuni ca: <nici laic, nic bălae> (nici neagră, nici 
albă) și în cântecele populare: Mioriţă lae, lae bucălae...]. 

x 

„Fug, ma fug și tut aţia-n hiu: Loclu (pămîntul). 
[Fug, fug mereii și tot aci îmi sînt]. 

* 

Loclu tut lu alag ă și dit loc nu-s mină: Mintea. 
(din loc nu se mișcă). 

x». 

Ună cergă mari, mari, tut loclu. lu acoapiră ș-amarea nu 

0- acoapiră: Neaua. [şi marea). 
E 

J-di morti, j- -di. şiu: nidistichit Yo hiu: Numa [numele]. 
l de mort $ și de viu nedeslipii ci sînt). 

- 

Cari lu adară; nu-l lipseaști; îl dimândă, car nu va, ş-car-âl' 

poartă, necă-l veadi: Pâtlu a mortului. 
[Care îl durează (face) nu-l trebuește; îl poruncește, cine. nu-l vrea, și cine-l 
poartă nici nu-l vede. Dimăndu = poruncesc, c€ comand, <lat. demandare. 

Cfr. ital. domandare, fr. demander). ă 
% . 

Am nă sinduchită: cu nîști, niîști nuntru; si fudzeari niîștea, 
___ niștea, ţe u vol lo sinduchiţa ?: Sullitlu și truplu. 
[Am. o cutiuță cu <nusciu-ce nusciu-ce> înăuntru; dacă ar fugi «nuștiu- 

ce-aua, nuștiu-ce-aua», la ce-mi mal e bună cutiuţa 2]. 
k 

Țe-i curauă nică, aumtă, pri sum loc ascumtă ?: Șarpili. 

[Ce-i curea, mică, unsă, pe sub pămînt ascunsă ?]. 
x. 

„Un aş di Bicuva poartă pali Tutuva: Șoarie. 
(Un unchiaș din Bucova poartă- pal6 n Tutova]. 

7 a 

M-pâduri cristi, m-pâduri mi câlârsii, și-n hoară,- cum me-a- 
[tăiaiă] | Gat
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dusiră, purtolur în mi pusiră : Ciumaglu. 
[vătăşel]. - 

- 3% 

Coarni am și boi nu-n hiă, am sumâr, nu hi umăr, ininu 
[samar] măgar] |merg) 

>. 7 . 

şi scriu şi Zascal nu-n hiă : Zmelclul (melcul). - 

%* % 

Soarle ș luna 

- Soarle ș-luna iră frate cu sorit unlu cama mare ș-alantă 

cama, nică; j-multu z-Yrea. Ma ună dzuă nușciu ţi lă intră 

ănyrăna ş-urgia tu inimă. Soarle s-alăvdă că năsii este cama 

mare pisti loci ş-tuţ l-aii frică. Luna nipoi dzăţea, că năsă 
este. cama mușată j-vrută pisti locă: z-nakri atumţea soarle 

ș-ill tradze ună ahtare șupleacă pisti faţă, ţi-ll si- virsă dlu- 

noară ocliul aţelii stăngu. J-deatumţea ș-armase marata d. 
lună- oarbă di: un ocliu. 

Soarele şi luna 

» Soarele și luna erai frate cu sor(ă), unul ca mai mare și alaltă ca 
mai mică; şi mult se iubeau. Dar într'o zi nuștiu ce le intră sfadă și urgic 

[cearlă] în inimă. Soarele se lăuda că dinsul este [ca] mai mare peste 

pămînt şi toţi îi au frica. Luna apoi zicea, că dinsa este [ca] mal îru- 
moasă și iubită pe pămînt. Se mânie atuncea soarele și-i trage o atare 

palmă peste faţă, că i se vărsă [ii sări] îndată ochiul cel stîng, Şi de-atunci 

și rămase sărmana de lună oarbă deun ochlii. . 

% 

Munte, lai munte (Munte, negru munte 

Multe -arale 4 aj, Multe rele ce-ar. 

Vimturile te bati. - Vînturile te bat 
Frândzile ș cadi "Frunzele îţi cad 

Cate ună dao. Cate una două 

Gioni ș fugi: Tinerii se duc . 
Nveastile Ș plânau:. Nevestele plâng:



a
 

  

  

  

. , 

«lu vă ţeţ, voi glon, „_ <Unde vă [duleeţi vor, Năcăi, 
Va nă venim ș noi», . Yom veni şi not», 

— «lu nerdzem NO, . — «Unde mergem no! 

Nu veniţ vo. Nu veniţi vol»). 
. , . 

x 

Dăm aci și începutul unei povești din dialectul meglenitic, 
care pare și mai apropiat de graful nostru: 

Lă 

Ursonia şi ficioru [Ursdica și copilul]. 

Un tată aș vut-au un ficior. ista zisi ună oară: «Tati, ţer 
un daș»t). Tată-su zisi : <Să-ţ leu, iltuli 2). Kinisit-au să z-ducăi 

„an păzărişti 3), şi ficioru zisi: «Și loii să vin, tati». 'Tată-su 
la lat-au cu iel. Ca pustani an drum 4), tată-su la las6 pri un 

„arburi. Cola 5) vini ună ursontă și zisi : «Disfo ti6), că Toit-ţ 
„săm?) tetă».. Și ficioru si disfâsi și la lo ursonia ficloru, și 

dusi casă cu fel și zisi Ja urs: «Vez, lo ţi 1of8) bun duș 9%) 
_Du-ti tu, să li vicăleș lanti viti divi, că Ioii ţer să dar ructoe» 10), 

Ursu z-dusi. Ursonja, con ţirtii) să la junghă! ficioru, ali - 
zisi: <Puni-ţ-la capu pri prag». Ficloru la pusi opeu 12), ama 

- ursonia zisi: «Nu-i bun pus». Zisi ficioru: «Nu ştiu să la pun, 
! Na 

  

1) mieluşel. 

2) [f]iule. 
3) S'a sculat să se ducă la târg. ! ” î: 

4) Când osteni pe drum. 

5) Acolea. . 

„..6) Desfă-te [dă- te-jos]. 
7) sînt, 

8) ce vînat. | 

9) aduseiă, - 

10) să pofteşti pe cele-l- alte vite sălbatice, că că vreaii să pregătesc 
prânzul. , 

11) când vru să înjunghie băiatul, îi qise. 

12) de-a "'ndosele. 

7



„82. 

puni la tu prima 15) să ved.» La pusi ursonia și ficioru a0 16 

băltia 14) și li-o dedi pristi cap și ao junglio. 

[Textul e din «Vlacho-Meglen» "de G. Weigand, Leipzig, 1892]. . 

sta 
> 

7 aj 2 .-. „0% = 

3. Exemple de vechea limbă ronitânescă. lată și câteva 

probe. din vechea limbă românescă, spre a ne da seama de cum 

scrieau și cum gândeau străbunii noştri de acum 2—300 de ani: 

| [Din evanghelia lui Mateii, c. VI, v. 14—30, manuscris de la 1514, 
coprindend cele patru evanghelil (tetraevanghelie), aflător în «British Mu- 
seum» din Londra, „apud, M. Gaster, Chrestomatie română, I, pag. *7—*8.] 

Zise Domnul: să amri lăisare tu oamenilor greșalele lor, 

“lăsa-va și voao tatălui vostru de în ceri, e să nu lăsare tu oame- 

nilor greșalele lor, nece tatălii vostru de în ceri lăsa-va voao gre- 

șalele voastre; e căndu vă. postiţi, nu fiţi ca acoperiţi ce se 

întristează, strămutează fața sa, ca să. se ivoască oamenilor 

că se postescii; de-adevării grăescit voav, că lua-ș vor plata 

lor. Tu căndu te” posteşti, unge capul Lău și fața ta o lă, ca 

să nu te postești, oamenilor să. te ivești, ce tatălui tău ce e 

în taină, şi tatăli tău vedea-va în ascunsi, da-va ţie aeare. Au 

vă ascundeți vistitadul în păminti, io viermii o răzbescă și 

putredeaște şi io furii o sapă și.o fură; ascundeți-vă vistila- 

riul în ceriă, io viermii nu o răzbescii, nece putredeaște, io 
nece furii o sapă, nece o fură, şi io caste comoara voastri 

acia, va, fi şi inima voastră. | 
. [zise Domnul]. lumină trupul[ui] caste ochiul; să amu fure 

ochii tău prost, totii trupul “tău luminatii va fi; să ochiul 

tău hitleanii fure, totii trupul tău întunecat va, fi; să ami lu- 

mina ce e întru tine întunecată caste, aciea întunearecul cu 

cătu e? Nimenea nu poate a doi domni lucra; sau ami unul 
va iubi, iară altul va, uri, și ami unul va ținea, iară altul unul 

  

13) mai întâi. Ă 
14) securea, toporul,
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[a nu-l] socoti va înceape; nu poate Dumnezeu lucra, și lui Mamoni. Dereptiă aceaea, grăcscii voao: nu vă grijireţi sufle- - tele voastre ce vorii mânca sau ce vorit bea, nece trupurile voastre în ce vă veţi înbrăca, [au nu] nece sufletul mai bunu e 
de hrană și trupul de veșmintele. Căutaţi spre pasările ceriului, că hu samănă, nece 'scâceră, nece adună în: jitnițe, și tatălă 
vostru de în certi hrăneaște eale; nu senteţi voi mai huni de 

'eale?. Cine de voi grijindi și poate adauge trupului lui utn 
cotii? Și de veșminte ce te căștigi ? Socotiţi. crinul satelor 
cumii creaște neustinindu-se nece. toarce. Grăescii voa0, că 
„nece Solomon întru toată slava lui învești ca: unul de-acelea. 
E să fănul scliștilori astăzi fiind e demăneaţă în cuptori 
aruncaţi, Dumnezeu așa-lii învește; cu cătii mai vrătos voao, 
puțină credinţă]. | 

- [să=dacă. Cfr. pag. 27. | | 
lăsare, fure, forme vechI de oplativ ; să ldăsare tu = ducă al lăsa tu; să 

Țure ochiul tâti prost=dacă ar fi ochiul tăi sănătos, Formele acestea, morte în 
i dialectul nostru, sînt încă, vil'în dialectul aromân. Cir. pag. 27 și 29, 

io [iu] = unde ; ar, iu. Cfe. pag. 25. 
visliiăriu = comâră. E , 
invescu, înveşti = îmbrac ; în ar. nvescu, Cf. pag. 28. 
jitniță = grînar, hambar de gri. ” 

e [=şi] < lat. et. - PI 
seliște = siliște, loc unde a fost sat or tînlă, altă-dată]. 

- - * 

[Din Predoslovie (precuvintare) la <Domnii țării Moldovii și viaţa lor 
de Grigorie Urâki, vornie mare în Moldova», scrisă probabil pe la 1625, 
publicată în “eLetopiseţile ţării "Moldovii», editate de AM. Kogălniceanu, 
Iaşi, 1852]. ” „ | , | : | 

Multi scriitori s'ait nevoit de aii scris rîndul și povestea 
ţărilor și ai lisat izvod pe urmă și bune și răle să rimie, 
ficiorilor' şi nepoţălor» să lo hie ceale bune de învăţătură, iar 
ceale răle ca să să -poată feri și să, să socotească și celor 
bune să urmeze. Și alții pizmuind și însămnînd și scriind, cum 
și eu Grigorie Uri, care de nmila lui Dumnezău și al Domnu- 
lui meu am fost Vornic Mare, cu multă nevoinţă am cetit cărţile 

Gramalica Istorică. - 1. A. Rădulescu-Pogoneanu. | 4.
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și izvoadele; și ale noastre, și celor străine, şi am aflat cap și 

- începătură, moșilor de unde ai izvorit în ţară și s'au înmulțăt, Și 

Sau lăţit, ca să nu să înnece anii cei trecuţi a toate ţările, ș Și 

„apoi.să nu să poată şti ce Sau lucrat, să să asemine hierelor 

şi dobitoacelor celor mute și fără minte, Aceea, urmănd, și | 

măcar că să află și de alţii. însemnate. Juerurile ţării Moldorii, 

apucatu-n am și cu a scriere începătura și adaosul, mai apoi 

„Şi scăderea, care să vede că au venit în.zilăle noastre, după .. 

"-cunt ai fost întălul ţării. și pămîntului nostru: a .Moldotii. Că - 

"cum se tămplă, de sărg și adaoge poholul.-apii, și ară și de 

sărg scade și să impuţinează, așa, s'au adaos și Moldova, care 

mai apoi, de la alte ţări sau descălecat și s'au Jăţit de sărg 

şi fără de "zăbavă... Nice este a să mirare că scriitorii nostri 

- mau avut de unde strănge cărț.... Ear scrisorile străinilor scriu 

_pr6 larg și de agluns, care au fost 'răvnitori și herbinţ nu 

"numai ale sale să scrie, ce:și. câle străine. Și de acolo luănd 

multe, și lipindu-le cu ale noastre vrâmi potrivind, și am Scris 

acest. litopiset, carele și de nu să va, potrivi pe la multe locuri 

"cel ce va hi cu minte, gândescu, că, nu mi va vinui; că de 

multe ori” omul însuși. câle ce vede cu ochii. săi nu poate. 

să le puc pe rănd și: "multe zminteşte, și ati spune mail multe, 

au mai puţine; dar ctle de demult și răsullate de atăta vremi 

de ani! Ce cu cum am aflat, așa am arătat. _ 

* 

„_- (Din <Voroava, cătră, cititortu» la «Letopiseţul ţărăi Moldove to. de 

Miron Costinii — scris pe la 160, publicat în “Lelopiseţile țăril Moldovii» 

de M. Kogălniceanu, Iași, 1852]. 

 Fost-ati în găndul mieu, iubite cititoriule; să fac leatopiseţul 

„tării noastre a Moldovei den descălecatul ei cel dintâții, carele au: 

fostu de Troian împăratul; și urzisăm și: începătura "Jeatopi- 

seţului. Ce sosiră asupra noastră cumplite acestea vremi de 

acmu, de nu stăm de scrisori, ce de griji și suspinuri; $ și la 

acestu fel.de scrisoare gându slobod și fără valuri trebuâște; 

iară nol prăvim cumplite vr6mi, și cumpănă mare pământu-
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A 

Iu nostru și noao. „Deci  pritmoşte, această, dată, atâta din 
“truda noastră, ca să nu'să uite lucrurile, - şi cursul: țării, de 
unde au părăsit a. scriere . măpăosatl Urâke. Vornicul. 

Şi primeşte: această dată. această puţină trudă a noastră, 
care ami. făcuti? să nu treacă .cum-va cu ultarea, de: unde - 
este părăsit; cu: aceâstă fig găduință: că și! leatopiseţul întreag + 

„să aşteptă de la NO, de vom avea 'dzile, și .nu'va hi pus prea 
vecinicul sfat a putearnicului Durnedzăti ţări acestia, țenehiti ă 
Și. soroc „de săvărșire. i a 7 i 

- . ae . x ar 

. 

[Din <Predoslovi ie, adică mai-naînte- cuvintare. din Cartea pentru Des- pă 
“călecatul de "ntăiu a ţărăi Moldovii . . ... „> -de Miron, Costin, carele au 
fost logofăt: mare în Moldova», ib.)  - i aa ră e 

“Inceputul ţărilor: acestora. și al riGăriulul moidoveneăoi şi 
muritenescti și în ţările ungurești cu acest nume romeni: 

până; astădzi, de unde sint veniţi: întru aceste părti de pământii, 

a. scri multă, vreme la cumpănă at stătutii cugetul nostru. 

Să începi osteneala aceasta; după atâtea, veacuri de Ia, descă- 
Jecatul țerilor. de ntâiă, de la. Traian împăratul Râmulul, cu . 

câte-va sute de. anl prestă. mine, trecute,- se -sperie . gîndul... A 
lăsa” iarăși nescrisă, cu mare ocară infundat neamul acesta de - 

0: seamă de. scriitori, este.: inimei durâre. Biruiţ-aii gindul . să * 

mă apuc "de această ostenelă, să. scot lumei la vedere. fellul- 
neamului, din ce: isvoriă și-seminţie; sînt locuitori! țărei noastre | 

a Moldovet: și. așa . și a, țărel: Muiziteneşti, precum Sai: scris 
“mal susă, și a Românilor din țările “ungurești, „că totii unii 

neami sînt. a eee ete aan e mea ace 

- Puternicul Dumnezău, cinstite. Și: iubite - cetitorule, să-ţi 

dărucascii. după. “aceste cumplite Yremi a, anilor noștri, când-va 

și mal slobode veacuri, întru care, pre lângă alte trebi, să aibi 
vreme și cu cetitul cărţilorii a face iscusită. zăbavă; că nu este 

alta și mai frumoasă și. mal de folosi! în. toată viaţa: omului 

zăbavă, de cât cetitul cărților ; „căci cu cetitul cărţilor și a 

"7
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scripturet cunoaștemi pre Ziditorlul nostru Dumnezău; cu ce- 

„titul laudă îi facemi, pentru toate.a lui cătră noi bunătăți;. 
cu cetitul, pentru. greșelele noastre milostivi îl facemii; din 

scriptură înțelegemă minunate și vecinice faptele lui, a face.. 
fericită, viața, și nemuritoare agonisește nume. Singurii Măn- | 

: tmitorul -nostru. Domnul și Dumnezău, lisus Hristos ne învaţă. 

“zicăndi : «Ispitiţi scripturile». Scriptura. depărtate locuri. de 

ochiă - “noștri ne învață, cu. acele trecute vremi să pricepemii 

cele viitoare; PS - Ă 

. | . - . CAPITOLUL IL 

: Substantivul. Declinăzilo Iatine și cele - române. 
vmrecet de la 'o declinare la alta. Formarea casurilor 

| românescă. Ia 

9.. Vocabularul şi “formale ș gr amaticale. — Am vădut că. 
limba nostră are forte multe cuvinte streine: mai mult decât: 

ori-care altă limbă romanică; însă, chiar. dacă aceste elemente 

streine ar covirși, în numtr fondul latinese. moştenit, limba, 

nostră tot. n'ar înceta. de a fi o limbi romanică. N'ar înceta, 
pentru doit mative : 1) fiind-că, dintre tote cuvintele limbil 

nostre, cele relativ mai des întrebuințate în graiul nostru de: 

tote dilele sint cele de origine-latină, cu un cuvânt acestea. 

«umblă mal.mult, ele aii cea mai mare circulaţie î în limbă ;. 

2) fiind-că tâte cuvintele limbil n6stre, fie moştenite din lati- 
„nesce, fie împrumutate de la neamuri streine, îmbracă, în legă- 

turile dintre ele, forme proprii ale limbii nostre, moștenite din 
- latinesce. Firea unei! limbi nu o hotărăsce atât vocabularul, cât 

mai ales formele în care ce turnat acest vocabular, spre a avea 
viaţă și înţeles deplin. Cuvintele ait o însemnătate mat mică şi pot 
avea o viaţă mal scurtă decât formele permanente ale limbil ; 

afară de acâsta: ele nici nu există isolate în limbă, ci numar în 
legătură unele cu altele; viața, reală în. limbă o are proposi-
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“țiunea, frasa, cu raporturile ce. ele stailesce între diferite cuvinte, 
spre: a exprima. o cugetare”; ca arată țesătura, intimă a, limbii. 

Să vedem în ce raport stai formele gramaticale ale limbil 
„ nâstre cu cele latinescl. 

10. Genul substantivelor românesc. — Dintre cele tre! 
genuri ale limbit latine, s'aii păstrat în limba n6stră numa! doit: 
-masculinul și femininul. Neutrul s'a pierdut, ca formă grama- 
ticală; formele” lui -s'aii confundat la singular cu cele masculine, 
la plural cu cele' feminine, ast-fel în cât în limba. n6stră a resul- 
“tat o noită formă gramaticală, echivalentă cu cca latină, spre 
a arăta genul lucrurilor : genul ambig gen, cu formă masculină. 
Ja singular, feminini la plural; vom vedea mai departe, când 
"vom vorbi despre declinarea a. 2-a, cum ait cșit aceste forme 
„românesc din formele neutrului latinesc. 

Cuvintele limbii niâstre ai păstrat în deobște genul ce-l 
aveaii în latinesce [în deosebi masculinele)] : casa—casă, lana-- 
lână, dominus—domn, frater—frate, soror—sor(ă); însă multe | 

substantive. sint în românesce de alt. gen decât în latinesce. 
Acestă scimbare de gen se începuse:chiar din limba latină vul- 
gară. Așa, de pildă, numele de plante, care erai în latina. cla- 

sică feminine, ai: în limba n6stră genul masculin, fiind-că aveaii 
terminarea, numelor masculine, - us: fag, plop, frasin, vlm, 

anin, ar. hic '< lat. ficu(s) [smochin], ș şi numele generic arbare; 
Tar numele fructelor, care erau de genul: neutru în latinesce, 
sint tâte feminine, afară de mer (care are însă și o formă fe- 
minină dialectală: 1nară, în Banat, prin analogie cu pară); 
lapte <lat. v. lacte, pieptene <lat. v. pectine, aii devenit mas- 
culine; lar lume < lat. lume(n), mare < lat. mare, fiere < lat.y. 
fele, sare < lat. v. sale, marmură. marmore|m), aramă, v. 

r. araine < aerame[n], feminine. Subt influenţa cuvîntului din 
lat. v. hiberna > iarnă, deveniseră feminine și numele celor- 

„Talte anotimpuri : ver (care-și schimbase și forma și înţelesul, 
însemnând vară, nu primăvară, ca în latina clasică), * zera > 

veară > vară ; compusul săi primavera >. primăv ară, ar. priu- | 

muveară ; aubemnas, * automna > toamnă. .



11; Declinările în limba latină:vulgară: — Faţă. cu sis- 

temul declinărilor latiriescl, limba n6stră presentă o 'mare sim- 

plificare. Pe : de o parte “numărul. declinărilor. s'a redus, de la 
cinci la trei, Yar pe de altă parte niunierâsele forme latinesci” 

ale casurilor” S'aii redus: numa! -la doii&, una pentru. singular şi 
alta pentru plural: [casă—case, domn — domni, frats — frați]; 
apol un.cas, ablativul,. a dispărut cu: totul; funcțiunea lui o. 

îndeplinesce . în românesce nominativul. cu proposiţil: Ă 

„Aceste mari schimbări își ai începritul îh limba latină vul_ 

gară și ati fost pricinuite! mal ales de: căderea consonantelor 
: finale în gralul latin popular. După cum în limba nâstră: de adi 

“ articolul nu se mai pronunţă la substantivele masculine în Jimba, 

“de tâte:dilele,. în graiul popular [se. dice, de: pildă, în limba, 

poporulul,, domne, oraat, “domni; omeni, Yar. nu domnul, omul, 

scaunul, domnii, 6menii, ca în limba, literară,] tot așa și în 
latina vulgară trebue să ne închipuim că se dicea, de pildă, 

casa și la acusativ în loc de casa; domina, mal apol domino 

în loc de dominus și- de: dominata, termpzu ori tempo în loc de 

tempus, dolu ori dolo în loc de dolus [= dolor], serpe în loc de - 
serpens, lume în;loc de lumea, cap 2 oră capo în'loc de capit, 

margine în- loc de margine, pepone și pepine în loc de pepo- 

nent. și: 'pepinem, pâne în loc de: pane... 
- Din acestă causă, bogăția ! easurilor. limbei latine clasice 

se , plerduse; și. chiat din latina. vulgară declinările. se reduse- 
seră la trei; declinarea JI absorbise pe a 5-a, iar a 2-a pe a 4-a; 
limba nâstră a moștenit dar forme de casuri numal de la pri- 

mele trei declinări ale latinei clasice. 
Declinarea.1 a” limbei latine vulgare coprindea substanti- 

vele decl.-I a latinei -literare, câte-va neutre plurale de la de- 

clinarea a 2-a, și unele substantive feminine de la declinarea 
a 4-a și a 5-a. Neutrele car6 se întrebuinţaii mal ales la 

plural, ori aveai 'un înţeles colectiv, erati luate ca feminine 
singulare și trecuseră .din causa: asta la. declinarea I; așa 
arma > armă, folia > î6re, radia-> rază, damna > daună. $0= 
crus, de 'declinarea a 4-a, avea -în latină vulgară forma
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socra > sâcră; iar unele substantive feminine de declinarea.. a. 

a 5-a aveai chiar în latina clasică și forme de declinarea, I : 
effigies şi effigia, materies și materia; în. latina. populară! Graii 

mal. multe : în loc'de facies-—facia > faţă ; ; în loc de glucies— 
“glacia > ghiaţă. ; în loc de scabies—scabi 5 scaibă > seaibă ; 

„dies avea și forma die > di şidiuă.  - 

Declinarea, a Il-a a Jatinei vu ulgare coprindea, pe lângă for= 

“mele declinări! a 2-a clasice, neutrele în - us de la declinarea, 

a 3-a [tempus, frigus, *cinus... |, masculinele . și neutrele decli- 

„nării a 4-a, [lacus, acus, genu, _COrnu.. ] precum ș și doit femi- 

-nine de la, aceiași declinare : mnanus > o. 7. mânu' Şi nurus,  - 
lat. v. noru > noru > nor; [formele actuale, ună și noră sînt. 
formate! prin analogie, sub influenţa. celor-l-alţe substantive | 

" feminine; împreună cu posesivul, se întrcbuiuțează î însă vechea | 
formă: norat-mea, norz-sa): | 

Declinarea a Ill-a a latinel sulzare corespundea « cu “aceeași 

12. Casurile latinescă şi: cele românesci. — “Flexiunea, 
casurilor,. așa, de. avută în. forme în limba latină clasică, se 

E pierduse aprâpe cu totul în: limba latină vulgară; din pricina.“ 
căderi! consonantelor finale și din causa întrebuinţării - -prepo- 
sițiilor (de pentru genetiv, ad. >:a pentru dativ, și a altora 

“pentru: ablativ) ; de accea în declinarea numelor din limba, 

n6stră formele. casurilor sint forte puţine. 
Nominativul și acusalivul, casuri forte des întrebuințate 

în vorbire, ai lisat urme în limba nostră: din ele vine nomi- 
nativul singular al tuturor numelor _n6stre. Genelivul trebue 

să “fi pierit. forte de timpurii; -nu s'a. mal păstrat în limba. E 

nâstră decât sub forme cristalisate, și anume în numele qilelor 

"stptămânii : [dies] larnae > lume, Marti(s) > marți, 7, Mercuri 3 >. 
măercuri, Jovi(s) > joi, Vener i(3). > vineră 1). Conștiinţa unui - 

1) Sâmbătă e. de origină slavă, iar, Duntinecă vine din nominativul . 

unui adjectiv : [dies] dominica: Subt influența celor-l-alte nume de dle, 

care ai îi la sfirşit, une a devenit luni. 
.-
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gencliv în aceste forme s'a'pierdut cu totul; ele ai devenit 
__mominative feminine de  declinarea 1: lunea, marțea, etc... 
Dativul sa păstrat numa! la, substantivele feminine : [une)] 
doamne, [relei] părți. Vocativul pare a, se fi păstrat la substan- 
tivele masculine de declinarea a Il-a [doamne, lupe, Y. r. oame, 
soacre) ; se pote însă si avem aici o influență. slavă [mai ales 
în' formele articulate : „domnule, 'omule....], iar nu o moștenire 
directă a lui -e latinesc. Ablativul n'a lăsat nici o urmă. 

la plural sa păstrat un singur cas, atât la masculine, : 
cât. și la feminine, și anume noininativul : domni < dom[i]n;, 

„case < casac, morţi < morti [morte(s)]. 'Tâte cele-l-alte forme 
aii- pierit fără urmă. Cu tote astea, chiar. așa, limba românâscă 
tot e mai bogată în forme casuale decât tote cele-l-alte limbi 
romanice :. ea, singură are forme deosebite pentru genetivul- 

„dativ al substantivelor feminine Și penru vocativ la amândoi 
genurile 1). - - 

13. Declinările. "oindinesci. — "Cele trei declinări româ- 
nesci.sint o moștenire directă a celor trei declinări 'ale latinei 
vulgare, care corespundeaii, dupt cum am vădut în $ 11, cu 

“primele trei declinări ale latinei clasice. Declinarea' I latină a . 
dat tipul declinări! I române (radicale î în = > rom. -ă, Sub- 

_stantive feminine “may - ales). Declinarea a Il-a. latină a dat 
„tipul declinării a. II-a române (radicale în -o > -u, =, substan- 

tive-anasculine și ambig gene). Declinarea. a Il-a latină, a dat 
> tipul declinărit a III-a, române (radicale în -e > - e, substan- 

tive masculine, feminine şi ambigene). 

_ Declinarea, L 

“14, - Sing gulerul, — : Deelinarea I română coprinde sub- 
stantive terminate în -ă, în -c și în -î, 

1). Substantive în -ă. 'Terminarea - ă a nominativulul și 
a acusativului vine din - a de la nominativul [și, în latina val- 
——— . 

1) S'aii mai păstrat şi în italienesce forme de vocativ masculin, însă 
numai la doit cuvinte: domineddio şi diaule (acesta dialectal).
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gară, și acusativul] declinări 1 latine: mamma > mamă stata> 
tată ; casa > casă ; domți]na > doamnă ; ol > oală 3 mola > 
moară ; sera > seară ; terra > tiera > teară > ţeard > ţară; 
me[nisa > measă > masă; ar. measă ; foeta > feătă > fată ; 
ar. feată ; glandula > gliândură > ehtindură > Sindură ; gla- 
cia > gliaţă > g ghiaţă ; ar. ghaţă. - 

Afară de acestea și de alte vorbe de origine latină, maj sînt în 
acestă clasă și cuvinte de origine streină : cârmă, milă, ceată, 
cerneală, vodă, popă... (sl.); talpă, gazdă, pildă, catană.... 
(ung.); ciorbă, dulamă, călăuză, calfă, caraulă:.. .“(ture.) ; 

„ colivă, condică, anafură, lăută, migdală.... (gr.). 

Legi fonetice, care explică transformările de ina! sus: a latin nc- 
"accentuat de la mijlocul și” de la sfirşitul cuvintelor a devenit în româ- 
nesce d; o latin accentuat a dat în românesce oa, când în silaba urină- 

„tore cra-un d sai un e; e latin accentuat a dat în românesce ca, când 
“în silaba .următore se“ afla un ă sati un a ; I simplu între două vocale s'a 
“prefăcul în românesce în r; grupul: gi [și ct] prin muiarea lui Za dat 
în românesce gli feli], apor ghi [chi] ; forma mijlocie, cu 1 muiat, care, 
era forma limbil românescl primitive, dureză încă și adi în ar. Dialectul 

“dor, a trecut de mult peste accstă fasă şi a ajuns la- gli, unde 1 muia 

[i] a dispărut lăsând în urma Iu pe i. 

2). Substantivele în -& (- ea, _ auă) vin, cele mal multe, 
„din substantivele latinesci în -lla: stella > steauă >stea ; 

selia > slella > steauă > șeauă > şauă > şa; poreella > pur- 

ceauă > purcea; agnella > neală > micală > mieauă> milea ; 

„turturella > turtureauă > turturea; vitella > viţeauă > viţea ; 

maxilla > * masella > măscaud> măsea ; catella> cățecuti > 

cățea ; apol un substantiv de declinarea a. Ill-a : neve > neue > 
neauă > nea.. Formele pline [steauă....] sînt formele obicinuite 

şi aQl în ir. -ar,, megl., în Banat, într'o parte din Transilvania 
și în cea mal mare parte din Moldova. . 

Pe lângă aceste cuvinte în -aauă, -c, moștenite din lati- 

mesce, mal intră. în acâstă categorie șiscuvinte de origine, 

streină : za-(gr.); cafea, ocă, sacă, boză, buclată, sarmă,
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găubeă, perde, dușumeă... (turc.). Apel diminutivele i în -ea: 
păsărea, vălcea, ulcea.... - 

- 3) Substantive î în =. : dies sait dia > qiuă, di; ar. dzuă < 
dziuă ; forma dud se găsesce și în v. r., și adi în graiul moldo- . 
venesc, lar diuă pretutindeni: «s'a lurhinat de Qiuă=. 'Tot aci in- 

„tră și numele primelor cinci dile ale săptămânii: lun;, marţă, etc... 
Intre declinarea I și a Ill-a s'a întîmplat un schimb TE- 

ciproc. de cuvinte, din causa schimbărilor fonetice. Așa, cuvin- 
tele de declinarea I latină terminate în -îa ai trecut în 
românesce la a IIl-a, fiind-că -ia > je: fi lic > fi lie > fiie; 
[forma acesta e încă, vie prin Transilvania, iar în celelalte părți 
ale dr. numai împreună cu posesivul: file]-mea, fi[e]-sa ; în ar. 
hilie; în limba literară i-a luat locul diminutivul fi ică] ; alvea-> 
albia ; > albie, ang[ula = unglia > unghie ; vinea > tinia > 

tine > viie ; * ploia [plu(v)ia] = ploaie. Când i însă -e din acest” 
fel. de cuvinte este precedat de un Ș, atunci şa. transformat . 
pe - e în -ă și substantivele aii trecut la decl. 1: *camesia> că- 
meașe > cămeuşă > cămașă ; * cinusia >. cenusia > ce- 
nișe > cenușă; ostiu[in], lat. v. * ustia > uscia > usia > 
uAŞe > ușă : giişe > gușă.;  mănuşe > Mtuşă..... In ar. se 
aude mai ales forma în - 6, dar pe lângă ea şi cea în -ă; în 

d.-r. se aude mal ales forma în - ă, dar pe langă acesta, și cea 
în -e. De la declinarea a Ill-a ai mal trecut la declinarea 1: 
secale> secară ; aerame(n):> v. r.arame> aramă; ;lendine(m) > 
lindine > lindină ; grandine(m) > grândine > grindină ; glan- 
de(m)> gliânde > gllind& > g ghindă; mentione(m) > minciună. 

[Legi fonetice: grupul ia lat. de la sfîrșitul cuvintelor s'a prefăcut în * 
ie în românesce; grupul Iv > Ib chiar din lat, V.; a muiat a dispărut în 
d.-r. ; s'a păstrat î însă în n Banat și în tote cele-l-alte dialecte, i.r, ar, și 

meglenit: cuneli > cună cuizi ; > vinea>vine> viie ; calcancu(S) călcânii > 
călcâi ; si >. ş; e final, precedat de m, n, r, d,'s'a, transformat în d). 

Limba românescă mal are la singularul tuturor substan- 
tivelur feminine [prin urmare și la cele de deel. a III-a] încă 

„0 formă, pentru genetiv şi dativ. Ac6stă formă vine din forma.
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dativului latinese : casae > case, dom[i]nae > doamne, etc. 
"Ea coincide. la t6te substantivele cu forma, pluralului ; prin 
urmare la, substantivele care ai -2 la plural, și forma. gene- 
tivului și dativului Singular se termină în - ă, nu în - e: serae > - 

_seare> seri, nucae > nuce > nuci, -portae > poarte, porță 
ete. In nici o limbă, romanică n'a mai rămas acest - e. 

- Acestă formă reproduce forma dativului latinesc, Iar nu pe a go-. 
netivului, [care avea la deel. 1 latină aceeași formă, cu dativul], fiina-că 
“atunci genetivul latin ar fi trebuit să se. păstreze în românesce şi la sub- 
stantivele masculine ; dativul nu se-putea păstra la masculinele, în -o0, 

fiind-că se confunda în latina vulgară, mal la tâte acestea, cu forma 

acusativulul și a nominativului ; ; neputându-se păstra la, substantiv ele în 

-0, a pierit şi de'la masculinele în -e, de declinarea a III, ast-fel în 

cât riumoat substantivele feminine, atit cele de declinarea I, cât și cele 

de a III-a, ai la singular o a două formă, şi anume pentru casurile oblice. 

Substantivele masculine de declinarea 1 (ca tată, popă...) urmeză regula 
“celor-lalte masculine: ai „numai o singură formă la singular, pentru t6te 

casurile, 

- Afară de aceste forme de casuri la singular, unele sub- 
stantive de declinarea I, mal ai încă o formă, și anume pen- 

tru vocativ. De obicei aă vocativ numai numele de persâne, 

fiindcă, numa! pe acestea, le putem chiema, şi numai către - 
ele ne putem. adresa cu vorba: mamă ! tată! bădică! Vintilă! - . 

Ionică! Prin analogie însă pot avea 'vocativ și alte nume de 

„fiinţe, de lucruri ori de noţiuni abstracte, când le personificăm 

și ne adresăm lor: păstrică, [mică]! Carte [dragă]! Mori [hodo-. 
rogită]! S6rtă [nemil6să]! 

In regulă generală, vocativul. “substantivelor de declinarea, 
L-e la fel cu nominativul : Mamă! Dâmnă ! Tată ! [Ascultă] bu- 
nică! Vecină! Slugă.. [ntcredinci6să]! Stea, [dulce și tubită]! Pi 

E [nenorocită]! Acestă formă: e moștenită direct din latinesce: e 
aceeași formă ca a nominativulul şi acusativului. Insă sub- 
stantivele femenine în - & și, prin analogie cu ele, și câte-va 
masculine cu aceeași terminare, ai o nouă formă pentru vo- 

„cativ, și anume în -0: fetiţo, bunico, vecino, soro, cumnato, 

hţo, popo, paşo, Marto, Sando, 'Tomo, Luco, Stoico. „ Acest
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vocativ în -o0 nu pote . fi moștenit din latinesce, fiind-că o 
“asemenea formă nu exista în latinesce; el e de sigur de ori- 
gine slavă [bulgară]. A fost introdus în limba, n6stră, sai în 
perioda de vieţuire împreună a Românilor cu Slavii în penin- 
Sula balcanică, sai pâte mai târzii, prin Slavil romanisați. 

15. Plauralul. — La declinarea I românescă avem cinci 
forme de plural, și anume: patru pentru substantivele de clasa 
L-a [cu sing. -ă], și una pentru. substantivele de clasa a 2-a 
și a 3-a [cu sing. în -ea, -ă și -i). Să vedem care sint ace- 
ste forme și de unde vin.. 

1) Substantive în -& cu pluralul în -e: casă — case. 
Acest -e al pluralului vine direct din 'terminarea nominati- 
vului plural latinesc de la declinarea I: casae > case; aquae> 
ape; nie(n)nsae > mease > mese... Fac parte din acâstă clasă 
în deosebi: 'L6te substantivele în -% formate prin moţiune din 
masculinele corespundătâre, fără excepţie, fiind-că, dacă ar avea 
-Î, Sar confunda cu masculinele [cântărţă - e, căpriră - e, 
domnă - e, fată - fete, vară - vero, vecină - e, bunică -e.. ]. Apoi 
numele fructelor, spre a nu se confunda cu ale pomilor care 
le produce [cirâșă - e, alună - e, dudă - e, măcâșă - e, măslină - e, 
migdală - e....și numele generic p6mă - e]. Singurele excepții 
sînt nucă -ă. și fragă-ă, la care pluralul fructului coincidă 

cu al pomului; la aceste cuvinte însă, ca la mai tâte sub- 
stantivele terminate în - că și - gă, pluralul în -că- gi sa des- 
voltat, din cause fonetice, din formele mai vechi în - ce - ge. 

După cum nece > neci >> nici, căce >> căci >> căci, >> dece > deci > 
„deci, quinque > cince > cinci > cinci, drage >> dragi > dragi, tot așa 
nuce > nuci > nuci, frage > fragi >> fragl. — Lege fonetică: e final 
devine în românesce i după palatale (cs, 8%]. 

2) Substantive în - ă, cu pluralul în -ă: portă —porţi, 
tară - tări, moră - mory, "falcă - fălci, placă - plăci, crângă - 
crengi, slugă - slugi, cheltuială - tel, greșală - cl, scriptură -i, 
arsură -I, ladă -lăqi, dovadă - dovedi, blană - blăini, săptă- 
mână -j, lună -!, dimineţii - eţ!... Na" scim încă sigur, de unde 
vine acâstă terminare -ă la pluralui femininelor de declinarea .
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In vechea. limbă românâscă formele cu-i crai rari, Cu- 
vinte care în limba de aq ai -ă la plural, le găsirh în.limba, 
secolului al 16-lea șial 17-lea cu - e : scripture, iscăliture, lune, 
lingure, rădăcine, inime, gure, ocare, pârte, date; săgete... De 
prin secolul al 18-lea încâce, formele cu - 4 sînt din ce în ce 
mal dese, lar astăqi la unele cuvinte sînt singurele întrebuin-. 
țate (ca în exemplele citate mal sus), Yar la altele e o luptă 
între formele organice. în -e şi cele: analogice în-j, fără ca 
să fi învins vreuna; de aceea sînt multe feminine. cu. două 
“rînduri 'de plural: “școală - școale - școli; aripă - aripe - aripi; 
mătură - măture -Y;, ramură - €, rămuri; scândură -e,-T; ta 
„bără,-e,-L; brățară, - e, brățări ; fer6stră - ferestre, fereşti; 
barbă - e, bărbi; panglică e -j; câdă - e, cod; stradă - e, strădi; 
callă - e, călfi; cârjă -e,-I; lacrimă - c,-I; buruiană -e,-t; 
plasă - €, plist; păpușă - ar; nuntă - e, -y; rOtă - €, roți ; 

„ Povaţă - eţe, -eţi-.... 

De unde sa introdus acest -, în loc de forma organică 
[moștenită direct] cu -e, la pluralul declinării 1? La substan- - 

tivele terminate în -că și -gă, -l de la plural s'a: desvoltat 
în mod finesc din -e, din cause fonetice (vedi exemplele de 
mal sus). În regulă generală însă, după spiritul limbil n6stre, 

terminarea -c este. mai ales caracteristica pluralelor femi- 

nine€, iar - + a celor masculine. Terminarea - î, care este or-. 

ganică la substantivele ziasculine de declinarea a Il-a, s'a 
întins prin analogie, pe de o parte la substantivele masca 

line de declinarea I-a [tată - taţi, popă -]], iar pe de altă parte. 
la masculinele de declinarea-a III-a: fraţi, câlijni, munţi... :;. de 
la acestea din urmă a pătruns apoi și la femininele de declinarea 
a Îll-a : vulpe - &; viespe -... De aici înnainte o întreită influ- 

enţă a pluralelor în - £ s'a exercitat asupra fem ininelor de deeli- 
narea l-a în - ă: pe de o parte de la femeninele în -că și-gă - 
pe de altă parte de la masculinele de declinarea.I [care ai acecași 
terminare la singular ca și femininele în - ă|, i iar- pe de alta de la 

femininele de declinarea a III-a. Ai mai fost însă și influenţe de 
altă natură : vorbele în - e de. tre! silabe accentuate pe prima - 

af



a 

  

t 

“ 

- 46. 

“silabă” [ca bătere, tăbere, rămure...], când sînt articulate ati 
tendența de'a 'schimba pe -e final în -Y, fiind-că: acel - 
pierde accentul secundar și se scurteză în pronunțare în -j: 

aripă = ăripilă ; operă - operă ; flâmură - flămurilt ; chiveră - 
chiverilă . .. Pe lângă aceste cause însă, probabil că ati mal con- 
tribuit la lăţirea lui - la pluralul declinări! I și cuvintele slae 
primite în. limbă. In limba bulgară, femininele în - ă ai plu- 

raul î în = poliană, - polleni ;. ceșcă - ceșci; maikă - maiki ; 

iatki “grămadăi- gtăniadi ; oslenda.- „Oglendi . ..... Ase- 

  

i menca:. vorbe, “întrând! în, limba. românescă, ati păstrat flexiunea 
: bulgară neschimbată: Și: “ati atras apăr în: sfera lor” Şi: "cuvinte E 

de origine: latină, e sa „ 
3) In limbă populară (nat ales în Banat) sînt “unele sub- 

stantive. în -ă cu pluralul: tot în -ă, adică cu aceeași formă și 

"la singular și la plural : fiară (animal. sălbatec), “ghiar d, piuă, 
rouă, -ar, roauă, aroauă. In: limba literară însă la unele 

din acestea pluralul se: diferenţiază de singular: fiară - fiare ; 

“ghiară - ghiare. In vechea limbă românescă exista forme inva- 
viabile în - o, corespundătâre cu acestea: văduo <*redua < 
vidua ; aato <*aulv]a < uva ; măduo <*medua < medulla. Insă 
aceste forme nu s'aii putut menţine, ci ai fost refăcute, prin. 

analogie cu celelalte cuvinte de declinarea I: eădură - e; mă- 

duvă - e; auă a rămas” numal în ar. Bou avea un: pura 
vorele, azi dispărut. 

4) In sfirşit sînt unelg femenine în = ă, care ali și un plural în 
- uri, pe lângă pluralul în - e sa în - 3: lână - Jânuri; făină - făi- 
niuri ; aramă - arămuri ; „dulcâţă -. dulcețuri ; ; verdâţă -verdețuri ; 
marfă - mărfuri ; blană - blănuri ; Yarbă - Yerburi ; vamă -vămuri. 

Pluralul acesta are o însemnare colectivă și [afară de 
ultimul esemplu] vrea, să arate diferitele spețe ale uncă materii. 
Terminarea - uri e. împrumutată de la substantivele ambigene; 
vom vedea originea: el, când vom vorbi despre acestea. : 

5) A cincea formă de plural la declinarea, I, o ai sub- 
stantivele terminate în-ea, în-ă'și substantivul di: toate 

„aceste fac pluralul în -16. 'Terminarea acesta vine direct de
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Ja pluralul substantitelor latinești terminate în - ella: stellae > 
steale => stele ; ' no(v)ellae > nueale > nuele; agnellae => mieale 
miele ; * hirundinellae >. rândineale > rindunele. 

Acest tip de plural a trecut apol și la substantivul di - dile, 
Și la cuvintele de origine - streină. terminate în -&: abă -le, 
alvă - le, basmă -'le, casmă - le, -g giuvaerică - le, pară - le, ocă - le 

, [in graiul moldovenesc însă, ocă - ocă, del. 

In dialectul ar. substaniivele în - d sînt masculine! și formeză plu- 
xalul în -adz sau- af: influenţă grecă [xagas = dăzş]. Vedr un exemplu la 
pag. 25. 

posesivul : «spune lui tătîne-tu>; <tătinelul lor» în v.r.; <frăţine-mlu>; de - 
la mumâni a.rămas, prin apocopa primet silabe, forma mâne în expresil 
ca espune. mâne-sa, măâne-la». 

Formele acestea vin din forme ale lat. v. mamăâni, tatani (= mam- 
-anae, tatac) care se şi găsesc” în inscripţil din secolul al II-lea d. Chr. 

, "Declinarea a II-a. 

în 'consonantă:-- 2 la vorbele care aii la urmă consână + 7, l: 
later, codru, cioclu ; - îi la cele care se termină în diftong: 
doi, hăăi ; la, cele-l-alte -a a dispărut: lup,-anăel, lemn... În 

limba românescă primitivă tote substantivele declinări! a II-a se 
terminati în - -u; cu vremea acesti s'a rostit numai pe jumătate, 

vocală s'a păstrat până aţi cu. sunetul pe jumătate, lar întreg 
numai când era precedat de o consonantă + ș, 1. În ar. și 
prin 'Transilvania se aude și adi încă acest a final după con- 

sonante ca ă: lupă, -corbă, în: ar. lupii, corbu [au a rămas. 
“întreg în ar. după doit consâne, orl-care ar fi]; în megl. și 
în î-. a avut: aceeași sârtă ca în d.-r. In vechea limbă ro- 
mânâscă îl găsim forte des ca a întreg: bărbatir, împărat, 

16. Singularul, — Declinarea 2 a I-a românts că coprinde 
“substantive masculine. și ambigene, terminate în-u, în - i “și 

=, apoi a dispărut cu totul. Numai când era precedat de o - 

La numele membrilor familiei mal e o formă, rară de plural și de Ri ' 
„ genctiv-dativ: tătâni, ar. mumâni (cfr. pag. 25), după care s'a făcut prin * 
„analogie și. frățini. Se întrebuinţză, adi dialectul, mal ales împreună cu 

.



48 

“Dumnedzăa...; prin secolul al 17-lea începe să devie mai rar, 
Yar în secolul al 18-lea dispare cu totul; maj târdii decât în 
tote, sa păstrat în cuvintele terminate în 19 și 7b: albi, corbi,: 
și în cele cu  mulat: cerlă, vinătorii, scriitorii... Pronunțarea 
„acâsta se aude și aq încă prin Moldova, prin Oltenia şi prin 
Arde), | 

Substantivele declinări! a. Il-ă ati o singură formă pentru, 
tote casurile singularului, afară, de vocativ. Acâstă formă vine 
dintr'o formă în - sau în-0a declinări! a II-a, a latine! vul-. 
gare, în care se confundaseră formele de nominativ, dativ, acu-. 
sativ și ablativ ale declinări! a I-a a, latinei clasice: dominus>do- 
mino > dom(i)no > domnu > domnii > domn; lupus > lupo>" 
lu pu> lupă> lup; *legno > lemnu > lemnă, > lemn; cubilus> 
*cu(bJeto > *cubetu > *cuătu > colu > col ; *ovo >ou >0ă;: 
*oc(u)lo > ocliu > ochii, ; *socro > socru ; : *ma(g)istro > 
măiestrit. [Substantivele în -er fuseseră înlocuite în lat. vulg. 
prin forme în -ra(s): socru(s), magistr u(5)];: Din causa ase- 
mănării de formă trecuseră la acestă, declinare și ncutrele de 
declinarea a IIl-a în - as: frigus > *frig igo > frigu > frigă > 
frig; pectus >* pecto > pieplu > pieptii > piept ; tempus, 
“tempo > timpu> timpă> imp; apoi neutrele ossaunm > *0s50> 
Osii > 0săi > 0s; vasun > *ras0> vasu> vasii> vas și capul, 
lat. vulg. capus ori capat > *capo> capu> cap. De asemenea 
masculinele în —o 'și în -ov. de declinarea a III-a clasică: 
homo> omu> omă.> oin; draco> dracu> draci:> drac ; dolor: 
sai o formă vulg. dolus > dolo > doru > dori > dor; împe- 
rator> *împerato > împăratu > împerată > împărat, precum 
şi trei feminine: soror > *soro > soru > sorii> 507; manus> 
mânu (în v.r.) și nurus >*noro > noru> norii> nor [deve- 
nite mai „tardiu -prin analogie, soră, mână, moră]. Afară de 
acestea sînt unele substantive de declinarea a III-a, care ai 
la singular și o formă de declinarea a II-a: șorec, purec, 
berbec, pântec, pe' lângă șdrece; purece, berbece, pântece; în 
ar. și ospet (spete) Iepuri ă, erima (vierme), pescu (pește)..; 
în fr. Frati. !
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Pentru zocativ substantivele acestei decliniuri ai o formă, deosebită în -e și -le: Doainne! Impărate ! Soacre! Cuce ! 
Cucule? Omule! Corbule ! Lupule! (în =, r. oame, coarbe, 
lupe). Formele în e- sînt, probabil, o moștenire directă a vocativului latinesc de la declinarea a II-a [: domine], sati o formă analogică după, substantivele de declinarea a III-a, unde 
vocativul e la fel cu nominativul [frate ! părinte !]. Formele 
cu -le par a fi (ca și vocativul în -o al femininelor, despre - 
"care am vorbit: în $ 14) de origine slavă, [bulgară]. Și m bul- | 
găresce se dice, în limba populară, toemat ca în românesce : 
Vladule, Voicule; - le e o interjecţie: Ze boje=o0, doamne ! 

Afară de aceste două, mal e o a treia formă de vocativ la fel cu 
nominativul: codru! om (nemilostiv]! De altminteri, la, câte trele' declină- 
rile xomânesci e o formă de vocativ identică cu a nominativului. 

17. Pluralul masculinelor. — La declinarea a: 4-a, ca, 
și la cele-l-alte două declinări, de alt-fel, există o singură formă 
la plural pentru tâte casurile [nearticulate). Ac6stă: formă a 
substantivelor masculine e terminată în -d, și anume -i (sonor, . 
lung, cu sunetul plin) la substantivele care ai -a (sonor) la 
singular, iar -3 (cu sunet scurt) la cele cari aii la singular - UA 
ori consonantă: crusca -s, fii - ăi, domn -î. Acest -i este - 
o' moștenire directă. de la nominativul plural al substantivelor 
masculine de declinarea a 2-a latină: co(n)socri > *cusieri> . 
cuscri; filii > filii > fii > fii; domini > domni > domni. In limba, 
românescă, primitivă acest -î a avut sunet plin la tâte sub: 

“stantivele; de exemplu: Bărbaţi, frați și părinţi ascultați 
acmuat al mieu cătră voi feleleatiti [dintr'un «<Praxapostol> din 
sec. al 16-lea]. Paralel cu pronunţarea mai scurtă a, lui - u de la 
singular, s'a scurtat însă și sunetul lui - i de la plural, la sub- 
stantivele terminate astădi în diftong şi în consonantă. 

Acest - lung primitiv. de la plural a avut o mare in- 
fluenţă asupra, consonantelor finale: le-a schimbat în altele. 
Așa t-a devenit f, d>d, 2>j,s>ș,st>şi,c>c,g>g;iar 
1 mat întâiii Sa muiat și apol a dispărut: bărbat - i, led = Yezi, 

Gramaliea Istorică. — 1. A. Rădulestu-Pogoneanu. 5
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minz -jl, urs - şi, fiastru- ştri, [trist - ști], 'nuc-ci, fag- 
cal- cal, vițel - viţel.: - | | 

a] În ar., megl. şi i-r.,.l final se păstrâză, Ia plural cu sunetul 

„muiat: cal- cal, coli. : 
d] Numar cuvintele moştenite direct din: latina vulgară, iar. dintre 

cele de origină. streină numai cele intrate de mult în limbă (ea copil- 
„copil (gr.)] plerd pe final la plural; cuvintele venite însă ma! de curind - 

în limbă, după ce se întâmplase prefacerea li > P ([) >i "păstrâză pe 1 

la plural: apostol - apostoli (gr,), diavol - diavol! (gr.), idol -idolă (gr), da- 
“scăl - dascăl! (gr.), sol - soli (sl.), sobol - sobolr (sl.), bivol - bivoli (sl.), colo- 

"nel coloneli (fr.),.general - generali (fr.) Spaniol - Spaniolă, Muscal - Muscali. 
Insă tote diminitivele în -el, fie formate de Ja: cuvinte vechi, fie de la 
cuvinte mai nouă ale limbii, pierd pe Ila plural, fiind-că sufixul - el e de 

origină latină: vine din - ellus : caicllus - -i > căţel - căţel ; cercel - cercel ; 

"colăcel - colăcei [colac (3l. )]; dovlecel - dovlecei [dovleac (ture.)]... Prin ana- 
logie cu acestea, şi unele neologisme terminate în - el, de și nu sînt dimi- 

nutive în limba nâstră, plerd pe 1 la plural, fiind-că sînt asimilate, prin 

terminarea lor, cu diminutivele în -cl; așa, de pildă, pe lângă “forma 
corectă  coloneli se dice şi colonei. 

"c) Prefacerea lui z final în j se întâmplă” mal ales la cuvintele de 
origină slavă, care, intrând în limba mostră, au păstrat pluralul lor slav 
în -ji: obraz - - obraji, cneaz - encji, chinez - chineji, viteaz - viteji... Cuvin- 

tele de origină latină, ca sturz (sturdz) < turdus, sati forte vechi, în limbă 

ca mânz (lat, saă iliric) aă forma primitivă a pluralului cu z, nu cuj, 
” fiind-că, după legile fonctice ale limbi! nostre, lat. di > dzi > zi; însă, 

pluralul vorbelor de origină slavă a atras la sine şi cuvintele mal vechi, 

asimilându-le,. ast-fel în cât, pe lângă sturdzi şi sturzi, se qice și struji, pe 
, lângă minzi, și minji, Ncologismele : oscileză între. forma cu 2 şiceacuj: 
Tr ranțuz - Franţujl. și Franţuzi Englez - = Engleji și Englezi ; Chinez - Chi- 
nej! și. Chinezi. 

d) Prefacerile celor-l-alte consonante pomenite mal sus sînt încă vil 

în limbă, ast-fel în cât orl-ce cuvânt intrat în limba românâscă, ori cât de 
"noi ar fi, se supune acestor legi fonetice: Arnăut - ţi (turc), soldat. ţi, 
savant - ţi (ncol.); aprod-qI (ung); nomad - QI, doctorand-qI (ncol.); 
cais - și (ture.); colos = și, (ncol.) conţopist = ști (germ. ), artist - ști (neol.); 
idealist - ȘUL.. . 

ec] Substantivele lerminate în - in și accentuate pe silaba anterioră 

terminării ai la plural un singur -i: puli - pul, crată - cral, bactă - baci, 
ochiti- ochi, unchii - unchi, genuchliă - genuchi, vulporii - vulpol.... La aces- 

“tea, -i al pluralului s'a contras împreună 'cu.- i din rădăcină întrun sin- 
gur-i. Scrierea cuvintelor de acest fel fără ă la singular (erai, ochi, 

/
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vulpol...] e greșită. Numai cele în - iu, accentuate pe ultima silabă, ai doi i la plural (și când sunt articulate, trex i: fiu - fu, giuvaergiă - i, hangiă - in... 
| 

Î] în ar. şi într'o mare parte din teritoriul der. [afară de Banat și 
"unele părți din Transilvania] -î de Ia, plural. a schimbat și labialele din- 
naințea lui: corb - corghi, lup - luchi, zugrav - zugrayi, vătaf- vătahi, 

9] In vechea limbă românâscă cuvîntul an avea și pluralul ai, pe 
lângă ani: După aceea prespre palruspăzece aii cu iarăși merșii la Ieru- 
salimii [Din «Praxiul» tipărit de Coresi, Braşov, 1569-—75]. Forma ai există. 
încă și astădi dialectal; ca se explică prin înmulerea, Şi apol căderea, lu! n, 
ca în cură < cunti < cuneu(s), ţii < ţin < ţini < tenis... | 

„18. Pluralul substantivelor ambigene. — Substantivele 
ambigene de la acestă declinare corespund, în mare parte, 
neutrelor latine. de declinarea a 2-a. La singular ai aceleași 
forme de casuri ca. și masculinele. La plural ai. însă forme 
proprii, şi anume forme în -e, în - uri sai în -ă: templu - 

„temple, călcâlii - călcâle, deget - degete, lucru - lucruri, oii - ouă. 
„-- Aceste terminări vin tte din terminările nominativulul -acu- 

sativ, plural al neutrelor latinesci: bracia > brață > braţe ; cu- 
nea > *caniia> cante> cuie; calcanea:> *căleâniă> călcâne> 
călcâie; genucla > *genuclia > genuchie ; mallea > *nalia > 
maie (sing. maiii) ; capita > capelă > capele ; ossa> oasă > 

"oase; pectora > *pieptură > pieplure > piepturi > păepturi ; 
frigora >. *frigură > frigure > friguri >: friguri; ova > 
*oua > oiiă > oa. - a 

Neologismele în _iă au'-i la plural, ca şi masculinele: studii = - 
studă, principiti- principi... Formele cu -e la plural: studie, principie... sînt 
false analogit cu formele cuvintelor vechi din limbă. 

Terminările - e și - & vin.de la pluralul în - a al neutrelor 
latine, iar terminarea - ară din - ora. o 

a] In primele cine cuvinte de mai sus'- e s'a desvoltat în mod firesc 
din lat. - a, după legile fonetice ale limbii nostre [- ia > ie. Cir. auricula > 

„urechia >urechie ; clamo > clămu > chtemu > chicm ; alvea >albia > 
“ . . su „7 2 

albie ; folia >> foalie > foaie ; ilia > ile > ile. vinea > viniă > vine > 
vile ; filia > fină >> fiie.]. La cele-l-alte -e în loc de -ă e greă de expli- 
cat.. Pole că -ă a fost schimbat în -e, subt influenţa formelor plurale ale
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substantivelor feminine: prin analogie cu case, casele... s'a, zis și oase, oasele...; 
pâte mal ales subt influența formelor articulate : ambigenele fiind feminine la 

plural, primesc articolul feminin -le; e din articolul -le a schimbat pe 

ă în e [asimilaţie regresivă]: oasăle >oasele; capetăle capetele ; forma 

articulată a influenţat apoi și asupra former nearticulat, ast-fel în cât s'a 
dis și oase, capete..., în. loc de oasă, capetă.... 

În vechea limbă românâscă, se găsesc însă uncori și forme cu -ă; 

de exemplu în <Legenda Duminecel» («Scriptura din ceriii>, manuscris 

„de la 1600) forma gerură: «că dereptu faptele voastre cel& multele 

că volă lăsa și volii tremete erni grâle și gerură și fuamete...> ; întrun 

chronograf de pe la 1650 forma giudeță << judicia: «Acesta [sultan Murat] 
era bun și vitlaz mare, la giudefă direptă, tubitoriă de creștini...» 

b] Acel a final al ncutrelor s'a păstrat însă în dialectul i- r.: fliera 

(Mare), fusă, osa, chieptura, 'ventura, focura.... [pote subt influenţa limbii 

" italiene, care de asemenea a păstrat formele în - a și -ora: braceia, cal- 

cagna, ginocchia, fusa, ossa; luogora, ventora, focora, corpora — în vechea 

ital. și aq! încă în Abruzi, Neapole și Sicilia], 

"Dialectal. se: găsesc însă forme cu -d şi în d-r., mat ales în “graiul 

moldovenesc ; acel -ă însă nu e primitivul - d, păstrat direct, ci desvoltat 
ral târdiă din - e: coctoria >ecuploare >cuploară; ossa >oasă oase > 

oasă ;. carra >cară >>care >cară. (pluralul de la car/ (Lege. fonetică: 
orl-ce e a trecut în rom. in -ă, după r, şi, în graiul moldovenesc, și după 

| şi s. Cir. reus >> răi; secure >> săcură; seu => săi; semn > sămn; braţe > 

braţă; frumuseţe >> frumuscţă; grăunţe > grăunţă... 
c] Terminarea - uri vine de la pluralul ncutrelor latine de declinarea 

a 3-a, [ca frigus -frigora, tempus-tempora...] trecute în românesce la decli- - 

narea a 2-a: -ora >-ură >-ure >-uri. > - uri. In vechea limbă ro- 

mânâscă nu era -uri, ca astăqi, ci -ure. Până pe la jumătatea secolului 

al 17-lea nu se întrebuințată de cât formele în -.ure [traducerile diaconului 
Coresi, 1560—1582, psaltirea scheiană, codicele voroneţean, scrierile din 

prima jumătate a secolului al. 17-lea]. In secolul al 17-lea s'a petrecut 

transformarea lui - ure în -uri; -ari apare întâi alături de -ure și mal 

rar ca acesta [cîr. Legenda Duminccel], aport mai des [de pildă în 
două predici din aceeași vreme şi în traducerea Biblici din 1618), până 
ajunge să fie aprope singura formă întrebuințată (cfr. Psaltirea în ver- 

sur a lui Dosofteiă, 1673, şi traducerea Bibliei din 1688]. Formele. 
cu -uri apar întâl în cuvintele articulate: în același text [Psaltirea 
schelană, de exemplu, se găsesc, de pildă, forme în-urile, [ţinuturie, 

deșerturile, straturile, riurile;...] alături de formele mal vechi în -urele 

[gralurele, rosturele, riurele, straturele, veacurele...] și de forme în -ure, 

întrebuințate exclusiv [cerlure, sveature, locure, războture, neamure, nasure,. ]. 

Transformarea acesta, întimplată mai întâi la formele articulate, de la
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care a trecut apoi și la formele ncarticulate, se explică prin influența accen- 
tului secundar în vorbele articulate care ai. accentul pe antepenultima: 
dârură - dărurelă >> dârurilă ș frigură - frigurel& >> frigurile: 'e o schimbare 
a penullimului e în i subt influența ultimului e din articol [disimilare regre- : 
sivă]; e mai ușor de pronunţat dărurită de cât dărurele. E același fenomen 
linguistic, pe care l-am văqut la pluralul substantivelor feminine [vedi $ 15,2] 
și care se întîmplă, în gralul viii, în tâte casurile analâge: de pildă și la 
masculinele de declinarea a 3-a: ginere - ginerile; fluture - flăturilă,.. 

-Deelinarea a, III-a 

19. Singularul. — Substantivele declinării a 3-a româ- 
nesci sint cele terminate în -e. Declinarea, acesta corespunde 
cu declinarea a. 3-a latinescă. Cele ma! multe Substantive de 
acestă declinare sînt feminine, o bună parte masculine, și - 
„câte-va ambigene: vulpe, cale, punte, cetate, închinăciune, 
sănătate, adincime, vedenie, tăcere, învățătore...; frate, șarpe, 
dinte, sore, ș6rice, munte...; nume, clește, indice, apendice... 

Masculinele și ambigenele ai o singură formă la singular 
pentru tote casurile [nearticulate]. Femininile ai trei forme: 
una în -e pentru nominativ, acusativ și vocativ [vulpe]; altă 
în -2 pentru genitiv - dativ [vulpi] și o nouă formă în -0 pen- 

„tru vocativ [vulpeo!]. Masculinele de acâstă declinare n'aă' 
formă deosebită pentru vocativ, ca cele de declinarea a 2-a.. 

Forma masculinelor și forma de nominativ -acusativ a. 
femininelor vine, de obiceii, din formele de acusativ ale de- 
clinăril a 3-a, latinesci, fiind-că acusativul era casul cel mai 
des întrebuințat: sole(m) > soare, monte() > vivtnte, -Da- 
viete(m) > părete > perete, lepore(m) > liepure > Zepure, ber- 
bece(m)> berbece, pulice(an) > purece > purice, carbone(in)> 
cărbune, titione(1n) > tăciune... ; nome(n) > nume [la “neutre 
acusativul are aceeași formă-ca nominativul); Zame(n)> lume, 
flore(n) > [loave, 'mente(n) > minte, ponte(in) > punte, mu- 

„liere(an) > muliere > mulere, civitate(in) > *cietate > cetate, 
„bonitate(in) > bunătate, înclinatione(au) > înclinăciune > în- 
chinăciune.., - +
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Câte-va. substantive vin însă din forma nominalivuluă 

latinesc, mai ales numele de persâne și de unele animale, al 

căror - nominativ, întrebuințat şi ca vocativ, s'a putut păstra 

mai lesne: hospes > oaspe, judez > jude, serpes > *sierpe > 
șerpe > şearpe > șarpe, apol: sanguis > sânge, rămase Ia decl.. 
a 3-a, precum și câteva care aii trecut în românesce, la decl. 
a 2-a, 'ca: homo >o, împerator > împărat, draco > drac, 
leo > leii, soror > sorii [și apoi soră, prin analogie cu femininile 
de decl: I]; de asemenea și dolor saii lat. vulg. dolu(8) >. dor, 
siccitas > secetă. 

Cât despre ncutrele de declinarea a 3- a latinâscă (mai ales 
cele terminate în - or și în - us); ele aii trecut în românesce, cele 
mai multe, la, declinarea a 2-a, căpătând, prin plerderea, cons6- 
nelor finale, forme identice cu ale masculinelor și neutrelor de 
declinarea a 2-a: frigu(5) și frigor > frigu > frig; tempu(s) > 
timpu> timp ; *fulger > fulger; opu(s) > op (în v. r.); per- 

tu(s)> pieptu > piept; lalu(s)> latu>lat; glomu(s)>ghiemu> 
- ghiem; capul > capu > cap; os şi vas trecuseră la declinarea a 
2-a chiar din lat. vulg.: ossu( )>osu> 08; tasu(m)>vasu> ras. 

Neutrele monosilabe aii căpătat în românesce [ea.: şi în 
italienesce] un -e și aii devenit feminine: fele > fiere, mele > 
muiere, sale> sare; lac şi peclen deveniseră masculine din lat. 
vulg.: lacte(u) > lapte, pectine(im), > pieptene. 

Forma de genetiv-dativ a femininelor vine din forma de dativ 
a declinări! a 3-a latinesăă (care luase și funcțiunea de genetiv 

“în lat. vula): parti > parți > părţi > părţi ; sorti > sorţi ? 

sorţi ; morti > morţi > morţi; [lori > flori > flori Și la aceste 
substantive, ca și la cele de decl. I, forma genetivului-dativ 

coincide cu forma pluralului. 
Forma specială de vocativ a femininelor acestei declinări, 

în -0, e aceeași ca și la femininele de declinarea IL. [Cfr. p. 
43 și 44]. 

20. Pluralul. — Substantivele ambigene de acestă decli- 

nare aii la plural aceeași terminare ca și la singular: munic, 

clește. ' 

a
a
a
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In v. r. se găsesce un plural dcosebit de la substantivul nume : i 
numere < numene < nomina. . 

Substantivele masculine, prin- analogie cu masculinele de 
declinarea a 2-a, a luat în românesce [ca și.în italienesce] 
-i în loc de:- es: monti > munţi > munți; ; fr atri > frati > 
fraţi > frați ; lepori > liepuri > Yepură... 

După cum în latinesce femininele de declinarea a 3-a 
aveati aceeași terminare ca. și masculinele, adică -es, tot așa 
și în românesce femininele de declinarea a 3-a: ati la plural 
aceeași terminare ca și masculinele, adică -3. Acâstă termi- 
nare a femininelor a, fost împrumutată. de la pluralul mascu- 
linelor în--e, care, la. rendul lor, o împrumutaseră de la 
masculinele declinării a 2-a. Desvoltarea acestor fenomene 
linguistice în limba, românâscă ne-o putem închipui dar, în 
modul următor.: Prin analogie. cu domini > domni > domni, 
barbati > bărbaţi > bărbaţi... sa dis, în loc de parente[s], 
frat[r]Je[s], monte[3]... “pareuti, fr at[i]i, mouti... > părinţi, 
fraţi, manţi... > părinți, fraţi, munţi... | A 

„.. Trecerea terminării de plural a maseulinelor de declinarea, 
a 2-a la masculinele de decl. a 3-a, a fost înlesnită, probabil, 
prin acele substantive de decl. a 3-a latină, care deveniseră, 
în românesce de declinarea a 2-a la singular, /o, nepot, 
împerat, -drac...] şi care a, trebuit să ia și la plural, în mod 
firesc, terminarea, masculinelor de. declinarea a 2-a; dela 

acestea terminarea -î s'a impus la tote masculinele, ca. ter- 
minarea, caracteristică a pluralelor masculine ; apoi analogia 
sa întins și la femininele de declinarea a 3-a : fiind-că frate, 
munte, Yepure... aveati pluralul fraţi, munți, Iepuri, Și fomini- 

-nele muiere, punte, vulpe... ati luat aceeași terminare la plural: 
muieră, punți, vulpi... | 

“Numa femininele în -loare < - loria, formate prin mo- 
ţiune de la, masculinele corespundătâre, precum și augmenta- 
tivele în -oaie < -onia, ai și la plural terminarea, -e€, tot 
ca la singular, spre a nu se confunda cu masculinele : înttăță- 
toare - e, cerşetoare -e, lucrătoare - e, vrăjitoare =€...; leoaie - e,
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+ lpoaie -c, arsoaie - e, vulpoaie - e... [forme întrebuințate în 
ar. și prin Banat, care corespund cu leoaică - €,- lupoaică - e... 
din d.-r.]. Insă femininele în - toare care nu ai corespundă- 
tore masculine în - tor, fac-pluralul în - 3: ghicitoare - ghi- 
citori [= enigmă; însă ghicilăre - e=fomee care ghicesce]. 

Acestă identitate a terminării pluralului între masculinele de decl. a 
3-a şi cele de a 2-a, a dat nascere și la forme de singular analoge, ast-fel 
în cât unele substantive masculine de decl. a 3-a aă şi forme de decli- 
narea a 2-a: berbec, flutur, greer, şărec, arbor, pe lângă formele mai 

"vechi și corecte berbece, fluture, greere, șdrice, arbure, ! 

  

CAPITOLUL  IIL.- 

„Articolul. 

21. Până aici ne-am ocupat de formele “de casuri near- 
ticulate ale substantivelor. Aceste forme. însă nu ajung spre 
a arăta lămurit tâte legăturile ce'are un cuvânt cu altele în 
cugetarea nâstră. Aceste: raporturi felurite se arată în limba 
nostră prin mijlocirea altor: două părți de cuvânt, preposițiile 
și articolul: Domn a totă ţara româhâscă; domnul ţării româ- 
nesci;: vâri de munte; verful muntefată ; câinele vecinilor ; 
munţiă, văile și riurile României... 

Limba latină nu avea articol; de pildă, homo nouus 
„ însemna și om noă și omul noă și 222 .0in noi și omul cel 
90îi; însă tâte limbile desvoltate. din limba latină vulgară, 
adică tâte limbile romanice, aii articol, care s'a desvoltat, mal 
la tâte, din demonstrativul ile, illa, îllud. Pe când însă cele- 
l-alte limbi! romanice ai articolul înaintea substantivelor, 
limba, românâscă îl are, de regulă, Ia urmă, formând un sin- 
gur trup cu substantivul de care atirnă; apoi, în afară de 
formele. de articol care se l&gă de substantiv și de adjectiv 
(articolul Substantival), limba nâstră mai are și altele pentru 
care cele-l-alte limbi romanice nu aă forme echivalente deo- 

Se | 
4
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:sebite, și anume forme de articol care însoțesc. pronumele posesiv, -numeralele. ordinale și  genetivul substantivelor (al, :a-al, ale) și forme de articol care însoțesc de regulă adjec- tivele și numeralele cardinale (cel, cea. - cei, cele, popular -ăl, a -ăl, ale). | 
. 

22. . Originea formelor arlicoluluă enclitic. Flexiunea articolului enclitic românesc, în unire cu Substantivul, e ur- . mătârea;: i ” 
domnul [socrul lucrul dâmna [steaua  muntete vulpea domnului, socrului lucrului | dâmnei stelei muntelui vulpii domnii socrii lucrurile  dâmnele stelele munții vulpile! «domnilor. socrilor] lucrurilor dâmnelor stelelor] munţilor vulpilor 

Articolul are dar adi în limba n6stră următrele. forme 
de casuri: La masculin singular - 1 și - le pentru nominativ - 
acusativ, - lui pentru genetiv - dativ [vocativul nu are articol]; 
la plural - i pentru nominativ - acusativ, și - lor pentru genetiv - 
dativ; la feminin Singular - a pentru nominativ - acusativ, = 
pentru genetiv - dativ; la plural -le pentru nominativ - acu 
Sativ, - lor (aceeaşi formă ca la masculin) pentru genctiv - 
dativ. a 

Pentru nominativul-acusativ masculin sînt dar două forme. 
de articol: -7 pentru substantivele “de declinarea a 2-a, şi 
le pentru cele de a 3-a; -1. era, în vechea limbă, româ- 
nâscă - lă și mal nainte - lu: „Că Domnedzeu elu au faptu 

„cerăulu şi păfină]ntulu... Ce hicleanolu vrăjmaşulu rădică 
oamerii spre: noi... Dereptu acea na de oameri me rugă. 
se ne îzbăvească ce de hicleanul vrăjmaşulu ce toți me 
a(e)menteaşti... Apoi căndu-va ve(î)ri. în slava sa, elu va 
da cui-şi după lucrului lui în vecie. veacului. [Dintr'o 

" „Ecanghelie cu tile“, scrisi la 1619 ;. reproduce însă, pro- 
babil, o limbă mai vechie]. „Cela ce nau greşaşte cu cuvântul, 
acela e desfrășitii bărbalii“... [Dintr'un «Praxiu» din secolul 
al 16-lea]. Articolul sa lipit de substantiv în perisda limbit 
românesci primitive, atunci când -a de la urma cuvintelor se 
pronunţa întreg: domnu, dereptir, eat, ela, mergu, cânda; de
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aceea, acest 2 organic sa păstrat până astădi în formele arti- 
culate, fiind aci la mijlocul cuvintelor: domna-lu > domnu-li > 

domnu-l. Forma - lu. vine din acusativul lui şile, ori „dintr'o 

formă de nominativ din latina vulgară, *illus, care, prin că- 

derea, consonantelor finale, s'a confundat cu cea de acusativ. 
Fasele prin care a trecut acâstă formă sînt: următârele: tun) 

sai *illu(s) > *ellu > -lu > - lă > - d 

„Forma, - le este sait o desvoltare directă din nominativul 
ille: ille > *elle > - le, sati o formă, derivată din -lu; sub 

influența terminării - e a, masculinelor de decl. a 3-a [asimi- 
larea lui - de către e din silaba. precedentă]; prin urmare, 
ori s'a dis, de pildă, canis- ille > *cane - (el)le > câne- le, ori 
*canis = illa > *cane - (el)lu > *câne - lu > câne - le. 

Ca să ne explicăm desvoltarea formelor articolulur românesc din de- 

monstrativul illu/m/ >> *eltu, trebue să nu uităm că articolul nare accent 
proprii în vorbire și că formâză un singur cuvânt cu substantivul orl 
adjectivul pe carol determină ; fiind-că *ellu ca articol era aton (fără ton, 

fără accent), de accea a plerdut prima “silabă el -la tâte formele articolului. 

Genetivul - dativ masculin = lui vine dintr'o formă de dativ 

a lat. vulg. *ellai. Prin analogie cu Paius, hui(c) și cuius, cui 

(genetivul și dativul de la hic = acesta și de la gui = care), 

genetivul și dativul de la îlle trebue să fi fost în lat. vulg. 

*elluiu(S), *ellui, din care a venit al nostru lui > lui. 
„Forma de nominativ -acusativ plural--ă vine din nomi- 

nativul plural al luk î7le: îl; > *elli > - li > - li> îi > -d. Fasa 
intermediară li (ca Z muiat) e păstrată în ar.: luplii lupi, 

iar cea imediat următore, - i (întreg) era încă în o. r.: „Și 
acela rădică ochii lată la ucenicii lui, grăi: ferecați. meserii, 

că « tostră caste împărăţiea lu Dumnezeu. [Din Tetia- 

evanghelia păstrată la British Museum, manuscris de la/ 1574]. 

Forma de genetiv - dativ - lor, vine din genetivul îllo- 
ram, trecând prin formele intermediare *ellora(in)> - loru > 

- lorit > - lor. - | 
Forma -loru se găsesce în v. 7.: >Deci clu-mi dzise: 

N
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Dumnezeul părințiloru. noștri vru se înţelegi vrearea lui...« 
[Dintr'un «Apostol» din secolul al 16-lea]. . a 

Nominativul - acusativ - feminin singular, - a, e mai grei 
de explicat; probabil că-vine din illa, prin fasele *ella > 
*euu > ea > -a. . i 5 

Genetivul-dativ singular feminin -3 vine dintr'o formă de 
dativ a lat. vulg. *ellaei. Iată cum.se explică acestă formă: Prin 
analogie cu forina de genetiv - dativ a substantivelor feminine 
de decl. 1 sa zis *illae în loc de îl; din lat. clasică ; apoi 
prin analogie cu forma masculină *illui sa adăogat un - 
și la feminin și s'a dis *illaei; din acâsta s'a desvoltat apol 
mai departe *ellaei > - lei > - liei >-iei> -ei>- ji>-ii>-i>, 

Forma intermediară '- liej (cu 1 muiat se găsesce în ar.: 
lumilici = lamei. Forma - ci și -îi era înv. 7: „lară ei 
răspundu. aşa: noi venim dela ceia ce sau lăsalu de dul- - 
ceața lumăei“ (Din «Apocalipsul apostolului Pavel», manuscris 
din veacul al 16-lea]. „ Vedea-ceţă caunat. na va putea moartea 
să stea înaintea învăţăturecă mele“. (Dintr'un manuscris de 
pe-la 1600—1650]. | | | 

Pluralul - e vine din: îllae > *ellae > - le. 
Dintre aceste forme de casuri, ale articolului forma, de 

genetiv-dativ masculin se îintrebuințeză une-orl și îunaintea 
substantivului, și anume: 1) la nume de persâne: luă tata, 
luă popa, lui vodă, lui Dumnezeii; 2) la nume propril: lată 
Gheorghe, lui Toma, lui Vlad; 3) la orl-ce vorbă, care nu 
se pâte declina: genetivul luă pille“, presentul luă „a avea“... 
Insă la, numele de persâne în -a care priimese la nominativ 
articolul feminin, precum și la nuinele proprii, se pâte pune 
și în urmă: tatii și luă tata, Tomil şi lui Toma, Florii şi 
lui Florea, luă Eminescu şi Eminescului. 

(E curios însă, că numele de pers6ne ca fala, popa, și numele proprii, 
ca Toma, Petrea, Florea, iai articolul feminin, când se articulăză la urmă, 
şi pe cel masculin, când se articulâză înnainte ; în primul cas se articul6ză 
după formă, în al doilea după înțeles ; în primul cas e în mintea vorbito- 
rului forma, gramaticală, în al doilea înţelesul logic]. ”
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In v. r..era și. forma lu pe lângă luă: „Și dereptatea 
lui Dumnezeu na înțeleaserâ, [Din «Praxiul» lui Coresi] ; 
acâstă formă e adi singura întrebuințată în graiul popular 
afară de o mică regiune din Ardeal, în munţii Bihorului, 
la Moţi, unde..nu se dice lu ci lui, ca în limba. literară. 

23. Tor mele cu articol înnainte. Astădi se întrebuinţeză 
une ori articolul de genetiv-dativ masculin, hi, chiar și la 
nume. feminine, care n'aii terminarea, feminină obiclnuită, și 
prin urmare nu se pot declina ușor cu articolul enclitic feminin: 
de exemplu, lui Zoe. Construcţia acesta e însă în contra spi- - 
ritului limbei nostre ; e. o construcţie falsă ; de aceea nici nu 
a pătruns în: limba populară, ci e intrebuințată numai în limba ” 
Gmenilor de pe la orașe. 

In vechea limbă românâscă se putea întrebuința înnaintea 
numelor: feminine în asemenea, cazuri articolul feminin cores- 
pundător formei masculine, adică, ei sai îi. Ce-i drept, avem 
numai câte-va exemple despre acâstă construcţie și în aceleași 
texte găsim și construcţiile de adi, cu articolul Ja urmă: 

„după veastăiea er: osului a ei nostre crediînță...; ispi- 
lire[a] a ei vostre creditnță. [Din Codicele voronețean, ma- 
nuscris 'din.secolul al 16-lea). | 

«Că ispitele săutu ale ci nostre cr edinţe. [Din Evan- 
ghelia cu tîlc, scrisă în 1619, citată mai sus]. <Mulieriei tale 
îi Sara [ia-va fecioru; spuser & era ii Tamar. [Dintre un text 
de la 1581. In același text se găsesesc însă aceleași cuvinte 

„Și cu articolul la urmă: Sara ei fi î-va Țecioru ;. dzice dereplu 
aceea Iuda Tamare-ci nurori-sa]. . - 
„> Asemenea construcţii aii dispărut din dialectul daco-român; 

Sai păstrat însă în cele-l-alte dialecte ; așa, în ar. se dice, de 
pildă, casa featilici şi casa a li feată ; în î-r. e numa! decli- 
narea, cu lu, la amândouă genurile și la amândouă numerele. 

Se pare dar, că în limba românescă primitivă articolul 

eșit din demonstrativul iile se putea pune ori înnaintea ori 

în urma numelor, după cum, de pildă, şi astădi, la formele 
compuse ale verbelor, auxiliarele se pot pune ori înnaintea ori
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în urma, părţii principale [evoi: cânta» şi «cânta-voiti» ; «am 
cântat» și «cântat-am»]. In ambele casuri sc vădesce același 
spirit de procedere al firil limbit nostre, cu deosebirea numai, 
că la verbe limba, a păstrat, în tâte dialectele ej, întrega elas- 
ticitate primitivă, putend să formeze și acum încă timpurile 
compuse ale verbelor în ambele chipuri, [ba încă să mai și 
intercaleze între părţile lor -un pronume: auzitu-m'a!?], pe 
când la articol, în d-r. cel puţin, sa cristalisat, forma cu 
„așezarea articolului la urmă. Articolul propriu și-a plerdut 
individualitatea ;. pe când la timpurile compuse; auxiliarele 
rămân. distinete și separate de trupul verbului, la numele .arti- 
culate articolul pierde o parte din valorea lui proprie de vorbă 
separată şi devine o adevărată flexiune, în cât numele arti- 
culat nu mal apare ca.o formă compusă, ci ca un Singur 
cuvînt, așa “în. cât în graiul popular articolul chiar cade, 
rămânând ca echivalent al formelor articulate, vechea, formă 
a numelor nearticulate din limba românâscă primitivă [oms= | 
omul]. 

Acest fapt așa de:'caracterislic — punerea articolului la urmă — se 
mal află şi în limba bulgară și în cea albaneză. In limba bulgară. e, pro- 
babil, o influenţă românescă. In limba albaneză și în cea română e pâte 
o inilueuță comună, a limbii vechilor Daci și lin. 

4, Fuasele probabile ale declinării românesci cu ar- 
ticol. — Ca să ne dăm mai bine sâma, în mod concret, de des- 
voltarea formelor de declinare articulată în limba nâstră, vom 
arăta aci cam cum trebue să ne închipuim aproximativ dife- 
ritele trepte ale acestei desvoltări. 

În peri6da romană, adică pe trâpta de desv. oltaro comună 
tuturor limbilor romanice, trebue să fi fost cam următ6rea 
stare : : 

Norm. ille dominus illa domina ,  iltud calcaneu illud lempus 
Dat. . illi domino. illi dominae  illi calcanco illi tempori 
Ac. illu dominu illa domina illud calcaneu  illud tempus 
Nom. illi domini illae dominae illa calcanea : illa tempora 
Ac. : illos dominos  illas dominas illa calcanea illa tempora
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Nom. ille monte : illa: vulpis 
Dat. illi monti "iuli vulpi 
Ac.  illu monte illa vulpe 
Nom. illi montes .  illae vulpes 
Ac.  illos monles illas vulpes” 

sau: dominus ille, domina illa, calcaneu illud, monte ille, vulpe illa, ete. 

După acesta, o fasă mai tirzie trebue să fi uniformisat 
formele neutre la singular cu cele masculine, iar la plural cu 
cele feminine,. și să se fi dis, de pildă, în latina rustică : 

ille dominus | | illud calcancus 
"“illae dominae — . „_ ilae calcanea 
illas dominas . illas calcanea - 

Sai, cu demonstrativul în urmă: dominus ille, dominae illae, ctc, 

După aceea, într'o peri6dă posteri6ră, casurile se reduc, 
substantivele de dec]. a 3-a se asimilâză la plural cu masculi- 
nele de decl. a 2-a, și o-în corpul cuvintelor şi la-sfirșit se 
confundă, consonantele. finale dispar cu totul, iar: demonstra- 
tivul Ya o formă maj apropiată, de limba n6stră și se aș6dă de preferență în urma numelui: ie 
dom(iJno (eulu dom(ijna ella slella ella tempo (elJlu: dom(ijno (elJlui dominae [elJlaei  . stellae felylaei tempo (elJiui 

" domini (euJli dominae - fel/lae „slellae felJlae tempora - (elJlae 
dom(i/ni - (eljloru  dominae feljloru  stellae fel/loru tempora (elJloru 

__znonte (elle vulpe ella 
monte felJlui “vulpi felJlaei * 

- monti - fel)li vulpi (etti 
- monti (eljloru vulpi (eUloru 

O fasă mal târdie, când limba românâscă era definitiv 
constituită. și nedespărțită încă în dialecte, ne-o putem înfățișa 
cam ast-fel: - | ! , , 
domnu - u 1 doamnă -a  sleauă -a  căleânu -lu limpu = lu 
domnu - lui doamne- lei 'steale - lei  călcânu = lui  timpu-lui 
donani - [i doamne- le steale- le . călcâne - le... timpură - le 

? - domni- loru doamne - loru steale - loru "călcâne - loru - timpură -loru
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munle - le : . vulpe-a': 

munte - lui vulpi lei 

munţi - li vulpi - le 

munţi - loru : vulpi = loru 

După despărţirea, în dialecte, forma cea dintâi a vechei | 
limbi românesci : - 

domnu = lu doumn” - a călcăiu - lu  . limpu- lu 
domnu - lui doamne - ei călcăiu = lui timpu -lui 
domni -i doamne = le călcâie - le .  timpure- le 
domni - loru doamne - loru călcâie - loru  timpure - loru R 

e: munte = le vulpe-a _- 
munte - lui vulpi = ei 

munţi-i . vulpi-le 

munți - loru vulpi - loru . 

Apol -u se scurtâză și în urmă dispare, -i se scurtâză, 
formele de genetiv - dativ feminin singular se contrag, și ajun- 
gem la peri6da actuală: - - 

“domnu - 1 doamna steaua timpu -l vulpe - a 

domnu - lui doamne -i stele - i” iimpu = lui _vulpi-i | 

domni - i doamne - le. 'stele- le timpuri - le (sai vulpe-i] 

domni - lor doamne - lor  stele- lor limpuri - lor vupil - le 

i vulpi - lor. , 

La genetivul - dativ al substantivelor de declinarea a 3-a 
avem două, forme: vulpii și vulpei, cărții și cărței, nopții și 

„nopţei,.. Amindouă sînt corecte, amîndouă, îndreptăţite de 
legile fonetice ale limbil și de tradiţia literară. In textele vechi 
se găsesc forme în -eei [mai tîrziu - câ], alături de forme în 
- iei [mal tirziu -îi]. In cele mai vechi texte românesci: ra- 
găciuneei, legiei, cântăriei, îremiei, nopției, dereptaţiei, bu- 
rătaţiei [în Psaltirea, scheiană]; bundtaţiei, cetaţiei, morției 
[in Codicele voronețean]; rugăciuniei, ' înimiei, dereplăţiei 
[în traducerile lu! Coresi]; apol păinei, pulredirei, tăiarei, mă- 
năstirii, surorii și suroriei, înuerii şi muerei, creștinătăției, 

răbdărei, frumuseței, iremealeriei, legeei, slaveei, direptăței 
[în texte de pe la sfirșitul vecului al 16-lea până pe la 1620);
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„morii, lumii, mării, frumuseții, porței, morţii, legii... [in 
texte de pe la 1648 încâce); până pe la 1680 tot se mal 
găsesc însă, din când în când, și formele mai vechi în - ce; 
și - dci: morţiei, judecăţiei... o 

a] Limba are tendenţa de a asimila formele înrudite; de accea formele: 
de genetiv ale declinări 1 și ale declinării a III-a, feminine s'aă influențat. 
reciproc, atât formele articulate, cât şi cele ncarticulate, ast-fel în cât avem. 
la substantivele feminine o încrucișare de forme; găsim, de pildă: 'spă- 
seniei noastre, vieţiei voastre, vileei ncînţeleapte (în Psaltirea scheiană]; 
Mariei Artemide, Mariei Dumneţieae [in Codicele voronețean]; ceii feate 
prea curale; scriptureei sfinte, viăloasei credinţe, vieții cei - viitoare, „dili 
cei luminate [în teste de la 1570—1750]. Avem dar astăqi la declinareă 1 
și forme în -ii pe lângă cele în -ei [vieţii și vieţei; nearticulat: unel inime - 
și une inimi]; iar la declinarea a III-a și forme în -ci pe lângă cele în -i, 
[cărței și cărții; nearticulat, numai forme în -î: uncr cărți, acestei mănă- 
stiri, În v. r. erati însă și forme în -e, la genetivul femininclor de decl. 
a Iil-a: Această piatră pre groapa Radului Buzescul ce-au. fost mare cliu=. 
cear, clitorul sfiniei mânăstire. (Epitat de la 1610)]. ” 

b) Formele de genctiv-dativ, ca vălei sai valei, călei saă calci... sînț. 
forme false, resultate din tendența. de a uniformisa tâte casurile singula- 
rului, dându-le la tâte ca, tulpină forma nominativului-acusativ. 

c) Formele de declinare articulată ale dialectului aromân sunt acestea: 

om - lu “domnu-l ..  foc-lu doamn - a - sleao-a 
a om - lui a domnu -lui a foc-lui a doamni-1ici a steao- lăi- 
[și a lu om) [șia ledomnu] - „(şi a li doamnă]: 
oamini - li  domni-li — focur'-li “doamni - li: . steali-li | 
oamini - lor domnilor focur - lor  doamni - lor steali - lor- 

frat' - le - [şi frati- li?  adunare-a - 
a frat-lui [și a lu frati]. adunar = liei 
fraț - li - [Și frafă- 7 “ adunar - i . 
Ţraț - lor , adunăr - lor 

d), Formele de declinare articulată ale dialectului istro = român :- 
„omu - [1] (cu 1 gutural) coas - a (=casa). frate - le 

lu omu lu coasa. lu frate 
omir-i coasă - le: [raț -i 

S lu omir -i lu coasă - le lu fraț-i



  

  

” CĂPITOLUL IV. 

Adjectivul. Clasificarea, adjeotivelor române față de 
clasificarea latină. Sistemul comparaţiunii în românesce 

îaţă de comparaţiunea, latină, 

25. In latinesce eraii trei clase de adjective: 1) Cele cu trei 
terminări, ca bonus, -a, - au, 3tig ger, nigra, nigrin și acer, 
acris, acre; 2) cele cu două terminări, ca dulcis, -e, și 3) 
cele cu o singură terminare, „pentru câte trele genurile, ca 
telus, receris, etc. - | 

Sorta, adjectivelor e strins legată de a substantivelor cu 
care se aseamănă în formă: aii urmat aceeași desvoltare, de- 
clinarea, lor a trecut prin aceleași fase; prin urmare, obser- 

la adjective. 

„vările ce am făcut la. declinarea substântivelor, se  amlică Și 

Cele trei clase de adjective latine trebuiaii să se reducă - 
în românesce la. două, clase, prin dispariţia genului neutru și 

confundarea, formelor lui la singular cu cele masculine, iar la 

plural cu cele feminine. 

Prima. clasă de adjective. Jatinesci a- dat în românesce 
adjective cu două terminări: bonu(s), - câ, (- um) > bun, - ă> 
bună, - ă > bun, - ă; novu(8), - a, (0) > nou, noauă > | 

no, Nouă, ar. ună, tao; reu(S),- ce > rău, rea, ar. arău, 

arao; vietu(3),- a, (- um > biet, bială; orbu(s)- aie tun) > 
orb, oarbă; rubiu(s)- a, (cau) > *roibu, - a > roib, roaibă ; 
iser, - d, (- a) >> measer,-ă (in v. 1); lat. vulg. inte- 

gr u(3), - a, (- un), > întreg, întreagă ; lat. vulg. nigru(8), - a 

fo un) > negru, tegră ; lat. v. acru(3),- a(- tun) > acru, - d. 

A doua clasă, prin pterderea genului neutru, s'a confundat 

cu a, treia și amîndouă. împreună aii dat în românesce aujee- 

tive cu o singură terminare pentru t6te. genurile: dulcis, - 
> dulce ; vir(i)dis, - e > vearde > verde ; mollis, - 6 > uite! 

lalis - e > tare; subtilis, -e > subţire; felice(im) [felix] > 
_ferice; rece(n)s >> rece. 

Gramatica Istorică. —I. A. Rădulescu-Pogoneanu. , , 6
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In latina, vulgară se întâmplase: însă, un schimb. reciproc 
do forme între cele: dintâi dout clase de adjective: unele . 
adjective de clasa I în latina clasică [- as, - e = 20] trecuseră 
la clasa a, II-a, în lat. vulg. /- îs, e], iar altele de clasa a II-a 
în lat. clasică trecuseră la clasă I în lat. vulg. Așa, în loc de 
limpidus,- a, - um trebue să' sefi dis în lat. vulg. *fim- 
pidis, - e > limpede ; în loc de rapidus, - a - un, *rapidis,-e> 
*rapede > răpede > repede. Casul contrar: în loc de agilis - e, 
lat. vulg; *agilu(s) -, a, un) > ager (20), - &; în loc de lenis = e, 
lat. vulg. *lona(8), -4,- (am) > lina), - &; în loe de tristis, - e, 
lat. vulg. tristu(8), - a, - (an) > trista), - ă. Gravis - e trebue 
să fi fost în lat. vul. *grevis - 6, sub influenţa lui leuis, - e și 
Drevis, - e. Din greve trebuia să vesulte în românesce greauă > 
grec [efr. *neve> neaauă > nea] ; forma greu a fost considerată 
ca feminină și limba românâscă a creat după ea -un masculin: 
greit; sar. greu, greao. 

Afară de aceste două clase de adjective I-a: masculin 
consonantă sau - a; feminin - &; a II-a: =e pentru amândouă - 
genurile), mai sînt în românesce o s6miă de adjective care ai 
la masculin terminarea, - Zu sati consonantă, iar la feminin -c: 
zechii - e; dator, daloare. Acestea, drept vorbind, nu sint o 

“nouă, clasă de adjective, ci numai o variantă a primei clase, 

fiind-că forma lor se trage tot din a adjectivelor latine cu 3 ter- 
minără, numai că terminarea feminină - ia trebue să dea, după 
legile fonetice ale limbii românesci;- e? oseu(8), - a-(um)> 
7ostă, "rosia > voșăii, 7oșiă >> roșu, roşie, dial. 7o0ș, roșă: 
zetulu(3),- a, - (atm) [diminutiv de la velus] > vetlu(3), -a > 
veclu, - a > veclăii, vecliq > vechii, vechie. "Tot ca acestea: 
zişiniu, - ie, atbăstriu, - e, ete. 'Tot în acestă categorie sint 
și “adjectivele verbale în - lor, - toare. [dintre care unele se 
intrehuințâză și ca substantive]: dormiţoriu(s), - a, - (um) > 
dormitoriii [in ar. și ai dialectal], - tori > dor mitor, 

-loare; a[u]scultatoriu(3),- a, - (a) > ascultătorii, - loarii> 
ascullătov, - loare; de[bi]tor: iu(5), - a, = Gun) > delor Fă, e (le- 
lourict >> detor,, detoare > dator, datoare.
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In irecerea de la forma masculină la cea feminină vocalele aceen- tuate e și o.se modifică în ca şi oa, din causa lul -ă fina), supunendu-se “ast-fel unei legi! fonetice generale a limbi românesci: negru - neagră, în- ireg - intreagă, sehiop - schioapă, frumos - frumoasă. Acestă - lege nu se aplică. însă, întru ce privesce pe e, cuvintelor mai nouă, intrate în limbă 
după ce legea acesta, încetase: celebru = celebră, întegru - integră, violent - violentă; întru ce privesce pe 0, legea. se aplică la tote adjectivele com- 
“puse cu sufixul - os, fără excepție, fiind-că, oil-cât de nouă ar fi tema 
cuvântului, sufixul - os e vechii în limbă, şi deci se supune lege de ma! 
sus, orl-care ar fi cuvântul la care se anină: valoros - valoroasă, odios - 
oasă, impetuos - impelnoasă, ctc.; însă, subt influența cuvintelor vechi, 
limba năzuesce a, aplica acestă lege tuturor cuvintelor nouă: caraghioz = 
oază, idiot - oati, funfaron - - fanfaroană, analog - ogă și -oagă, patriot = 
olă și - oală, ete.” 

26. Comparar ea adjecliveloi-.— Sistemul obicinuit de com- 
parare a adjectivelor în laiinesce era. prin: sulixe: - îor și - ius 

| pentru comparativ, - îssimaus, - a, = a şi - errimus, - a, = 0 
pentru superlativ: dulcis - e, duleior - duleius, dulcissi naats, - 
«,- UR j Niger, - a, = um, nigrior - ius, nigervinus, - a, = un. 
Insă, afară de acest fel de: comparative și superlative organice, 
limba latină mai avea încă un mod de arătare a gradelor de 
comparare, prin perifrasă, și anume la adj. terminate î în -04$, - dus 
și - aus [ca idoneus, pius, arduus). a: 
„La acestea, comparativul se' forma prin: punerea înnainte 

a adverbului snegis,. iar superlativul prin punerea înnainte a 
adverbului maxime, sai a lui alde: magis idoneus, maxime 
idoneus, ete. 

„Acest mod de a arăta gradele de comparare trebue să 
se fi generalisat în lat. vulg. [care may întrebuința. pentru com- 
parativ- și pe' plus, pe lângă ma dis]; formele acestea, peri- - 
frastice arătau ideea de comparare mal desluşit de cât formele 
flexionare .și răspundeai năzuinţei - generale a lat. vulg. de a 
înlocui formele sintetice prin forme analitice. 

E Cele-l-alte limbi romanice ai păstrat vr'o câte-va com- 
parative organice; limba românescă n'a păstrat însă nici-unul, 
ci a moștenit numai sistemul de comparare prin perifrasă, 

N
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Gradul comparativ se arată, în românesce prin adverbul 
mi < magis, pus înnaintea forme! positivului:. mai. plăcut. 

In ar., comparativul se arată prin cama =ca mafi] < quam magis ; 
(Cfr. p. 23 și 30), | 

Gradul superlativ se arată de obicelii prin adverbul foarte< 
forte : foarte: frumos. In unele părți [Moldova, 'Transilvania) 
se întrebuințeză tare în loc de foarte : tare frumos. 

a] In ar. superlativul se arată prin multu: multu mușate foarte frumos. 
DJ Superlativul se mal arată în românesce şi prin locuţiuni adver- 

biale, echivalente cu «foarte»; de exemplu: e grozav de mare; e sirașnic 
de frumos; e al ciorilor de isteţ, ete, | ” 

c) Pentru exprimarea superlativulul mal servă şi adverbul prea 
(sl.), care avea îu v, r. aceeași însemnare ca foarle: prea sfinte Dum- 
nezeule, prea innălfate Doamne. In limba, de astăqi însă s'a stabilit o 
deosebire între foarte şi prea. Foarte 'arată pur și simplu ideea de 
superlativ: i-a dat o carte foarte frumoasă; ai fost foarte aspru cu cl. 
Prea arată, pe lângă asta, și ideea de prea mull, de mai mult de căt 
irebuea : i-a dal o.carte prea frumoasă” peniru cl=mai frumoasă de 
câl i se cuvenea ; ai fost prea aspru cu el= mai aspru de cât ar fi re- 
buil. Foarte corespunde cu îr. res, și v. fe. fort, şi cu germ, sehr. ; prea 
corespunde cu fr. irop și germ. zu: foarte frumos= (rcs beau, sehr schân 
prea frumos=irop beau, zu schân. E o greșală dar, când se dice, de. 
pildă, o prea frvmoasă coroană, cu intenția de:a, dice o foarte frumoasă 

„ coroană, sati. un prea frumos discurs, în loc de un foarte [frumos discurs. 

  

CAPITOLUL V. 
Numeralul. Originea numeralelor simple şi formarea, 

„celor compuse. | | 

27. Numeralele cardinăle:— Numele românesci ale nume- 
relor dela 1 până la 10 sint moștenite! din latinesce: Unu(s)- > 
(00), una; ar. unu), ună și mă; î.-r. 009, ură. | 

Duo - ac-o, în lat. vulg. dui, duaec, dua > doi, doauă > 
doi, două, doo; ar. doi, dau; ir. doi, do. Aci trebue să 
pomenim și pe amnbo, în lat. vulg. ambi - ae> îmbi, fârte des 
în v. r.; compus cu dui: ambidui > amândoi, ar. amindoili, 
i. -r. amindoi. ”
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Tres, tria >> trei în tote, dialectele. In d. e şi o formă de: feminin în câte trele, tustrele, formată la masculinul frej, 
după analogia posesivului mei, mele, a adj. grei, grele, etc. 

Qauattuor, lat. vulg. *quatlro > patru, în tâte dialectele. (CI. aqua >.apă; equd > ceapă]. | . 
Qutingque, lat. v. cingate >> cince > ciuci ; ar. Și Lor. ținți. 

„Sex, *sesse > *şiese > Şease 2> şase; ar. şase; i-r. suse, 
Septe(iu) >>*siepte > şeapte >> şapte; ar. șapte, ir. sapte. Octo >> opt() ; ar. optu; [i.x, ostin (sl.)]. 
Nove(in) > *noue > noauă => nou; ar. 40 [în i.-r. de- vet (s1.)]. „ 
Dece(i)>* diece>dzeace>>dece; ar. laţe și daţi; i.-r. dăţi, Pentru numele numerelor de la 10 până 'la 20, limba 

romântscă a părăsit sistemul limbei. latine [undecim, duo- 
decim, etc,] și a format alte nume, după alt sistem : 21-spre- 
dece, doud-spre-ilece, etc. Elementele .din care sînt alcătuite 
aceste nume compuse [adică numele unităţilor, preposiţia 'şi 
numele decimei] sînt tot de origină latină, însă modul de com-! 
punere e înprumutat din limba: veche slavă, ori din limba 
albaneză, care formâză numele acestor numere în același fel. 
De' asemenea și numele decilor sînt alcătuite tot după o pro-. | 
cedere slavo-albaneză, prin perifrasă, luându-se pluralul de la 
dlece, considerat ca substantiv: două-deci, trei-deci, ete. -In 
pronunțare, numele unităţilor se scurtâză, în aceste forme 
compuse: patrat-spre-tlece > Pai-spre-(lece ; cinci-spre-lece > 

„Cin-spre-dece ; șase-spre-dece > șai-spre-(lece ; cinci-decă > 
cin-deci; şase-lecă > șai-deci ; ba încă în graiul popular se 
scurtâză și numele decimal: șaă-spre-ce,' op-spre-ce, etc. 

a] In graiul popular sînt, pentru cele două numere dinnaintea 'decilor, pe lingă formele obicinuite, şi alte forme, care aui o Gre-care analogie cu 
numele corespundăldre din latinesce: două-deci fără două = duodeviginti, 
douădeci fără una = undeviginli, etc, | 

bJ Dintre numele latineser ale decilor s'a păstrat unul singur, în dia- 
Jectul aromân: yinghinţi < * yighinţi < viginti. Cfr. pag. 28. 

Latinescul centum n'a fost păstrat în limba nostră; sută
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ar. sută, [i-r. ștoJ, vine sai din v. sl. sto [eitesce: sto], sait 
e, pote, de origină dacică. Pentru formarea numelor de sute e 
aceeași procedere ca și pentru formarea' numelor de deci: o 
sulă, ar. u]nă sută, două sute, îrci sute, etc. 

| aie, ar. nilăe, vine din lat. milice [pluralul lui iile], care 
a fost- luat ca singular și a căpătat atunci- o nouă formă de 

plural, ca un substantiv de declinarea- a Ill-a : mii, ar, nilii. 
28. Numeralele ordinale. — Numele latinesei ale numera- 

lelor ordinale nu s ai păstrat î în românesce.' Avem doar câte-va 
urme din ele și anum&: Primaus,- a, (- 2010), păstrat în primă- 
vară < primăveară < pr imatera și în adjectivul primar, -ă, 
derivat de la el: ză primar; mirii sai dus pe cale priinară. - 
Intr'o traducere a Bibliei, de la 1582 (ePalica de la Orăștie») 
se găsesce prima :. Carleade prima lu dloisi... Ruben, năs- 
cutul mieu de-a prima, tu... puterea mea de-a prima... ; pote 

„însă că nu cra cuvânt popular, ci introdus de traductor din lati- 
nesce. Na N 

= Dialectul aromân și cel meglenitic aă' irpăstrat i însă pe primu ca numeral 
ordinal. 

Sa mal păstrat apoi ter ius >.(6rţ în expresia: an țărț = 
acum doi ani ; apoi decima în subst. dijmă [etr. fe. dime]. 
Quadrag gesima Sa păstrat în cuventul păresimă [= postul de 
10 de dile al Paștelor] : duadrag gesima > * quaragesima > 
* quaresima > * păreasimă > pdreasemă (în v. r. și și ar.) > 
păresemă > păresimi. 

In loc de primus, limba lat. vulg: din Dacia și din penin- 
- sula balcanică, formăse un noii cuvent, de la preposiția aule: 

* auteniu(Ss), - a, oră * antaneu(3), -a > întăniu, -a (n a ar. şi 
în Banat) >.întâiă, - a sa -întăiă, - a. 

Pentru tâte cele-l-alte numerale ordinale, limba romă- 
n6scă. are forme proprii, aceleași în t6te dialectele, alcătuite 
prin compunere, din trei elemente: nameralul cardinai cores- 
punudelor, precedat de articolul al, a și urmat de articolul 
enclitic -le, - d, la care se anină acum şi particula, pronomi-
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nală-adverbială -a; al doi-le-a, “a. doua ;. al pal u-le-a, 
«epalra; al opbi-le-a, a opta; al N0U- le-a, G noua; al 
douăclecă- le-a, & douddecea ; al o sută- le- -a;a.0 sula; al o 
mie-le-a, « o ied, etc. 

In vechea limbă românescă erai întrebuințate formule 
masculine fără particula - a: al doile, al, treile,. al şusele, 
forme' care se rostesc încă și aci în unele părţi: Iar de s'aat 
îutrădziat neştine pân la al treil(e) ceas... ; iar cine au'sosit 
după al şas(e)le ceas, nemic să nu să îndoiască.. „.ş dar cei 
din n-al noile ceas ei sămlu de 50 de ai sau de 60 de ui... 
[Dintun «Păraclis» de la 1661). La numele de numerale ter- 
minate în -2 (patru și optu) se punea, articolul - Zu, nu - le, 
ca adi: al patrulă, al optulă : Puse pre Croni, mai sus, ul 
doile Zevsă, şi. al treile Arisă, al palrul, soarele de Lei 
neazd, lucimăei. [Din Cronica lui Moxa, 1620]. | 

In î.-r. “sînt încă vechile forme, fără al: doile, treile, ete." 

“In unele texte din vechea limbă românescă găsim şi forme de plural 

de la numeralele ordinale : Carele voinicii fu 'ca s(vejli Sisină, ce multe 

oști birui? Inlăiu Sirianii, ai doii Turcii, ai ircii Tălarii. [Dintrun manu- 

scris de pe la 1550—1580). 

29. “Numeralele distributie, adverbiale şi mulliplicative.— 
Nici pentru numeralele distributive -n'a.. păstrat „limba româ- 
nâscă formele organice din limba, lătină, ci le-a înlocuit cu. 

forme propril compuse, și anume din numeralul cardinal cores- 
pundător precedat de câte: câte unul - câte una, câte doi - 
câte două, câte trei, câte patru, câte șapledeci, câte o sută, 
câte o mie, etc. Acest câte e pluralul de la cât, - d < guau- 
tus, - a, a; guantae > câte. 

Dintre numele distributivelor latine s'a păstrat în românesce e unul a 
singur, însă nu cu înţelesul de distributiv: singur -ă, < singulus, -a-um.. 

Numeralele adverbiale saii i multiplicative de asemenea 

ai nume formate în lăuntrul limbei românesci: o dată (ar. an 
oară), de două ori, de nouti ori, de opt-spre- -dece ori, de două- 

decă de or i, de o sulă de ori, ete, Dată e participiul feminin
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de la dare; luat ca substantiv. Ori [care intră și în alte com- 
„puneri ca: de câte ori 2, une-ovi, alle-ori] e pluralul de la 
oară < hora: horae > oare > ore >orj. In aceste compu- 
neri, oră a pierdut adi mai de 'tot valbrea sa primitivă de 

" Substantiv; ne dăm însă îndată s6ma, Că avem a face aici 
cu pluralul unui substantiv, îndată ce înlocuim construcţiile 

„acestea cu ori prin altele echivalente: în două rînduri am 
venit pe la tine = de două ori; în teă dăți a încercat să-l 
omâre=e trei ork,-ete. | 

Singularul oară formeză împreună cu numeralele ordinale 
o altă categorie de numerale adverbiale: fnatfea oară, a doua 
oară, treia. oară, a decea cari, a suta oară, a mica oară, 
ete. In aceste construcţii oară își păstrâză pe deplin 'val6rea 
sa de substantiv; în realitate aceste forme nu sînt de cât 
numerale ordinale. de genul feminin construite cu uh sub 
stantiv. feminin, oară. ME | 

Un alt fel de numerale amultiplicative sînt iarăși o 
formaţiune proprie românâscă: îndoit, întreit, îndecit, însulil, 
înmiit. Acestea sînt participi! ale. verbelor derivate din nume- 
ralele cardinale respective: de la doi -a îndoi, de la patru = « 
împătri, de la dece - a îndeci, etc. E de observat însă că limba 

„" na format de la tte numerele “asemenea verbe, și deci nici 
participii ale lor luate ca multiplicative, ci numat de la unele; 
nu se dice, de exemplu: a înopti - înoptit, a înunsprezeci -it, a 
îndouăzeci - it, ete. ci limba a creeat verbe, care arată o mul: 
tiplicare, numa! de la primele şase numere începând cu 2, apoi 
„de la gece, de la sută și de la mie, N | 

——— 

CAPITOLUL VL A 
Pronumele. Originea. formelor pronominale. 

„30. — 'Tâte formele pronumelui românesc sint derivate 
din forme latine. Limba nostră are însă pentru unele casuri 
ale pronumelor personale. și ale celor posesive două rinduri
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de forme: unele tânice (întonate), sai întreg), și altele atone - 
(fără accent propriii), saii scurte. Asta constitue o bogăţie a 
limbii nostre, faţă cu limba latină, cel puțin față cu Jatina 
literară:. latina vulgară avea și ea două rînduri de forme, cel: 
puţin pentru pronumele posesive. Să vedem originea. formelor 
fie-cărui fel de pronume: 

Pronamele personale. In românesce avem forme de pro- 
nume. personale pentru câte: trele persânele; cele de persâna 1 
și a II-a sînt desvoltate din formele respective ale pronumslor. 
latine, iar cele de persona a III-a din fornele pronumelui 
demonstrativ ille, ca și formele articolului enclitic. | 

Formele pronumelor de persâna I șia II-a, Sai desvoltat 
paralel. Ne vom ocupa întâiii de formele: tonice. Eu vine din 
*eo, formă:a lat. vulg. pentru ego Îprin plerderea lui g g, ca 
în magis > mai]. Tu<tu. Forme de genetiv nai. 

Mie < mii; ţie < tibi. > 
“Mine, line vin din formele latine de acusativ me, te+ ne; 

acel me este o particulă enclitică de întrebare și îndoială, câre 
sa mal păstrat în românesce și la pronumele relativ: qui(s)ne > 
cine. 'Trebue să se fi alipit de ee, fe, întâiă în proposiţii între- 
bătâre, ca de exemplu: me ne înterrogas ? = oare pe minc mă 

- întrebi ? Cu vremea ati luat apot locul simplului me, te, care au 
rămas “numai ca, forme neîntonate.. 

„„ Noă, voi vin din n0(8), vo(s), care trebue să fi avut chiar 
” din latina vulgară un - în loc de -s. Acel -s pătrunsese de 

la declinarea numelor și la formele de plural ale numeralelor 
și pronumelor, ' ca. o caracteristică, a pluralului : doi, pi ci, 
10i, toi... 

Nouă, vouă vin din nobis, vobis, prin fasele: nobil) > 
*Rove > *noue > nioauă > nou; obi(s) > *vove > *voue > 
zoauă > vouti. o „. 

| , . Ă | 
In v. r. formele de acusativ singular cra mene, tene: «Domnul 

“dzise călră mene : fiul mieu eșli lu, eu aslă-dzi născuiu-te». (Dintr*o Psal- 
tire în manuscris din secolul al XVI-lea]. . 

In ar. sc întrebuințâză aceste forme și pentru nominativ. Exemple 

, 
N
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de acestă, întrebuințare avem ȘI în o. r.: Și poftindă- tatălii fealii sănă- 
lalea ochiului, dzâsâ svântulii apostolii line voi să fii meșterul tămăduin- 
felorii. [Din «Viaţa și petrecerea svinţilor» de mitropolitul Dosoftei 1683]. 

Pote e în acâstă întrebuințare o influenţă albaneză, în ort-ce cas o 
curi6să paralelă cu formele de nominativ albaneze ună = cu și tină = tu. 
„In textele v. r. până pe la 1380—1600 nu se întrebuința. preposiția 
pe înnaintea acusativului pronumelor (și a numelor): Că-cu arma in 
bună voe curunal-ai noi. Doamne, nu cu .urgiia ta oblici mene, nice cu 
măniia la pedepsi mene-[Din Psaltirea ,scheiană). Și luaiii “Tilu cu mine 
[Din «Prasiul» tradus de Coresi). 

Formele: întonate ale pronumelui. de persona a III-a: EI 
vine din dl [illu(m) sai “illu(S)] > *ellu > elu > elă > el. Ea 
din ile > *ella > *eaud >.ea [Cte. stella > steauă > stea] 

„Lai şi ei vin din aceleași forme și prin .aceleași, fase 
ca și genetivul-dativ' al articolulut. Veqi ş 22. 

Ei, nomin. pl. masculin, vine din îl; > elli >elă > ei> ci. 
Forma eli [eu 1 muiat] e și aci în ar, în megl. şi în î-r. 

» „Ele vine din illae > *ellae > cale > ele. Forma, cale e în 
d. 7. în ar. în megl. și în în, , | 

Lor vine din illoru(m), ca și genetivul-dativ al articolului. 
„Formele pronumelui reflexiv de persona a Ill-a vin din 

forniele corespundătâre latinesci: Sie vine din sili, ca ție din 
tibi prin fasele sibi > *sive > siie > șie. Forma, corectă fone- . 
ticesce e şie /s + i=ș în românesce). , 

Sie este o formă modernă, . subt influența “ acusativulul 
se, sine. În v. r. era șie: Că cela ce mănăncă nedestoinic; 
osăndă şie mnăucă și bea, nesocotin dă, lrupuli, Domnului. 
[Dintr'un «Molităvnic, izvodit din slovenie pre limba, romănâscă», . 
tipărit în mitropolia Belgradului (Ardeal), 1689]. Ce lucru bun 
eri avea acela carea nu-i lacom 2 Acest feal de bine, dzice, 
că este slolod și de muncile lăcomiei, și prieaten şie îş face. 
[Din «Ceasornicul Domnilor», de Nicolae Costin, 1714]. 

Acusativul sine”e format, ca și anine şi tine, din acusa- 
tivul latin respectiv se, întărit, cu particula ne: se ue >sine. 

Reflexivul are, şi în românesce, ca și în latinesce, aceleași 
„forme și la singular şi la plural.
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31. Formele neîntonate ale pronumelor personale. —. 
Paralel cu aceste forme întregi, pe „care le are pronumele 
când are accent propriii în vorbire, sa mai desvoltat: în 
limba n6stră și un șir de forme scurte, fără accent propriii 
în vorbire, care se sprijină dar saii'pe vorba dinnaintea lor 
[enclitice), sai -pe vorba de după ele [proclitice]. Aceste forme 
sint forme. de dativ și de acusativ la tâte persânele și la. 
amândouă numerele. Nominativul nu are forme scurte, adică 
neîntonate, . fiind-că el, fiind casul subiectului, are: prin chiar 
asta tot-de-a-una. accent propriii în vorbire. Mia 

Formele scurte ale pronumelor românesci vin din aceleașt 
forme latinesci, ca și formele întregi sai întonate și S'aii des- 
voltat odată cu acestea. Nu e de loc surprinditor, -că din 
„acecași formă latinâscă s'aii.desvoltat două forme în româ- 
nesce, fiind-că una, s'a desvoltat din forma, întonată, iar cea- 
laltă din aceeași formă când era izeîntonată în vorbire. 

"Formele neîntonate de dativ singular la persâna 1, sint: 
mă și ană [proclitu mă-; enclitic = mă], „iar la persâna a [l-a 
ți și ți [proclitie ţă-, enclitic -fă]: mi separe; Mi-e spus; - 
ți l-am dat; ţi-am dat; sa-mi place; ia-ţi pălăria. Mi vine 
din- forma contrasă de dativ din latinesce, sui, iar ți e format 
prin analogie cu mi. Din forma neîntonată mă sa desvoltat aport . 

„o altă formă, întonată, âmă, printr'o necesitate organică: vrend 
să nu se sprijine ani nici pe vorba care-l precedă, nici pe cea. 
care-l urmeză, se desvoltă de la sine, la pronunțarea lut 1, un 
sunet vocalic de reazim, î: îmi pare bine; prin analogie cu îmi 
sa desvoltat apol și ți. In graiul viu nu s'aude de cât îm şi îţ, 
fără -ă, şi așa se și-scrica în v.r.: Și prorociiii precum îm 

porunci Domnul. [Din. «Acatistul» - mitropolitului Dosofteiu, 

1673); Că veri merge în loculi cela ce mai mai văzulit 
neci dinioară, şi fi-ţ voii ei îutragăuloriii. [Din <Apoca- 
lipsul apostolului Payels, manuscris de pe la 1550]. 

Formele scurte de acusativ sint mă și le, desvoltate. 

din formele de acusativ latinesc meiși le. In v. r, există şi 

forma e, pe lângă mă: Și ca era mărgăndu și apropiin- - 

.
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du-me cătră Damasc, întru amiadză-dzi străluci buniră 
mullă de năprasnă spre meîre... Și audziii glasu grăindu 
cătră metre : Savle, Savle, ce me gonești ? '...E Pavelu dzise: 
ară eu și măscuăii-me întru ia. [Dintr'un <Praxapostol», 
manuscris din vâcul XVI]. | 
„La plural formele scurte de dativ sint ne, ni și că, i: 

ne dă; ni le cere; vă tinde casa. ; anu Spus ; vi se cade. . 
In v.r. nu era forma ne, ci nă. Ni și vi sai desvoltat din 
nă și vă, subt influenţa formelor de dativ singular, -mi şi ţi: 
Căci că vă, să cade să eșiți dintr'această lume... Au tă să 
cade înaintea a giudeaţe proste. [Dintr'un «Cuvânt pentru 
curăție» de pe la începutul secolului al 1-lea). Formele ori- 
ginare n și vă vin sau din dativele nobi(s) și vobi(s), care âii 
plerdut ultiina silabă când erati fără accent proprii, sait din for- 
mele de acusativ, care s'ar fi introdus în acest cas și la dativ. 

Formele. scurte de acusativ sînt ne (în v.r. n) și că, 
care vin din nos și os când n'aveait accent propriii. Aă 
sa transformat în ne subt influența. acusativului singular ue: 
Rugămau-nă astă-dzi fără osăândă să ne cumerecă mi... [Din 
<Evanghelia cu tile» de la 1619]. | | 

La persâna a 3-a, formele scurte derivă din formele neîn- 
tonate. ale lu î/le > *ellu ; de aceea unele din ele ai întoemai 
aceeași făptură ca și formele corespundătâre ale articolului 
enclitic, care vine Și el,. cum am vădut, tot din formele nein- 
tonate ale “Iul iile > *ellu. Și aici, ca şi a articol, tâte formele 
scurte ai pierdut prima silabă din formele corespundătâre ale 
lui *ellu, care era neintonată. pn 

Formele scurte de. dativ singular, la persâna a 3-a sint 
i și -ă pentru amândouă genurile: i se cuzine; nu-ă Spune; 
i-am spus [lui sai ci]. Aceste forme vin din sli, forma dativului 
de la ilte din latină clasică, formă care cra, și în lat. vulg,, pe 
lângă *illaui și *illaei, din care provin formele întregi lui și ei. 
Pasele prin care a trecut sînt urmiitorele : sI] > *el/li > li> 
li> i >i; forma li [eu /muiat] se găsesce în dialectul aromân. 

La acusativ, forma scurtă masculină e ], feminină 0:
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nu-l văd; l-am întrebal; o văd; am întrebat-o. Forma. 
„masculină vine din illa] >*el/ lu >lu >lă >: e aceeași 
formă ca articolul masculin -7, venită din același cuvînt și 
prin aceleași fase, In'v. r. -2 era încă rostit întreg, ori cel 
puţin pe jumătate, ca la tâte formele analoge, de altminteri: 
„lcicși se delungară de _elu ceia -ce vrea se-lu într dabe, şi 
miiaşulu se . spăâmăntă, înțelease că Rimleanu iaste şi că. 
era clu vădzuta. [Din «Praxapostolul», citat mal sus). Că-ş 
au născut cinci coconi și i-au luată, draculă, şi al șusele 
ta se i-lă îa. [Dintr'un manuscris «de pe la 1580), E Pilată 

"auzi acestă cawvântă... grâi Iudeilor : iată împăratulă vostru. 
Li strigară : ia-liă, îa-lii văstig gneașie elii. [Din «Tetraevan-. 
sheliul> lui Coresi, 1579]. Ca și la mi și ţi, s'a desvoltat şi 
la pers6na a 3-a din .forma neîntonată 1 o:formă - întonată 
îl, prin alipirea vocalei de reazem î: îl chiem. Forma scurtă 
de acusativ feminin o vin din îlla(u) > *ella > eauă > o sai 
din alla > ua > aă > o. Pentru prima, explicare am avea. o ana- 
logie în formele respective ale masculinului : după cum din “ella - 
a resultat pe deoparte forma, întonată el, prin pierderea ultime 
silabe, și pe de alta forma, neintonată Za, prin plerderea primet 

silabe, tot așa și din *ella> eauă [efr. stella, > steauă] a resiltat 
pe de o parte forma întonată ea, prin pierderea ultimei silabe, 

„și pe de altă parte forma neîntonată a > 0, prin plerderea 
primei silabe. 

Formele scurte de dativ plural sînt [e și li, pentru amân- 
două genurile: spaune-le să vie; le-am spus; li se pare. In 

v. r. era o singură formă atonă de dativ Id: Și chiemă doi 
oure-carii diîn sulaşi şi.lă zise. [Din «Praxapostolul» citat 
mal sus). Ferice de cei ce lăsarâ-se fardlegile şi 1d, se acoa- 
peră păcatele. [Din Psaltirea Diaconului Coresi, 1577). Le a 

'resultat din lă, subt influenţa lui 2, iar li subt influența lui 

ni și vi. Forma primitivă de dativ Iă vine, probabil din forma 

de acusativ, illos, neîntonată, întrebuințată ca dativ: îllos > 
*e1/lo(s) > lă. | 

Forma scurtă de acusativ olural masculin i [ă-, -i7 vine,
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: „<a și articolul plural masculin, din îl; neîntonat [nominativul întrebuințat și ca acusativ]: 11; > *el/li > li > 3. Ca formă întonată î a. devenit fă: i-am vădlut; aaa chiem ; îi zăresc, In v. r. sera lung și de aceea nu avea încă vocala de sprijin î: Iară pre cei den afară i va găideca Dumnedzău. [Din «Cuvântul pentru: curăţie», citat may sus. | Forma. feminină 7e, vine,” probabil, ca și articolul plural feminin, din illae neintonat: [nominativul întrebuințat și ca acusativ]: illae > *el/lae > le: clama - îllae > cliamă - el/le > chiamă-le. a ii Formele scurte ale reflexivului sînt șă pentru dativ și se pentru acusativ: nu-și vede de trebă; se jocă. Și vine din sibi neîntonat, ca și ți din tibi. Se e numai o formă literară “pentru să, spre a se deosebi de conjuncția să; apare „însă din primele texte românesci: Așa și limba, mică.'Vucâţea „iaste şi foarte laudă-se. [Din «Praxiul» . luy Coresi, 1569—75). Și să însă e tot așa de vechii: oicu văndut dumisale lui „Drăgan din Filipești, ca să-i fie lui direaptă ocină şi cum- Dărătură în veaci; lui și cuconilor săi și a tot rodul său cine să va dleage. [Dintr'un hrisov de vengare de la 1591]. Să vine din- acusativul latin se. Pentru dativ, forma scurtă întonată e își, analogă cu îmă și îfă. ÎN „82. Pronumele personale compuse. — Limba nâstră mai are un pronume. de persona a 3-a, dinsul - dinsa, dinşii- dinsele, care se întrebuințâză totdeauna articulat și numai pentru persânc, în semn de stimă ori de respect: Acest pro- nume c compus din preposiţia de și pronumele fusu -a. În v. r. forma nu. era încă contrasă: Să înţeleageți că fiecarele face direptate dela dătnsi sau născul. [Din «Cuvântul pen- tru curăție», citat may sus]. Jarâ ne trage cătră diinsul. [Dintr'un «Molitvelnie» dinnainte de 1663, manuscris). Însu. vine din pronumele de identitate latin ipse, care trebue să fi avut în lat, vulg. forma *ipsa; desvoltarea lul însu din *îpsu trebue să fi fost cam: următorea : *ipsu > “impsu > *isu > însu > însu : In limba de astăgi însa nu
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„se mail întrebuinţâză singur de cât la plural, dar nu ca pro- 
nume, ci cu substantiv, însoţit de un numeral  saii de-un 
pronume hotărit și având însemnarea de omeni sat persone: 
Câţi înşi eraţi ? Ciucă înși; trei înse. La singular a păstrat 
înţelez ul de pronume = el, ea, însă se întrehuinţeză numai 
însoţit de preposiţiile întru, dintru și printru : întrîusul = 

. în el, dintr'însa = din ca, prinbînsul = prin el. In v. r. se 
putea întrebuința și cu alte preposiţii: Şi să nat hi ușinați di 
însul la venirea [li]... Penir' aceea lumea nu ne ști pr e noi, 
căt ut l-au cunoscut pri însu... Că vom vedea pre însu cuinu-ș 
aste, şi. fiecarele va avea nedeajdea sa prinsu. [Din citatul 

„. «Cuvânt pentru curăţie»]. Dzise câtră fiul său, Sedeci.: 
iată fratele idu va să moară de mânile tălâni-tău,- ca. să-l. 
dea pre îus jirteă. '[Dintr'o traducere a vechiului testament, 

„ manuseris de pe la :1600—1625). Să se rădice manea. şi pli- 
nulă ci, toată lumea şi toți ce vin spre "unsă... Aduna-toiit 

- spr înși rău şi săgeatele meale sfrăşi-voi într îuşi. [Din 

Pealtikca diaconului Coresi, 1577]. Și eșirâ din cetate şi veniea 
„căt”ăns. : [Din «Carte românescă de învăţătură de Varlaam 
mitropolitul, Iași 1643]. In tâte aceste casuri, însa nu se mal 
întrebuințâză astădi, ci compusul sti dinsul, - a. 

In v.r. cra 0:formă nusu, resultată prin motatesă din însa: Cdndă. 

„da veni fiiul.omenescii în slava lui și loţi sfinţi. ingeri. cu nusul, alunce 

va şedea la scaunul slace ei lui. [Din «Tetracvanghelul» lui Coresi, 1560]; 

Şi nu cra cu nușii Dumnezeu siriinii. [Din «Psaltirea» lui Coresi, 

1517). Umbrile mucenicelor săntă, să chinuim cu .riuşii. (Din «Molit- 

velnicul>. citat]. Jarâ nime nu-i dzise: ce caoţi? sau ce grăești cu nusa ? 

[Din «Cartea românescă de învățătură», citată mal sus). Ce cu nusele mă |, 

Ţă şi pre mine cetașii, [Din «Molitvelnicul». citat). Adesea se găsesc ambele 

forme în același text: Iară Isus nu era venilii în orașii, ce era spre acelii 

locii, unde-lii» limpinase pre. însul Martha. Deci Jidovii ceia ce cra cu 

nusa în casă de o măngăia ' pre insa, .deaca văzură pre Marica că să 

sculâ așa desrăgă și eși, dup" ânsa meargec grăindiă... (Dintr'un <Molit- 

velnic> de la 1669, manuscris), 5 

In unele texte ale v. r. se găsesce. și o formă nunsu, resultată din 

combinarea lu insa cu nusu: Deci Enea cu căji nolase cu nunsul feaceră 

" oraje şi Iuară pliziul că le zise scriplă.,. (Din Cronica lui Moxa; 1620). 
4
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In. textele cu «roiacism» [cu 'n înlocuit de r în unele cuvinte] se găsesce și forma Tusul=nusul : Deaci şi adesu lremilea de băsăduia cu rusul, (Din «Praxapostolul> din secolul al 16-lea, manuscris, citat adesea]. In ar. sînt formele însu = ă, dis, -d (art: dislu, distaj și nds - năsă, năși = năse, N : ” 
Din. pronumele personale urmate de însu,- d şi apoi de respectivele forme scurte de dativ, s'aii alcătuit în românesce “forme compuse de pronume personale întărite: ex, însu-mă, bu. însu-ţă, ea însă-și, noi înșine, voă înși-vă, ei înşi-și, ele înși-le. 
În v..r. eraă și alte forme compuse numa! din pronumele personal și forma scurtă de dativ, mal ales la persona a 3-a: Că elu-și se face fiul lu Dumnezeu.., Ziseră călră ci-şi: să nu spargem elii, ca să arun- câm sorţi pre elii... Impărțiră veșmintele meale loru-și. [Din «Tetraevan- ghelul> lux Coresi]. Cine ș-au zădit Iui-ș casă pre năsăp și cine pre Piatră? [Dintrun manuscris de pe la 1750). Nu pocii ei să facii de sine-mi nimică. [Dintrun manuscris de la 1698]. Au poale să cunoască cine-va pre sinc-și bine... [Din «Pilde filosofesci», 1713), 
Limba n6stră mat are un fel de pronume personale com- puse, pentru persâna. a 2-a: și a 3-a, numite pronume de reterență, fiind-că se întrebuințeză în semn. de respect și de politețe: dumneata (familiar mata și matale), dumneavoastră, » daunnealui, dumneasa, dumneaei, dumnealor. Acestea sint formele contrase ale unor pronume compuse din substantivul domnia și pronumele posesive de persâna a 2-a și a 3-a; în declinare variază amândouă părțile compunerii: domniei-tale> dumitale > matale ; domniei-sale > dumisale ; domniilor- lor > dumnealor. | E 

33. Pronumele posesive. — 'Tâte formele pronumelor posesive românescl Sint moștenite direct din latinesce. Ca și la Pronumele personale, limba n6stră, are și la cele posesive două rânduri de forme, pentru unele casuri. Să vedem întâiti originea formelor întonate sai întregi. 
Pronumele posesive care se referă la un singur subiect: Alieă, literar. mei, vine din lat. meu(3). | 
In Y, r. se găsesc ambele forme, adesea laolaltă chiar: Și locul mieu va fi intre voi de lăcuil și su/lelul micu nu va uri pre voi. [Din <Levitic>,
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1560). Fiiul mieu, Tite [Din citatul «Cuvânt pentru curățiea) Ea dzis[e] : 
o fratele meu ! Cum fi dziș, așa fu. (Din «Minunile Sf. Sisoe>, manuscris 

„de la 1560—1580, citat mal sus]. Că ainte iremeș o carte la voi, iară voi 
“nu o cedsulă ; ; tremeşu și a doa carlea, iară nu și vă încredzut cuvăntului - 
meu. Xu știți neinţelepţiloru că in Venerea mare ainte feciu omu întăe 
Adamu, de-l 2 feciu in chipul micu ? (Din «Legenda Duminicer>]. 

: Pluxălul miei, literar aReă, vine din lat. ei, 
Mea vine din lat. mec ; pluralul mele, v. e. nicale, nu 

vine direct din lat. meae,. ci e o formaţiune . analogică după 
șteu-stele, acea-acele... Tău şi sciu nu vin din lat. cl. tarus și 
sus, ci din nisce forme lat. vulg. *fea(s) şi *scu(s) formate 
prin analogie cu meu(s); așișderea pluralele, lei și sci nu vin 
din lati. și sui, ei din lat: vulg. *fei și “sei, forme analogice 
după mei. 

Ta și sa de asemenea nu vin din formele tua și sua ale 
latinei clasice, ci din formele enclitice fa și sa ale - “latinei 

„Yulgare. Pluralele fale, sale sint formate, ca și mele, prin 
“analogie cu pluralul substantivelor în - &, - ale. 
. „Pronumele. posesive care se referă la mai multe subiecte : 

Nosţii noastiă vin din formele lat. Yule. *nostr u(3), -c 
" (=lat. 'clas. noster, nostra). Formele: de plural noștri, noastre 

= nostri, nos “ae.. 

| Aceeași năzuinţă a limbil . spre uniformisare făcuse ca - 
vester, - a “din lat. claș. să fie înlocuit în lat. vulg. printr'o 
formă -*costru(S)- a, prin analogie cu *nostru(s), -d; din 

"acestea vin formele românescă vostru, voaslră; de asemenea 
pluralul voştri, voastre <*voslri, vostrae. 

La pers6na a 3-a, pe lângă săi, sale, care se pste raporta 
și la maY.multe subiecte, limba. nâstră ma! are o formă nouă, 
moștenită. din lat. vu ulg. “Tor < illoru(in), caxe. a trecut şi ca, 

posesiv prin aceleași fase pe care le-a. avut ca articol enclitic 
_Și ca pronume personal. Ac6stă îndoită funcţiune a lui lor, ca: 

pronume posesiv și ca pronume personal, a făcut.ca, și formele 
„de genetiv singular ale. pronumelui de pers s6na.a 3-a să se 

intrebuințeze ca posesive: lui, ci = scu, sa; ba încă astădi 

1 

7 Gramatica Istorică. 1, A Rădulescu-Pogoneanu. : 7
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posesivul propriii dis, s6ă, sa, e înlăturat aprope cu totul de - 
lui și ci în limba. vorbită. - o 

In v. r.. său, săi cra mult may întrebuințat ca astădi: Da-le voii 
inimă temăloar[e] în pămintul vrăj(ijmaşilorii săi. [Din «<Levitic»]. Băr- 

“ baţii cei înc/rJuntaţi şi inșelălori nu-ș vor îngiurnătăță dzilele sale, IPsal- 

tirea lul Ioan din Vasluiă, 1710, manuscris). . 
. 

y 

Formele scuvte ale pronumelor posesive sînt parte moște= 

nite din lat. vulg,, care avea şi forme scurte, 'neintonate, ale 

| pronumelor posesive, parte desvoltate în românesce din for- 
mele pline ale posesivelor, dar neaccentuate în frasă. - Forme 
scurte proprii ale posesivelor nu sînt însă în românesce! de , 

cât șase, și anume trei pentru nominativul-acusativ singular 

al: masculinelor ce se'raportă la un singur subiect, și trei 

pentru genetivul femininelor corespundătore acestora, 

Cele trei forme .scurte masculine sint '- zii, - tu, -su, 

„ eorespundătâre cu miei, lîi, săi; aceste forme scurte se 
întrebuințeză numai cu numele de rudenie:. Adică eu Mușat 

sen.DMănzalului și cu. fiitu-miu Nica... [Dintrun hrisov de 
venzare de la 1638]. Am rădut pe frat[e]-lu, sa dus la 
unchi[u] - su. Forma =măat vine din mieu aton; -lau și -sa 

sint moștenite din lat. vulg. Pentru feminin; formele întregi de 

nominativ-acusativ fiind destul de reduse, se întrebuinţeză și 
ca forme atone, însă numai cu numele de rudenie, ca și for- 

mele scurte masculine: mama mea și mamă-mea ; sora la 

“și sor[u] - ta ; mătușa sa și mătuș[ă] - sa.— Cu neştiutul stri- 

“cară turma [7 Amulie ce le era moșii: tal măni-sa. [Din 
Cronica lui Moxa, 1620]. | 

Pentru genetivul-dativ feminin sînt însă, pe lângă formele 
„întregi mele, tale, sale, şi forme scurte deosebite, întrebuințate 
tot numai cu numele de rudenie: cartea sor[u] - mi [=suroril 
inele]; cscallă vorba mame-ti [= mamei rel sade în casa 
nor[u] -si; sa luat după vorba nepoal [e] -s 

Pe lingă substantivele care nu arată nume de rudenie, 
se întrebuințeză ca, forme scurte de posesiv formele scurte 
corespundttore. de dativ ale pronumelor personale: asupră-şi=.
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asupra sa; în sinu-i=în sinul săi; în Potrită-ă = în potriva 
sa; în juru-ne = în jurul nostru; (lin parte-vă = din partea 
vâstră; în contră-le = în contra lor. Ce întăreaște mădula- 
vele trupului micu, ce au slăbit de păcate-mi. [Din citatul 
„<Molitvelnie» ante 1633), - ” | | 

„ Acestă întrebuințare a. dativului pronumelor personale în 
locul posesivelor e moștenită din latinesce. Posesivele 'sînt un 
fel de adjective ale pronumelor personale, de aceea nomina- 
tivul lor [al mei, al tăi, al să, a mea, a ta, a sa] are fune- 
țiune de genetiv.al pronumelor posesive; ha laipersona a 3-a 
și forma întregă a dativului pronumelor» personale pote înlocui 
posesivele respective: calea luă = cartea, sa; caetul că = 
cactul stii. Aşa se și explică nascerea  posesivului românesc 
dor, care nu este de cât dativul plural al pronumelui personal 
corespundător [născut din. genetivul plural illorum, după cum 
am vâdut].  . 

Când ce pus în urma unul substantiv, posesivul are formele pe care : 
le-am vădut și funcțiunea unui adjectiv; de aceea, drept vorbind, în acest 
"cas nu e pronume, ci adjectiv posesiv : cactul mei. Când e singur, Ori ! . . - . . “înnaintea unul substantiv, atunci ține locul unui substantiv și .e pronume 
propriii dis; în acest cas are articol înnaintea lui: Al cui e cactul ? Al - 
mieii, Ai miei părinți. Articolul al -a, ai - ale, care mal Însoțesce și sub- 
slantivele în ganetiv precum și numeralele ordinale și pronuniele relative 
şi interogative, "vine ca şi articolul enclitic, tot din demonstrativul iile, 1 ". . 

"întrebuințat însă. ca proclitic, | : 

34. Pronaunele relative și interogative. Pronumele dlemon- : 
“strative. Pronumele nedefinite. — a) Care, vine din qitalis, 
quale. Formele: lui de declinare sînt formate prin analogie cu 
„formele din lat. vulg. ale lut zile şi qui: cărui<*“qualui, cărei 

-*qualei, căror < *qualoru(0n). - 

Cine, vine din acusativul pronumelui qui [şi pronumele 
interogativ avea în at. -vulg. tot forma, qui, ca și relativul] 
+ particula ne: que(n) + ne> *cene> cine. : . 

„Ce, vine din «neutrul gaid, lat.-vulg. *qaue((l); cui, vin 
- din dativul latin cui.
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») st. - d vine o din îste, lat. vulg. “estar, - a>ăstu, _ă>est, -c 

[e iniţial neaccentuat devine « în românesce: er iciu(s) > aricii. 
* Fosta, fiind întrebuințat în graiul viii totdeauna împreună. cu 

un substantiv, "nu mal avea accent propriii: *esta homo > 

ăst om]. Formele Iul de casuri vin din forme ale lat. vulg,, 

_unele la fel cu formele lui îste din lat. clas., altele născute 
„prin analogie cu formele ll *ellu (ile) : *estui > ăstui, *estei > 

dstei, csii > cișli, *estae > ste, *estoru(m) > ăstor. -- 
Acest, această e compus din ecce + *ostu-a: *ec(ce) - 

estu > acest, ec(ce) - esta > această. 

| Al, a vine din ellu neaccentuat: clu homo > *elu omu > 
ăl om. Compusul cel, acea, vine sai din *atqueellu, -4, sai 

- din %e0/cu] ellu > acela ; *ec[ca] ella > *aceauă > *acea. 
Forme întărite ale demonstrativ elor sînt acelaşi, ălălalt 

și «celălalt, cestălalt și acestălali. - 
Același, aceeași'vine din *ec/ce]- ellu - si(c). În v. r. era și 

o altă formă compusă, paralelă cu «același»: acestuși, formă 

ne” mal întrebuințată, astădi. 

= Atălalt < ella = ella - ali(a-)u; ăcelălalt <: *00 cu] - clu - 
ellu -alt(r)u; cestălalt < *ec]ce - esta - ellu - alt[r]u. 

“Alare, ar. ahtare < *cc[eu] - tale. 
7 

“Ca si posesivele, şi demonstrativele ati două forme: una adjeclivală 
și alta subitantivală. Ca adjective demonstrative înnaintea substantivului 

au formele simple de may sus: acel om, aceasiii femee ; în urma substan- 

tivului însă, și ca pronume, ati o formă întărită cu -a:' omul acesta, 

femeea “aceasla. «cesta e vinovat. — De ăla-i vorba ? Originea acestui - 

„care se mal anină și la numeralele ordinale și la adverbe, e nesigură; “ 

posibil să vie diri adverbul latin” hac, sai din preposiţia ad. 

„+ 6) Pronumele nehotările românescă. sint mat tâte for- 
mate prin compunere. Forme simple moștenite din latinesce, 

„sint numai câte-va | - 
Nimenă ține din “uveniinefin) ; forma nime vine: din 

nimene prin pierderea ultimei silabe,. iar mineri e o formă 
rotacisată; de. la acesta avem și un diminutiv: mimerica. | 

Tot, toată < totu(s), -a, (-um).
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“aud, 2 < inultus, a, (- an). . 
Puțin, - ă vine probabil dintr'o. formă a lat. vulg. deri- 

vată de la pumeuts, ori înrudită cu el -- - 
Cât, -ă: guantus, -a, (- 0) >* *câulu, - ă >cătu, a> 

cât, - ; 1. înnaintea lui t s'a nasalisat, apol a cădut, cuventul 
acesta întrebaințându- -se în vorbire: fără accent propriii. 
„AI, art. altul - a vine'din lat. vulg. *clt(r-)u, -« (= lat, 
las. alter, - a, - um), care luase înțelesul lui alius. 

„Un, o, art. anul, una vine din. 22a(s),- a, (- um). 
- Afară de acestea mai sînt unele forme simple în româ- | 

nesce, însă la originea lor. compuse: 
Cutcire e o tormă compusă: *co]eu - tale(m) > calare. 
Nimic(u) este iarăși o formă compusă: ne(c) mica > ne- 

mică > nimăcă [mica = părticică, fărimiţă; ne(c) mica însemna 
dar la început, textual: mică o făiimiţă]. 
„> T6te aceste pronume nehotărâte, afară de nimic, ati forme 

de declinare create prin analogie cu: formele de casuri -din 
lat: 'vulg. ale lui iile şi qui: nimănui, altui, allei, cutăr ui. 
cutărei, anor, ete. 4 Ă 
„A fost o uniformisare de 'declinare a tâte felurile 'de 
pronume; cele mal. des întrebuințate. [demonstrativul și relu-" 
tivul] aii impus formele lor și: celor-l-alte. 

„. Cele-l-alte pronume. nedefinite sint tote compuse din păr 
care nu sai contopit încă atât de intim, în cât să nule mal - 
simțim ca elemente componente, ci tot își păstreză individua- 
litatea lor și în aceste compuneri, de-și unele mal lămurit, iar 
altele mai slab. In ori-ce pronume nedelinit intră ca o parte 
a coinpuneriă. unul din âceste patru pronume: cine, ce, cure 

“și un, iar în cea-al-altă parte a compunerii e totdeauna o formă 
„verbală. “lată originea probabilă a celor niai întrebuințate: 

Cine-va vine din qae(in) =, ue - uolet > *ce - ne - toare >. 
-*cine-va [re > cine-uu. 

Ce-ua: quid - volet > *ce - voare > *ce - va [re > ce-a. 
Verbul zolet=vult e. forma 'din lat. vulg. (atestată de inserip- 

iuni) pentru persâna a 3-a a presentului. indicativului de la 
'
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elle (in lat. vulg. *rolere)=a oi ; forma resultată în: româ- 
nesce din toleț, *xoare > vare a pierdut ultima silabă -re, 

„neavend accent propriii în aceste compuneri; (acâstă pierdere 
este de altminteri generală în limba n6stră, în tâte casurile 
analoge; de pildă la infinitivul tuturor. verbelor: a Jăudajre >. 
a lăuda]. Forma -zare se găsesce în v. r.: Pentru aceaca. 
colindă toți vare în ce mână va sosi (= ori-în-ce mână). [Din ” 
epilogul «Palici de la Orăștiea», 1582]. 

- Care-ca: qatale( iu )-olel >*cure-voare> *care- ta [re 
"care-a, | 

Cât-va : eqacctzatu(in) - colet > * *cât - voaro > "căt - ta [re > 
câl-va. * 

„ Oare-cine -colet- qate(m) - ne > *toare - cine > *itoare- 
cine > oare-cine. [Pentru dispariția lui înnainte de o, cfr. 
voiii > oii]. , | 

tot după aceeași procedere e compus și oqre-care. 
Ori-cine : *oli(3) - que(i). = ne > * vorti - cine > *itori = 

cine > ori-cine. * Volis sai voleș, = vis din lat. clas. era forma 
din lat. vulg. pentru persâna a 2-a de la presentul indicali- 
vului lui *eolere, 

Tot jea ori-cine sînt formate și ori-ce şi ori-care. In 

formele ori-şi-cine, ori-şi-ce, ori-şi-care s'a intercalat adverbul 
sic : toli(s) - si(c) - quale(in) > *vorii - și - care > ori-și-care. 

Formele învechite zeri-cine,. veri-ce, veri-care sînt alcă- 
tuite tot cu o formă a verbului lat. vulg. zolere, și anume cu 
persona a 2-a a .pres.. conjunctivului: veli(s) - quale(i) > 
veri-care. a | 

Vpe-unal, vre-un, contractat rruiul, vruna vine sait 
„din cel ana(3),- a, sati din ver(e) unu(s) - a. 

XNici-unul : negque =. anus > nece - unu > „nice - ună > 
aici - un. ze 

Nescine, învechit, < nescio - que(in) - me, Astădi se între- 
buinţâză în locul lui o altă formă, compusă din aceleași ele- 
mente, însă înlăuntrul limbii românescă: nuș-cine<nu știa cine. 

Aiscaă : nescio - auale(s) > *nescari > niscari > niscai
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[prin înmuiarea Și apol dispariţia lui »/. Nisaci-ta < Hescio- 
quule(s) - iolet. | 

Tie-care: fa) - quale(in) > fiă- care > fie-care. 'Lot așa 
fic-cine şi fie-ce. 

In afară de «fie-care» în v, r. mai era încă un pronume nchotărtt 
corespundător cu lat. quisque, dativ cuique, format din relativ + și: Că 
cine-ș dupre al lui lucru primi-va judecată. (In epitaful lui Radu Buzescu, 
1610]... Carele-ș mucearea sa să aibă şi. carea-ș bărbalul său... Ce carile-ș 
"darul său are de la. Dumnedzău. (Din citatul «Cuvânt pentru curăţie», 
ante 1618). Apoi. căndu. va vejijri in slava sa, clu va da cui-şi după 

Iucrulu lui în veciea veacului. [Din «Evanghelia cu tile> din 1619]. 

Un pronume nehotărit cu totul particular limbii româ- 
nesci este: «l-de, format din articolul al și preposiţia de; e 
invariabil şi sc .întrehuinţeză totdeauna cu un substantiv la 

"singular [și anume numal cu un nume proprii saii un nume 
de rudenie), insă dând acelui substantiv un înţeles colectiv: aan 

- fostpe la al-de moș Stau, la al-de nașu-miu, la al-de soru-ta ; 
că mă audit. ceva despre al-de Gheorghe ? [In tâte aceste 
casuri al-de arată că nu e vorba de o singură persână, ci 

de toți cel cari ţin. de densa, de întrâga familie a acelei 

persâne].. 

Ea CAPITOLUL, VII. 

- Verbul. Conjugarea română comparată, cu cea latină, 

, 

Originea formelor timpurilor simple și formarea celor 
„compuse. Verbele ajutătâre. Verbele dise neregulate. Tre- | 

ceri de la o conjugare la alta. 

35. La flexiunea verbului formele păstrate, din latinesce 
„sint relativ mult mai numerose de cât la flexiunea numelui. 

Limba românâscă a păstrat: cu. o mare fidelitate trăsăturile 
fundamentale ale sistemului de conjugare al limbei -latinc: a 

introdus însă şi schimbări în acest sistem, prin pierderea, unor 
forme și 'prin crecarea altora nouă.
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" Dintre cele două forme de conjugare: din limba * latină 
limba nâstră a moștenit numai forma activă. Forma pasivă 

„organică a fost înlocuită în limba nâstră cu o formă perifra- 
“stică; numai un singur timp de la acâstă formă, a. fost păstrat în 
roinânesce: participiul trecut, și acesta: și servesce la formarea 
prin compunere a tuturor timpurilor conjugării pasive. Verbele 
deponente 'se confundaseră chiar. din latina vulgară cu cele 
acțive, ast-fel în cât.asemenea verbe aii trecut în românesce 

„cu forma activă: morire- (=lat. cl. mori) > murire ; odire, 
(=ordiri) > urdire; palire (=pati) > pățire. 

Intru ce privesce modurile conjugării latine, limba nostră 
le-a moștenit pe tâte și a mai creat încă pe lângă ele alte 
trei moduri nouă, (dintre care două proprii limbil n6stre) : opla- 
tivul, presuintivul şi oblicul, | 

De âsemenea limba nâstră a moştenit cele mai multe 
forme de timpuri ale conjugărit Jatinesei; unele forme însă 
mai fost păstrate în românesce și anume : viitorul 1 și al 
II-lea, mai-mult-ca-perfectul indicativului, imperfectul conjune- 
tivului, viitorul impeorativului, perfectul infinitivului, partici- 
piul present și participiul viitor; în locul celor mal multe din 

" acestea limba nostră a creeat însă forme nouă echivalente, 
sait le-a înlocuit cu forme tot din latinesce, dar întro altă 
accepțiune, [de exemplu, mar-mult-ea- perfectul conjunctivului . 
luat în românesce ca. m.-m.-ca-perfect al indicativului]; 

* Cele patru conjugiiri latinesci ati fost: păstrate întoemaj 
în românesce, cu terminăvile lor.earactoristice : conjugarea I- a, 
verbe în - are, -ă: laudăre > lăudave, a lăadă ; conj. a l-a, 
verbe în: -âr0, - e: “taczre > v. „T. tăceare, modern lăctre, 
a lăceă ; conj. a III-a, verbe în -ere, -e: ducere> dăcere, 
« dice; conj.-a IV-a verbe în - ine, -î: venîre > venire, 
veni, Afară de acestea, limba nâstră na! are un fel de conju- 
gare mixtă pentru verbele terminate în - re, - ri, [ca a poor, 
a omori... mai tote de origine streină], care ai unele forme 
după conjugarea I, iar altele după conj. a IV-a. 

| Să vedem acum mal amenunțit corespondența formelor . 

=



=
 

  

A 
i N 

- conjugăriy românescă. cu cele latinesci, precum şi originea, for- 
-melor create -din noi. . - 

, 

7 

36: In “desvoltarea limbil e o: mail strinsă + unire între for- 
“mele acelorași timpuii de la moduri diferite, -de-cât „întră 
formele: diferitelor timpuri ale aceluiași mod; de aceea vom 
cerceta și noi originea formelor verbale. românesel î în ordinea 
dintâii, începend: cu 1 formele” simple Și econd. apoi! la cele. 
compuse. 

- | A, Forzaele simple. 

pi esentul îndicalivului are următârele fowme : 

laudo > laudu : ::: . *lacoz>tacu : duco >> ducu 
*laudi(s] > laudi - *lacis > taci -"“duci(s] > duci : 
lauda(i!) > laudă . — tace(t]>> lace _“ duci(! >> duce 
laudamufs) > [lăudamu] tacemu[s) > ticemu  ducimus > dăcemu * 

Iăudămu - iăceli(s] > lăceți .  . ducitis > diceţi 
, laudati > [lăuaate]  “ *tacufnt > tacu. : ducu(ni) >'ducu 

lăudați.  -- . 
lauda(nt] > laudă 

“*dormo >> doru. (Formeleîncaresta păstrat 
:*  dormi(s] > dormi o (dorm...), fiind-că era ac- 

'dormi(t) >> doarme. centuat, ati asimilat pe cele 
- dorminiu(s/> durmimu cu u (durmim...), în v.r. și în 

- dormili(s] >> durmiţi . graiul popor ului se păslreză 

*dormu(nl) > dormu, | încă, formele cu u]. 

"La prescntul indicativului limba românescă a păstrat for- 
„mele latine mai cu credinţă de. cât-tâte cele-l- alte limbi.roma- 

nice, Formele lat. vule., din care. vin cele românesci, erai însă 

ceva mai uniforme de. cât ale lat. clasice. Așa, persâna I sing. 

„a. conj. a, Il-a și a IV-a nu avea terminările - 00, -i0, ca 

în latina clasică, ci numai -0,: ca la cele-l-alte două con- 
jugări. Verbele de conjugarea I-a și a TII-a, fiind mal nume- 

rose și-mal “des întrebuințate i în graiii de cât-cele de a l-a! 
și a IV-a, au impus formele lor şi acestora din urmă: 

- prin analogie cu laudo, “daco ete., sa dis și *taco . în: loe 

taceo, *dovino în loc de dormio, etc. Același fenomen de 

1
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analogie s'a întîmplat în lat. vulg. și la, persâna a IIl-a plural 

"a acelorași conjugări: prin analogie: cu: ducunut, vendunt, 

ete., sa dis *tacunt în loc de tacent, și *dormunt în loe de 

«dor mint. . 

La, pers6na a. II-a: sing. -î (lung) de lă conj. a IV-a sa 

introdus și la, conj. I-a, a Il-a și a I]ll-a, ast-fel în cât sa (dis 

în lat. vulg. *laudis în: loc de laudas, “Elacis în loc de faces, 

“ducis în loc de dacis. - 

a) In lat. vulg, & (lung) şi i (scurt) aveati acelaș sunet: e închis; de 

aceca pers. a Ill-a sing, l-a și a Il-a pl. de la conj. a Ill-a aveai în lat. 

wulg. aceleași terminări ca şi la conj. a Il-a; pers. a III-a sing. de la 

conj.'a IV-a a luat, prin analogie, forma verbelor de conj. a Il a și a Ill-a. 

vb) Terminările finale -u și -i, s'aiă scurtat cu vremea; -îi a dispărut. 

apoi din limba actuală, ca și la. substantive, și ca și în tole împrejurările 

analoge; în v. r. se pronunţa î încă ; astădi n'a rămas [ea și la substantive], 

de cât la verbele terminate în 1 sai r precedat de consână ca *implo- 
4 = impleo] > implu > umplu, ambfullo>imblu> umblu ; hicro (= lueror]> 
„lucru [= lucrez], precum şi la cele terminate în diftong: iaiă, suiii... Starea 

primitivă a limbir s'a păstrat însă la tâte' verbele -și în limba de ad, când 

verbul este urmat de un pronume aton: rogu-le ; lăudămu-le Doamne; 
duceți-l ; audliţi-o, iînchinaţi-vă... In aceste ca sură, u și i Și aii păstrat 

sunetul lor întreg, fiind-că, în aceste complexe formate de verb cu pronu- 
» mele atone, ele nu ma! eraă sunete finale, ci prinse la mijloc, ca și inlă- 

-untrul unul cuvînt, sa 

e] Persona I-a pl. de la conj. I-a ar fi trebuit să aibă, după legile 
fonelice ale limbit nâstre, forma -amu [*lăudamu], iar-nu -ămu (lău- 

dămu...], cum are de fapt, fiind-că e o lege constantă în românesce, că a 

„accentuat se păstreză, nu se schimbă în d: Nu avem nici o explicare 

sigură pentru acestă “abatere de la legca de.mai sus; pole că limba a 
schimbat instinctiv pe a de aici în , spre a "diferenţia persâna l-a plural 

de la present, de aceeaşi perssnă a impertectului, care a păstrat pe e 
[lăudam]. . 

d) Persâna a Il-a plural ar fi lrebuit să aibă o formă î în -te [*lău- 

date, *tăcete...], iar nu în -fi, cum are de fapt, (lăudaţi, tăceţi...], fiind-că 
izîn lat. vulg, cu 'e închis; însă subt influenţa persâner' a II-a singulare, 
a luat și persâna a Il-a plurală terminarea -ti(s] în loc de -te[s/: termi- 

narea -i/s) a fost simțită ca o caracteristică a personel a [l-a în dleobște, 
lie singulară, fie 'plurală. - 

e] Itorma pers. a ll-a plurale coincidă la conj. 1 cu forma pers. a 
Hl-a sing., iar la cele- l-alte conjugări cu forma. pers. L. sing. Acestă ase- 

4 | Hi
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m&nare nu este întemplătâre, ci întemelată pe dezvoltarea organică a for- 
melor limbii nostre din formele limbir. latine. 

I prin urmare o greșală de limbă, când întrebuinţăm la verbele de 
conj. I forme de pers. a III-a plural, făcute după modelul celor-l-alte con- 
jugări, saă când, din contră, întrebuințăm la "verbele de 'cele-l-alte trei ' 
conjugări, forme de pers. a [ll-a pl. la 'fel cu pers. a Ill-a sing, după 
modelul conjugării 1; e greşi să dicem, de pildă, ei laud, ei sbor, ei alerg, 
ele cânt... saii ei tace, ele dice, ei aude... 

Asemenea, form me areșite născule printr?o falsă analogie, nu se găsesc 

de loc în vechea nostră literatură ; le întâlnim. însă forte desi în literatura. 
contemporană, chiar la- cel mal de frunte seriitorr al „noştri, provocate 

- adesea de trebuinţa rime: a 

Și tot ce-i în natură, owieete și fiinţe 
„Panorama de umbre se "ntunec, se slrecor.;. . 

' Gr. Alexandrescu, în poesia «încă 9 di»). 

Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripl mântuitore 
Se cere vesel ca să sbore 

- Către sorele ceresc! 
tv. Alexandri în «Deşteptarea Româniete »]. 

Acecași normă 0 urmeză tote verbele care ati formele presentului după 

conjugarea Ta, prin urmare şi verbele care primesc sufixul -ez la present, 

precum și cele terminate la infinitiv în -ire, -i: sînt greșite dar forme ca. 

ei înviez, eie cobor, ele., cum înţâlnim, de pildă, în admirabila poesie a 

lui Grigore Alexandrescu <Umbru „ur. Mircea la Cozia»: 

, Dint'o peşteră din ripă,. năptea ese; mă 'mpresâră: 
Dupe muche, dupe stâncă chipurl negre se cobor... 

Ascultaţi! marca fantomă face, semn... dă o poruncă. -. 
Oztiri, taberi fără numâr înprejuru-l inviez... 

f] La verbele de conj. l-a terminate în -iare, a din lekminare a 

fost transformat în e din pricina lui i precedent:. faliare > lăliere [en 2 

muiat], tăiere, a tăia [mold. a tăic]; *molliare [= mollirc) > muliere > 

muiere, a muia; de aceea și presentul indicativului are la, aceste verbe. 

forma următore: 

„talio > talru > Lat îi 

tali(s) > tal > tat | 

“talia(t) 2 tală > talie > tare 

i taliamu(s) > tălămu > tăhemu > tăiem 

taliati(s) >. tănăţi > tăieţi > tăi e 

talia(nt) > tahă > talte > tare. 

Multe verbe „de. conjugarea l-a și a IV-a ai a presentul 

y
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indicativului, precum: și la conjunctiv și imperativ, o formă 
„amplificată, cele d'intâiii cu sufixul - ez, cele-l-alte cu - esc: lu- 

„crez, datorez, înseminez ;- umbrese, unesc, răresc, înfloresc... 
Și aceste forme sint moștenite din latina vulgară. Sufixul - ez 
vine din '-îz0, întroduş, târzii! în lat. vulgară din grecesce 
'-i3e], mai ales în lat. vuls. din peninsula baleanică, prin aju- 

“torul creştinismului ; de la verbe de origine grecâscă 'ca bap- 
izo >. botez, [unde. - ez face parte “integrantă. din rădăcina 
„cuvintului], sufixul: acesta s'a . întins Și la presentul altor verbe 
de conjugarea L-a. 

Sufixul - sc vine de a verbele inchoative ale latinet vul- 
are, care ai trecut însă în românesce fără însemnare închoa- 
'tivă: /loresco > [în] florescu, vre. înflurescut, albesco > albescu, 

" surdesco. > sumelesc, „eiveresco' > [înJtiner escu, amaresco: > 
amărescu..._ | | 

| " Aceste două sufixe ati: o. mare vitalitate în “limba nâstră și între- 
buinţarea lor se generalis6ză: din ce în ce; multe verbe, care ai aă sufixul 
— ez Sail - ese, aveati în v, +. terminările simple: Deaci dzise voiniciloru se 
dești[i]hgă [=să descindă, să se scobre) și se-lu rapă elu diin mijlocul . 
Ioru [= să-l răpescă]. Din citatul ra sapostole, manuscris din, secolul 
al ÎG-lea], - .. ÎN 

„ Cu aceste sufix6 : se formeză merci - vorbe nouă, prin derivare de la 
i substantive. și „adjective: teleforiez, fotografiez, clasez, guvernez, fizez.e. 
mulfămesc, pedepsesc, umilesc, - 

„37. Presentul conjunctivului : are forme „moștenite direct 
„din latinesce “numa! la persona, a Ill-a singulâr și plural: 

laudej(/ > [să] laude „ “laca[l] > [să] tacă ducaji) > [să] ducă 
Iaude[nt > [să]. laude “taca[nl) > [să] tacă  duca(nt) > [să] ducă 

*dorma[lJ > (să) doarmă 
A | *dorma, nb) > [să], doarmă 

După cum la presentul indicativului formele de” conj. a II-a -a șia N. -a 
ale lat. vulg.” se modelaseră după formele conj. a Ill-a, tot așa șila con- 
junetiv: "tacat în loc de tuceal, "dormat în loc de dormial, după nodelul 
„lui ducal, . - - 

De aceea numai formele de persâna 'a II-a de la con- | 
junctiv se pot întrebuința. și sinzure, fără conjuneţia să, .
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fiind-că numai acestei sint forme proprii.de conjunctiv șinw 
"se pot confunda cu formele respective ale indicativului; Plece: 
sănătos [= să plece]; ducă-se pe pustii ; poflească, când i-o. - plăcea ; doarint, liniștit; vie mpărăția ta, facă-se voea ta.. 

-- Formele celor-l-alte persâne sînt compuse din conjuncţia. 
să și formele respective ale presentului indicativului ;. pare că 
limba. n6stră, a. avut o repulsiune pentru formele de conjunctiv, 

„» în ceasurile când însuși subiectul vorbesce ori e de faţă. 

Conjuncţiunea să [în v, r. să și se] vin din conj. lat. si-și avea în: 
v.r, tot înțelesul lui si=dacă: Iară se duhul grăi lui sau ingerulu... 
[Din «Proxapostolul» citat mar sus). Ce, să vă zice cineva, cumu se vor scula: 
morţii...? [Din «Praxiul» Iul Coresi]. La, început conjunctivul trebue să fi: 
avut mal mult. un . înțeles de condiţional; așa s'ar. explica compunerea 
formelor lui cu ajutorul conjuncţier 'să, care avea înțelesul primiliv de dacă. 

: Unele verbe de conj. a ll-a,-a III-a și IV-a, a la formele de €On-. 
junctiv terminarea - verbelor de conj. I: să umple; să ie, să scrie, să vie. 
Forma să umple e o formă modernă, născută. sub influența ur să umble; 
În v. r. “cra forma organică să umplă. La să scrie, -e în loc de = este. 
un resultat fonetic, conform legilor limbii nâstre [din causa, lut i precedent; : 
ia > ic]: scri(b al > scriă > serie, Verbe ca a fineă,-a pune, a spune, a. 
veni, a sări... [cu n sati r înnainte de terminare] ai două rînduri de= 
forme la. conjuncliv:, să țină, să pună, să vină, să sară — să ție, să vie, 

“să saie... Formele de.primul fel sînt formele organice: pona(i] > pună : 
*vena(U > vină; al. doilea rînd de forme sînt forme analogice, introduse de... 

“la persâna a Il-a a“presentului indicativului, -unde n și r, fiind urmat de. 

. i, s'a muiat și apoi a dispărut ; *teni(s] > “lieni(s] >'țini> ţii; pont(s] > 
- ” . - - ._. „7, . . ” . puni > pauni > pui > pui ; ven?(s) > vini > vini > vii; sali(s] > sari > 

MI A . i Le o. . ă 
sari > sai..,. Da i i ăi 

". Un fenomen analog sta întimplat şi la verbele cu rădăcina în -d și : 
i, ca a vedea, a crede, a vinde, a auzi, a minți..., care de asemenea ati 
la pers, I-a de la pres. indicativului, și la pers. L-a și a IIl-a, de la pres,. 
conjunctivului câte două forme: văd, cred, -rid, vind, simt — şi văz, crez, 
riz, oînz; simț...; /să] vadă, creadă, ridă, vindă, simtă — vază, crează, 
riză, vinză, 'simță... Primul rînd de forme sînt cele organice: credo >: 

" credu, :vendo> vindu, *audo > audu, *sento >.simlu...; credat > creadă, 
*vida(l] > veadă > vadă, rida(l) > ridă, sentat > simtă:.. AL doilea rînd 
de forme sînt forme născute "prin. analogie cu pers: a Ia sing, de la 

“pres, „indicativului, unde = e resullat în mod organic (dz > dzi > zi]: . 

N 
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credi(s] > cr edzi > crezi, caz) > > vedzi > vezi, vendils) > > vindzi > 

„Yinzi, > senti(s/ > simţi... Ă 

Necxplicabil- fonelticesce este -e în loc de. ă la verbe ca a acoperi, 

"a descoperi, a suferi, a sprijini...s să acopere, să sufere... Acestea sint 

“forme analogice după verbele -de conj. L-a. 

La verbe care se pot conjuga și după conj. l-a şi după a IV-a [a 
„curăța - a'curăţi, . a 'resolva - a resolvi...] forma presentului, atât la indicativ 
„cât și la conjunctiv, e numal după conj. L-a: curăță - să curețe ; resolvă- 

„să resolve,. .. 

Verbele în -ri,-rize aă forme la fel cu verbele de conj. L-a: [să/ 

„coboare, omoare.. Pa , . 

Formele imperaticulată sînt , moştenite din latinesce. numai 

la persâna a Il-a Singular ; 

: “place > place 

„lauda > laudă - -"-tace > tace > taci 
canta > cântă - Ă imple > împle > umple 

alia > talie > taie "lene > *licne > ţine 
„bapliza > bolează ? remane > ar. remâne > * r&mâni > 

rimâni > remâi 

crede > crede, [n , dormi > dormi 

, expone > spune . „* audi >.ahdzi > auzi 

„-ezlinge > stinge “fugi > Țugi 

plânge > plânge > plângi mori > mori - 

rumpe >-ri 
p 4(m)pe sali > sari > sari > sai 

Avem dar, "ca "desy oltare organică -ă. „la conj. 1-eși-i 
la conj. a I-a Și a III-a și -dla a patra. Prin analogie sa 

întemplat însă o încrucișare 'de forme între ultimele trei con- 

„Jugări :- la conj. a IV-a e și forma. analogică în -e [= = site, 

ascule,. ] la conj.. a I-a și-â IIl-a și forma în -i [=tedi, 
ședi, râd]. Se 

E o strinsă legătură între formele de present ale indicativului și cele 
-ale imperativului, la primele tre! conjugări :, persona ă II-a a imperalivulul 

are de regulă acecaşi. formă cu pers. a Ill-a a pres, indicativului ; acestă 

coincidenţă nu e întemplătore, ci datorită desvoltăril organice a formelor 

"originare latine“; la “conjugarea a IV-a nu mat e însă. acesti coincidenţă 

: în“ formele organice ; prin analogie însă, s'a stabilit și aci accstă unifor- 

„mitate la unele verbe (simte, ascute...] ; verbele terminate în =esc la



  

95. 

  

„Presentul indicativului, ati tote la imperativ - ește:' porneşte, oprește, pă- 
zește, [insă și păzea], fereşte (și feri] ; apoi tote verbele care ati presentul : „indicativului și al conjunctivului după conj. 1, aă și imperativul după 
aceeași conjugară, adică în -ă: doboară, suferă, acoperă, sprijină. -. | 

Despre imperativele neregulate vedI $ verbelor neregulate, “ 

Cele-l-alte forme ale imperativului nu sînt forme propril 
ci împrumutate, și anume formele pentru pers6na a III-a sine. 
și Plural sint împrumutate dela pres; conjuctivului : laude, 
tacă, creadă, doarmă; iar .forniele pentru persâna a Il-a 
plural, de la -presentul indicativului: lăudaţi, tăceți, credeţi, 

 lurmiţă. a Na | 

„„ Formele presentului conjunetivului se întrebuințeză și în 
forma lor. întrâgă cu înțeles. de imperativ, atât positiv cât și 
negativ : să laudă, să laude, să laudaţă.. să nu taci, să nu. 

"creadă, să inu vie, să nu durmiţi ; acestă formă de impe.-. 
rativ are adesea o nuanţă de viitor. 

„Imperativul negativ are la persona a II-a singular o formă 
deosebită „de: a .imperativului positiv, și anume forma. infini- 
tivului scurt: na cânta, nau lcicea, nu duce, nu dormi ; per- 
sona a II-a plural,ate tot forma presentului indicativului, ca Și 

„la formele positive: nu cântați, nu ticeți, nu duceți, nu 
- lurmăţi, iar pentru pers. a III-a sing. se întrebuințeză, cum 

“am observat mal sus,. formele. conjunctivului: Na să laude 
“ânţăleptul, cu înțălepciunea sa și nu să laude putearnicul - 
“cu pulearea sa și nu să laude bogatul cu bogăţia sd. [Bin 
«Psaltirea “de "nţăles...>- a mitropolitului Dosofteiii, 1680]. 
In yi r. era'o formă de imperativ negativ la pers. a II-a 

» plural, “care se mal aude astăqi-nuniăl, prin Banat și. printr'o 
mare parte din Oltenia : nu lăudareţi, nu fucereți— Și cetiţi 

şi nau judecaveţi necelind maine. (Din epilogul «Paliet de la 
"Orăștiea», 1582). Nu ză inșelareţi pre sine. [Din «<Cuventul 
pentru curăţie», ante 1618). Nu lăcomireţi haineloră și au- 
iului, ce vâ, faceţi cale largă şi cuială spre ceriii cu miilos= * 
denie. [In epitaful lui Radu Buzescu 1610]. Nu vă lăudareţi 

„nice grăireți nalle în mândreaţe. [Din «Psaltirea de'nţeles»
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a mitropolitului Dosofteiii]. Na vă mirareţă de aceasta ; că: 
ta veni ceasul în carele toți cei din mor[ă]mănt voră auzi 
glasulii luă. “Dinte" un a Molitvelnie, manuscris de la 1695]. 

- Acestă formă. a resultat din adăogarea terminării pers. a l-a plural 

[ ți] la infinitivul întreg. , 

38. Presentul infinitiouluă vine din forma 'corespundătâre 
latină, cum am v&dut. în $. 39. Astăqi nu se mai întrebuințeză . 

ca formă verbală . de-cât forma scurtă: a cânta, a lcicea, d 
dormi... ă 

Forma lungă Sa păstrat numai. ca: formă substantivală : 

„cdntare, tăcere... In limba românescă piimitivă infinitivul tre- - 

“bue să fi avut numay formă lungă ; urme de acestă stare se 

găsese încă: în vechea limbă românescă și chiar și în secolul 

"al 18-ea: Și odihnind Ștefan. Vodă, acolo cu oștile sale şi 

rănind cu nevoință a se zidire biserica... Aflând Ureche 
ereme și cale. deșcnisă de « se depărtare şi de a eşire din 

" feară. (Din Letopiseţul lui Grigorie Urechi, cirea 1625), Ca să 

ibă a-ă dare 10 lei. [Dintr'un hrisov: de la 1672). [Vedi și 
“bucata citată din Miron Costin, pag. 35 sus). 

Terminărea -7e a căzut întro vreme, când ea urmat de 

€ în silaba următore nu se prefăcuse iarăși în e; de aceea 
“avem adi la verbele de conj.a -Il-a ea la forma scurtă și e 

la forma, lungă substantivală : a lăceă - tăcere, v. r. lăceare; 
« putea - putere, v, r. puteare. Când a început să cadă -re 

"se dicea încă ticeare, vedeare... : mal. tîrdiii formele lungi, 

rămase câ substantive, aii devenit tăcere, vedere... : ca din... 

silaba penultimă a fost transformat în e -subt influenţa lui e 

din silaba următore (asimilare. regresivă]. - 
Terminarea = e a, infinitivului a cădut .probabil intâiti în 

formele compuse cu infinitivul [viitorul I și presentul optati- 
valul], și anume în formele inverse ale acestor timpuri,. unde 

- re era la mijlocul cuvintelor : cânta [e]-voii, cânta [re]-reaș; 

mail ales la: formele de optativ, unde crai două silabe cu același 

sunet una după alta, era firesc să cadă una din ele, în vorbirea
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mai repede. Fenomenul acesta, al căderii silabe finale a unui 
cuvânt, când acel cuvent intră în compuneri, nu'e rar în româ-. 
nesce. O silabă finală, formată dintr'un Singur sunet, cade des în 
românesce : cfr. parcă nu-i așa ; las'că-i bine ; las'le de fumat; 
cin ţi-a 'spus? O silabă finală formată din două sunete [con- 
sonantă + vocală] cade adesea, când e urmată de un cuvânt: 
care începe cu aceleași sunete, oră cel puţin cu sunete 'din: 
aceeași familie: lu'să dică [lasă să gică]; ate duci ?[=unde 

„le duci]. Une-ori, în gralul familiar, e lăsată afară chiar o 
silabă din mijlocul unul cuvânt “singur: la mnarnea satula 
[= marginea]. 

Dispariţia lut: -re de la infinitiv nu e dar un fenomen 
isolat în limba nestră. 

"aj O dovadă indirectă despre justeţea. acestei explicări ne-o dă dia- 
lectul aromân ; în acest dialect nu există forme scurte de infinitiv, ci numai 
forme lungi, fiind-că, dialectul aromân neavend forme întârse de viitor și 
de optativ ci numa! forme drepte, terminarea -re a infinitivului nu a fost 
nicl-odată prinsă în mijlocul unei forme, și "deci nu'a avut prilej să cadă. 

b) Verbele de conj. I terminate în. lat. în -îare, ati muiat în româ- 
nesce pe a în e, din causa lul i precodent, ast-fel în cât ati infinitivul în 
-iere nu în -iare : in]vi[vJare > in]viere a înviea'; taliare >> lâiere, a tăia 
[mold. a tii] ; *molliare >> muiere, a muia ; nu trebue să confundăm dar 
asemenea verbe cu cele de-conj. a II-a, fiind- că prin tote formele lor ele 

” ţin de conj. [. Ar. fi însă ma! exact să dicem, că conj. l-a românâscă 
'coprinde verbe terminate în - are și în -iere, terminăul care provin amân- 
două din aceeași terminare - are, a verbelor de conj. L latină, 

c/ Particula a, care însoțesce infinitivul, scurt, vine din preposiţi a lat. 
ad [cir și formele acasă, ascarăa mână. :] a 

Forma participioituă present [gerundiul] românesc vine 
din formele de ablativ ale gerundiului latinesc. In lat. vulg. 
însă nu erai de cât două terminări de gerundiă pentru cele 
“patru conjugări, și anume -ando pentru verbele de conj. I-a, 
a Il-a și a Iil-a și —+indo [= lat. clas. -iendo] pentru verbele 
de conj. a IV-a. Formele latinei clasice, pentru conj. a Il-a 
și a Ill-a [în - endo] au fost asimilate în lat. vulg. de formele 
conj. Î. Am avut ast-fel: 

- Gramatica Istotică. —l. A. Rădulescu-Pogoneanu. 8
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laudando > ldudânda, *tucando > tăcându,  *ducando 

> ducându, *dor mindo > durmindi. 

a) Forma participiului present latin nu 'sa păstrat în românesce; de 

aceea gerundiul latin a luat locul participiului. Avem în românesce câteva 

forme derivate din participiul latin, care aii pierdut însă înţelesul verbal 

şi aii devenit substantive sai adjective: parente[m) > părinte, ferven- 

ie[m] > fierbinte. , 

”b) In dialectul aromân verbele cu participiul în - ut, ai gerundiul 
în - undu : tăcund/alui ; e o asimilare a formei vechi în - ându de către 
forma participiului. Uncori întâlnim acestă formă și în dialectul d. r.: Și 
împreunăndu-i numele tovaroșii sti, i-au zis: IHeraclu Vasi[liJcu, nepolul 

lui Dispol, Îuundu numele celuia ce perise la războiii. [Din . letopiseţul, 

scris de Simion Dascălul, circa 1650): Și așa boiari impreun[ă] cu ar- 
- Hierei luundu-l, în biscarică au mersu. (Din Cronica lui Radu Greceanu, 

11700]; Deci neștiundiă înpărăleasa și mirându-se care să fie feel crucea 
lui II[ristojs... [Din <Antologhion, adecă Flârea cuvintelor»... 1103). In 
Iuundu e o asimilare a lul î de către u precedent al tulpinel verbului; 
neștiundii este născut subt influenţa, formei presentului, știu. 

c) Forma de participii present în -ânda s'a întins, prin analogie, și 

la unele verbe de conj. a IV-a [cfr. fugând, pe lângă fugind], iar forma 
în -indu se află și la primele trei conjugări la verbele cu 1 saă n mutat: 

- înviindu, tăindu, remâindu, spuindu, pe lângă remânându, spunăndu... 

La verbele de conj. l-a formele acestea, sînt organice, la celelalte analo- 

gice. Cum am vădut și la celelalte forme, forma: presentulu! indicativului 
trage după sine și formele presentului celorlalte moduri; de aceea unde 

„sînt două forme la pers. I-a a presentului indicativului [una. organică 
și alta analogică), se formâză și la participiul present, pe lângă forma or- 
ganică, o a doua formă corespundătâre cu forma analogică a pres. îndi- 

calivului: fin - ținând, ţiii - țiind ; pun - punând, puii - puind ; mân = md- 
nând, mâiii - mâind; vin - venind, vii - viind,.. „| 

Verbele în -ri fac, firesce, participiul în - îndu : coborindu. 

= - d) Participiul present românesc e invariabil; de aceca întrebuinţarea 

lut adjectivală face frasa grebe și par'că streină de spiritul limbil nostre; 
de esemplu: oameni dorind binele. vrăjmașilor lor se găsesc foarte rar : 
mal corect românesce e să punem în acest cas, în loede participiii, o propo- 
sițiune relativă, or adjcetivul verbal corespundător: oameni care doresc... 
[sai care să dorească...], ori: oameni doritori de binele vrăjmaşilor... 

Variarea participiului present după gen, număr și cas, cuim se g& 
sesce uneori la scriitorii noștri contemporani, 6 o imitație a formelor fran- 

„ţuzesci: cu o mână tremurândă = D'une main - tremblante; cu narile 
spumegănde, etc. -
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-39. Imperfectul indicativului vine din următârele forme 
ale latinei vulgare : | ! - „- 

| lauda/bja(my > lăuda | | tace[bJa(m) > icicea a. - 
„"lauda(bji(s] > lăudai - *tace(b)i[s) >> lăceai 

lauda(b)a[t] > tăuda tace(bJa[t] > tăcea . 
Tauda[bjamu(s/> lăudamu -. lace(bjamu(s). "> tăceamu: 

-. lauda(bjati(s] > [lăudate] „ dace[bJati(s] >. [tăceate] 
” ldudaţi , " tăceaţi 

laudafbJa(nt] î> lăuda tace[bJa(ni] > Liăcea 

. dormie(bJa(m/ 3> durmiea 
*dormie(VJi(s] > durmieai 
„*dormie(bJa(!/ >> durmica 
dormie/bJamu(s] "> durmieamu 

! dormie[bjati(s] > [durmieate) : 
: durmieaţi 

| dormie(bja(niJ >> durmiea - 

La verbele de conj. a II-a, a III-a și a IV-a e probabil 
că b căduse chiar din latina vulgară. Fenomenul trebue să 
se fi produs întâii la forme ca habebamu(s), debebamu(s), 
bibebamau(s), ete., în care, fiind doi ori! chiar trei d; ultimul 
b a cădut prin dissimilare. Insă chiar dacă sar fi menţinut 
în latina vulgară şi la aceste conjugări, cum se menţinuse 
la conjugarea I, tot ar fi: cădut în românesce. 

__ (Lege fonetică : b și v între două vocale ati cădut în românesce : 
cabullu(s] >> *caalu >> calu ; vivu(s) > viu ;- bibo 2 beu,..]. 

“ Despre formele de pers. a, II-a singular și plural sînt de 
făcut aceleași observări pe “care le-am făcut la formele cores- 
pundătâre de la presentul indicativului. La persâna I plural 
accentul trecuse în lat..vulg. de pe penultimă pe antepenultimă: 
Iaudibamu(s) în loc de laudabămus. e 
“Forma actuală a pers. I singular, lăudam, tececu, cte., 

“e o formă recentă, împrumutată de'la, pers. | plural. lorma 
organică, fără m, există încă în limba veche românâscă, -și se 

găsesce până” pe „la sfirșitul - secolului al 17-lea “(de pildă în 
«Viaţa și petreacerea svinţilor» 'a mitropolitului Dosofteii, 

1682).-Iată un exemplu din 'Tetraevanghelul lui Coresi [179 : 

4
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Striină era şi mă, duselii... în temniță era şi venită călrâ 
mine. Cfr. şi pag. 101 sus. 

Persâna a Ill-a plural avea aceeași formă cu a “l-a: 
singular, cum are și astă-al î în graiul popular, în cele mai multe 
părți. Forma cu -aii e modernă, însă nu numai iiterară, ci 
e și în graiul popular [în Banat: și prin Oltenia]. 

- „Forma organică a, verbelor de conj. a IV-a, în -ea, există 
în v. 1: Și zeniea un vlătură de-l umbriea.. noaptea 

[Din “Cronica, lut Moxă, 1620] . 
Perfectul indicativului vine din următorele forme ale lat. 

- vulg.: | 

laudai > lăudaiții 

laudasti > flăudaști] 
lăudași 

laudau(!] > ldudă 

laudamu(s/ > lăudamu] 

lacui > tăcui[u 

tacuisti >> [tăcuști] 
tăcuși 

lacuit > tâică 

tacumu(s] > tăcumu 

duzi > dușhi 

duzisti 2 [dusești) 

duseși 

duzit >dise 

duzimu(s/>> dusemu 
lăudămu  tacusti(s) > [tăcuşti] duzisli[s] > [dusești] 

laudasti(s) > [lăudaști] tăculu duselu 
lăudatu  tacuru(ntj > [tăcuru]  duzeru(nt/>[duseru] -laudaru(nt) > (lăudaru] tăcură | duscră 
Iăudară ” ” 

dormii > durmii[ii | 

dormisti > [durmişti] 
, durmiși 

dormiit > durmi 

dormimu(s) > durminu 

dormislis > [durmiști] 

| durmilu 
dormirunt >> [durmiru) 

durmiră 

Acestea sînt formele organice ce trebuia să rezulte în 
- românesce din f6rmele corespundătâre ale latinei vulgare [con- 

A 

trase din formele at. clasice]. Dialectul aromân le-a păstrat 
întoema!l până, astă-i și le avea de asemenea, și vechea limba 
românescă, până pe la. începutul secolului al 18-lea: 

După . aceaea Drespre palr usprâzeace aii cu iardşă 
merșă la Ierusalimă cu Varnava și luai Tită cu mine. Eu.



—
y
-
 

m
g
 

n 

101 
o 

de în evanghelie... (Din <Praxiul» lui Coresi, 1569—75. AMerșu (=mer- | sciă) < mersi; duşii (= duseiă) < duzi; mă grăica= grătam.]  - ” 
„Și ca: voea mitropolitului: marelui Serafimit - moi o 

deademii lu Coresi diaconul... iară eu... nu mai cruțai de 
în aveare ce-i era dăruită de Dummnezeu-a da la acesti 
daucru, ce dedii luă şi acenicilorii lui. (Din «Cazania» lu Coresi, 1581, epilog. Deademii (= dădurăm) < dedimus ;. dedii (= dăduiă) < dedi]. 

Eu Tordași Mihată alesi, Piscopul - Româniloră, în 
Ardeal... ținaum îutruna pentru Jelanie scripture ei sfinte, 

„Că vădzumiă cum toate : limbile au şi îuflurescii întru 
cuvintele slăvite a lu Domnezeu, numai noi Românii pre 
limbă mau civemii. [Din «Paliea de la Orăştie», 1582, epilog. Ținum = 
ținurăm; vădzumii = vădurăm, Și la Eminescu întilnim acestă formă archaică, 
în poesia «De-or trece anil>: i o 

de-aciea. mâ duşii pre o adevărâtură si mă grăiea cu nuşii 

E ” Mau fermecat cu vr'o scântee 
: „* Din clipa 'n care ne văzum ? 

Tremeșii și a doa cartea, iară na şi vă încredzut carvăn- 
duluă meat. nuece înţeleseliu... Dedo-vă leage; nece o dzisă de-ule 
aneale no feacelu și. no le ţi[i]rotu și nu le ascultat. Nu 
știți neînţelepțiloru, că în Vererea mare ainte feciu omu 
întăe Adamu, de-l feciu în, chipul mieu ?... Sfinta Domerecă 
ană botezaiu' la apa Iordanulati... și vă dediu voao leage. 
[Din «Legenda Duminicei, 1600, Zremeșă [=trămeseiă] < tra/ns]misi. 
Incredzul, infelesetu, feacelu, ţirulu (=ţinuluj, ascultat, pers. a Il-a pl. 

„ Feciu (= făcuiu) <' feci], - 

Aluicea născu pre Silhi. Și zisei câtrâ Adam: nu-ţ 
_pae ră, domnul mieu, că iată în locul luă Avel născu 

altul, (Din «Povestea lui Adam și a Evvei>, manuscris de pe la 1600— 
1625. Născum = născurăm], . | 

„Şi rugară pre îngeri dzicândiă : rugămau-vă, îngăduiți, 
„nu stricareţi cetatea pănă: vom grăi lui Dumnedzăa... Și 
dzîsă Ieremiea : ami. Doamne cunoscaiimii, că dai celalea 
pre mânule pizmașiloră el... (Din «Viaţa și pelreacerea svinţilor> a 
mitropolitului Dosofteiă, 1682. Cunoscimii= cunoscurăm), . 

„Aşa bloşticăind maă mult de cât mergând, pănă mai
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pre urmă agiunsem la catîntul himicilor, adecă la capul 
1M0rl.... [Din <lHronicul Romano-Moldo-Vlahilor> al principelui Dimitrie 
Cantemir, 1710, Agiunsem (=ajunserăm) > a(d)junzimu(s]]. 

La pers. a II-a singular în loc de lăudașii, tăcuști..., cum ar fi-tre- 
buit să resulte în românesce din formele latinesc, avem formele contrase 
Idudași, tăcuși... Terminarea - (i a cădut pote întâi în casul când se 

"întilnea cu lu după ea: laudaști tu >lăudaș - tu, sati în genere cu orl-ce 
iniţială consonantică. (Cfr. “de pildă, căderea, aceleași terminări - i la ești, 

" în graiul familiar: nu eș” bine=nu ești...]. 
La pers. a I-a sing. - d din forma Iăudă e" sreă de explicat din * 

laudaul,. - 
"La pers. l-a pl. la conj. l-a avem, ca și la present, Idudămu în loc” 

Iăndamu, cum ar fi trebuit. 

La pers. a-Il-a pl. avem formele Idudatu, tăcutu.. + în loc de Idu- 
dașii..., cum ne-am fi așteptat. La mar tâte verbele “de conj. L-a, a Il-a 
și a IV-a; acestă formă coincidă cu participiul trecut ; pâte e-născută subt 
influența perfectului compus. 

La pers. a Ill-a pl. avem forma lăudară, tăcură.,., în loc de lăudaru.. 
„__Pote printr'o influență a pers, a II-a, sing. de la acest timp, și a pers. a 
"Til-a pl. de la m.-m.-ca-perf. latin, 

| In dialectul daco-român aceste forme organice .nu sai: 
păstrat întocmai până. în diua de adi, [sporadic tot mai trăese 
unele: în Bihor faset], ci aii fost înlocuite în parte prin forme 
nouă. Așa, la pers. I-a sing. sa adăogat un - a, chiar din v. 
prin analogie cu aceeași personă de la present : “lauduii la 
daiu, viu venita... 

La-plural s'a luat ca temă verbală forma persânei a Ill-a 
şi Sati creat de la ca forme nouă pentru pers. | și a Il-a, 
prin adăogarea, terminărilor personale : Iciudară - ltudarăm, 
lăudarăţi; tăcură - ticuri, lăcură dți ; duseră - duserăm, 
duserăţi... - 

La. conj. a III-a ai fost înlocuite și la singular formclo - 
organice de la pers. I şi a l-a: [numite forme. tari, fiind-că 
aii accentul pe tulpina verbului, nu pe terminare] cu forme 
nouă, derivate de Ja. forma persânei a III-a, după aceeași pro- 
cedere ca și la formele de plural: din duse s'a format du- 
stii, dustși, [în locul lur duș și diiseși] : din arse: arstii,
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yu 
arsâșă [in locul lut aş, cdirseși] ;. din scrise: scristiăi, scri- 
seşi [in locul lui scriş, scriseşi], ete. [Aceste forme nouă, se 
numesc forme slabe, fiind-că ai accentul p6 terminare]. - 

10. Mcă-mult-ca-perfectul indicativului vine din m.-m.-ca- . 
perfectul conjunctivului din latina vulgară (care avea la, conj. I, 

a ll-a şi a IV-a. forme contrasc, prin analogie cu cele de 

conj. a Ill-a : laudassem în loc de lceaedavissen, etc. 

laudasse(mj > lăudase | clizisse(m/ > dzisese 

Iaudasse(s) > [lăudaşi] dizisse(s] > [dziseșt] 

lăudaseși „_ dziseseși 

laudasse(i] > lăudase . dixisse(!] >> dzisesc - 

“laudăssemu(s] > lăudasemu *dixissemu(s) >> dzisesenut 

“laudaăsseli(s] > lăudaseţi „*dizisseti(s) 2> dziseseţi, 

ă Iăudaselu , d=iseselu 

Iaudasse[nlJ > ldudase! dixisse(nt/ > d: isese 

E audisse(m J > audzise 

” „2 audisse(s] > [audziși] , 
audziseşi . ! 

*audissemu(s) > audzisemu 

“audisseli(s/ > audziseți 

audziselu 

audisse/ nl] > audzise 

Tot așa și Ia verbele de conj. a Il-a: *tacusse(in) >> 

tăcuse, ete. Acestea erai formele vechel limbi românesci. 
La pers. | sing „Sa adăogat un e, ca.și la imperiect, subt 

influenţa. pers. I pl.: lăudasem. 

La pers. Il-a.sing., în locul formei care ar fi trebuit să 

resulte și care sar fi confundat cu forma, corespundătore a 
perfectului, limba nâstră a creat o formă nouă, luând ca 

“temă forma. pers. I și a III-a și adăogându-l -și, considerat 
ca o caracteristică a persânei a [l-a de la: perfect: după 

laudaii - lăuda,şi sa făcut de la ldudase| - lăudaselși, după 
teiculi - tăculşi s'a făcut de la făcuse) - tăcuseişi, ete. 

La pers6na II-a. pl. pe lângă forma organică în -seţă mai 

era în v. r. şi o formă în -sel, prin “analogie cu forma co- 
respundătâre a. perfectului.



„104 

  

la pers. a Ill-a subt influența formei corespundătâre a 
- perfectului s'a făcut o nouă. formă din cea veche + 7ă, con- 
siderat ca o caracteristică -a pers. a III-a, plural de la per- 
fecte : după tăcalnar, tăciuita, tăculră s'a făcut de la lauda- 
sem, lăudaseltu, lăudase| forma nouă, Iiudase'vă. | 

De la acâstă nouă formă a pers. a [l-a pl. sai creat 
apol şi pentru pers. I și a Il-a alte forme, prin analogie cu 
formele nouă ale perfectului : după cum de la lăudară, tă- 
cură sa făcut lăudară'u, Iciudarăjţă, -tăcară'm; tăcură ți... 
în loc de lăudăm, laudat, tăcaim, tăcut... tot așa de la Idu- 
daseră. sati făcut formele actuale lu daseră'm, lăudaserăţi, 
tăcuserăm, ticuserălţi, ete. 

"In limba vechie românescă mal exista un timp simplu, provenit din 
viitorul al II-lea al indicativului, ori din perfectul conjunctivului latin (care 
aveai forme identice la iâte persânele, afară de una), Acest timp avea 
următorele forme : E 

laudaf[vejri(m/) >> laudare „ La celelalte conjugări, for- 
laudari(s) >> lăudare [-ri] - NR mele corespundătâre. 
Iaudari/t] > lăudare | 
laudaremu(s] > lăudaremu 
laudareli(s] >> lăudarelu 
laudvri(nt/ > lăudare. 

„Acest timp cu înțeles de viitor și de condiţional se întrebuința în pro- 
posiţiunile condiţionale care începea cu să (se)= dacă, când era un viitor 
al indicativului, ori „un imperativ, în proposiţiunea principală: Că totu 
menciurosul tală-i e dracul, dece să te Tupsere de la tatăl iău de în ceriii, 
duce-te-veri cu elu în focul nestinsu,... Se pomeniremu reu, nu va lăsa 

i noao; se deaderemu rău dercplu rău, nu va lăsa [Din <Evanghelia cu 
til», 1619]. i 

Să amu lăsare tu oamenilor greșalele lor, lăsa-va și voao. lalăli 
vosiru de în ceri... Să ami fure ochiul tău prostii, tot trupul tău lumi- 
natii va fi. [Din Tetraevanghelia de la 1574, bucată reprodusă și la 
pag. 32 și urm.]. 

„- 
In Cazania lu! Coresi din 1581 același pasaj e-redat ast-fel: Să amu 

vreți lăsa oamenilor greșalele lor, lăsa-va și voao latălii vosiru de in ceriii. 
Acestă formă verbală trăesce încă și adqI în dialectul aromân. 

Participiul „trecut e singura formă verbală a pasivulul 
Ay
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latin, care s'a. păstrat în vomânesce ; cu el se formează toate 
timpurile conjugării pasive, generalisându-se ast-fel la întreaga. . 
conj. pasivă românească procederea pe care limba, latină o 
întrebuința numai la unele timpuri, Iată desvoltarea formelor lu: . 

laudatu(s] - a > lăudatu = ă | unclu(s) > untu 
canialu(s] > cântalu di "faclu(s] > faplu * 
- | „- frictu[(s] > friplu * 
“taculu(s) > tăculu , coclu(s) > coptu 

- “tenutu(s] > ținutu : „ cursu(s] > cursu 
*vidulu(s] > vădulu . mersu(s] >> mersu - 

: - : absconsu(s] > ascuns 
auditu(s] > audilu ! ” risu(s] > risu =: 
dormilu(s] > durmilu . e 
“venilu(s/ > venilu 

N sentitu(s) > simţitu 

Formele verbelor de conj. a Il-a, sînt create prin analogie 
cu formele de conj. I-a [în lat. clas. era la conj. a II-a participii. 
în -elus]. [ o strânsă legătură între formele. de perfect şi. 
cele de participiu. De aceea verbele care ati: acum perfectul 
în -atîi, ai forma de participii îu -at: făcuii - făcut, 
creduiă - credut, etc., iar cele care aii perfectul în - seîii aii 

şi participiul în -s: tovseiut - tors, acnaseiit - uns, ete, 

| " Vechile participi! în - ale acestor verbe ati devenit substantive ; 

fapt, tort, unt... In v. 7. crai însă tot participi. Că Domnedzeu elu au 

faplu ceriulu şi pămintulu [Din «Evanghelia cu lile> de la 1619). Ceriul 

„fapt de Dumnezeu cu puleare mare [Din «Viaţa lumil> a lui Miron Costin]. 

Forma acesta vechie s'a păstrat până adi în cântecele populare: Ruplu- 

mi-s'a, faplu-mi-s'a riu de vin... Fapt-am, Doamne, “iar am fapt... 

[Dintr'un colind, publicat de G. Dem. Teodorescu în <Xoţiuni despre colin- 

dele române». 1879].. 

B. Timpurile compuse. 
1 

"41. Nu vom vorbi aci de cât despre formele compuse care 

presentă 6re-care greutate de explicare, și anume despre vii-" 
torul I al Indicativului și despre presentul optativului. Cele- 
l-alte forme n'aii nevoe de nici o lămurire deosebită: modul
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lor de compunere e-fârte clar, Despre formele scurtate ale 
verbului ajutător a avea, care servă, la, formarea perfectului 
și m.-m.ca-perfectului compus, vom vorbi mai departe. 

Viitorul 1 al indicativului își trage forma. dintr” un tip de 
viitor al lat. vulg. format cu verbul volo și infinitivul verbului 
„respectiv ; probabil că acestă formă a fost introdusă în lat. 
vulg. din grecesce. Iată origina formelor» verbului ajutător: 

*colio >> *voliu >> voiii > viii 

*velis > tori > tei > ăi >-i 
, „dă 

volet >> *voare > tare > va > “ua >*uă >.0 
colema(S) > *vărema >er ema > tănu > com > om 

„toleli(s) >> *vitreţi > vi eți > veţi > ăi, 6, oi " 

tolu(ut) > voru >> vor or , 

In y. r. se întrebuinţati și i formele întregi ale lui voii la viitor, iar: 

infinitivul avea forma lungă: "Sa nu fie tocmealele sfinţilor apostoli şi a 
sfinților părinţi baljocurile, că apoi veri da samă, frale duhovnice, eii nu 
voiii avea treabă: [Din «Pravila de la Govora», 1610). 

Că așa va lăsa elu noao, ca noi vremu lisa vinovațiloru noştri... 
Așa ni-i dzisă noao de domnedzeu : ca vremu face noi veciriloru noștri 
așa şi clu va face noao netreculu. [Din <Evanghelia, cu tile>, 1619]. 

Forma cu infinitivul lung se găsesce Și adi încă prin Ardeal, mal 
als în poesiile populare: e | 

Și domnu-ţi va dare stogul cât casa... Nu te-or blăstemare şi nu 
te-or chiemare robii câmpilor. (Din «Cântecul cununei la, secerat», din 
h&sinari, publicat de T, Burada în «Convorbiri literare», XIV, p. 307). 

Presentul optalivului e format, ca și viitorul, tot cu un 
timp al verbului zolo și infinitivul verbului respectiv, și anume 
cu imperfectul volebam. Iată originea formelor aș, ai, ar, etc, 
care se pun azi înnaintea înfnitivalui, spre a forma presentul 
optativului: 

voleţb)a(in) > *viirea > vreu + site) > vreași: > reași > ași 
ole(b)i > *vitreai >> vreai > reci > ai 
vole(b)a(l) > *vitrea > vrea 

ap
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colebjamau($) *vit cu > er eat > reamu > anu 
colețb)ati(3) > *viu eați > treaţi > reați > aţi 
„elan >* “vitrea > vreu 

- ar. 
La. „pers. a III-a sing. și pl. avem forma, ar, „care e grei - 

"de explicat. 

Prima silabă din redşi, reai, ream, reați a cădut în for- 
mele drepte ale optativului: aș(2) lăuda... dar sa păstrat în 
formele inverse: - Idtada - recș(3), lăuda - veam, ete. Formele 
întregi. vu eașă fuce etc. se rostesc încă și adi prin Almaș în 
Transilvania ; formele fără. v:. reaşi face în dialectul istrian; 
iar formele fără sic: vrea face în dialectul aromân și pe la - 
Mureș. Asemenea forme se găsesc și în v.r.; - 

Şi mai vărtos tu mă *mvaţă, ce-aș vrea face şi G0-aș 
> dzice. [Bin <Molilvănicăl> mitropol. Dosofteiu, 1680]. 

Sfărimă o oglindă ce era făcută de ună filosofi, deci 
călăi vreai. căuta întrînsa tu vreai cunoaşte fie. den ce 

laluri a toată lumea să se vrea rădica oști. O . nebunie, 
câtă pagubă feace Greciloriit ! [Din Cronica lui Moxa, 1620]. 

E - Wexbele ajutătore 

+2, Verbee care ajută în românesce Ja formareă timpu- 

rilor compuse ale, celorlalte verbe sînt următorele trei: a 
«ea, a fi și a toi. 

A avea, avere,v. r. aveare, e sigur că vine din lat. habere; 
până acum însă nu sa găsit o explicare mulţumitâre pentru 

păstrarea, lui b; pretutindeni: în românesce b și v între două 
vocale cad ; «avea e singura vorbă românescă în care V inter- 
„vocalic latin s'a. păstrat. 

La present are dou& rinduri de forme, unele ca, auxiliar, 

cele-l-alte 'ca verb transitiv ; amândouă vin din aceleași forme 
latinesci, numai că formele auxiliare vin din formele neac-! 

'centuate în frasă și: de aceea sint mai contractate, iar for-" 
mele întregi din aceleași forme, accentuate :
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La indicativ : . p La conjuneliv : - 
„[hjabeo > [aibu] am .: _ (hjabea(m) > "aibă >. aibu 
“ulabi(s) > ai. ! “habei[s] > aibi | 
(hja[bleți] > *ae > a; are - habea(!] > aibă 

.(hJabemu(s] >> avemu > *aemu > amu (hJabeajni] aibă 
K „hJabeti(s] > aveţi >. *aeți > aţi : 

“*(h]a(blu/nt] > au : 

“ Am.de la pers. 1 sing. e sub :'infl. pers. ] pl. Formele 
_aibu și tibi de la conj. sint în v. r.: Cumnatul. Gligori, să . 
aibă. tr ubă cu acii doi ficiorii și eu să 1vaibu irăvă că 
Mihăila. [Dinteun hrisov de: împărțire, 1670)... 

Bi săntă Domnulă Dumnezeu tău pre lă(îngă mâne 
Dumnezei striini să naibi. [Din Cazania lu! Coresi de la 1381). 

Celelalte forme sint întocmai după modelul verbelor de: 
conj. a Il-a: aveam, avulă, avut. - - 

Verbul « fi , fire este unul din acele verbe dise neregulate, 
„care-și formeză timpurile de la. mai multe rădăcini. Infinitivul 
 acestul verb în lat. vulg. era *essere (= esse + re) ; în loc de 

acesta. însă, limba n6stră a luat infinitivul altui verb: fieri > 
Jire > fi. De la aceste două verbe * essere și fievi se trag 
formele verbului românesc « fi. 

. 

Presentul indicativului : - * Presentul conjunctivului: 
su(m] > su = s, îs [sin] - fio > fiii 
“esti(s] > ești *fii(s] > fi . 
es neacc, > e > - i, îi fia(t] > fie. 

* est ace, lat, v, *este> casle >> ese fimu[3) > fimia 
simu/s) > semu [sintem] fiti(s) > fiţi 
seli/s] > seți [sînteţi] "fa(ni) >: fie 
sint >> sînt [-s, îs] 

La pers. I numai forma enclitică -s vine din forma cores- 
pundttâre latină. 

Forma accentuată sînt e introdusă de la pers. a Ill-a pl. 
prin analogie cu verbele de conj. a. III-a, care ai aceeași formă 
organică la pers. I-a sing. și a Ill-a pl. (oii duc, el duc; ei 
merg, ci merg, ete.]. Ac6stă comunitate a formei tănice între 
pers. I-a sing. și a Ill-a pl., a făcut apol 'ca și forma atonă 

- de la pers. Ia sing. să trâcă la pers. a III-a pl.
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Pers. a Il-a sing: a fost creată prin analogie cu pers. a 
Il-a, subt influența, verbelor inchoative : după modelul: lui 
înfloreştă, îuflor oşte ; crești, creşte... s'at făcut. de la este o 
formă pentru pers. a II-a, ești. Dialectul aromân a mers cu 
analogia mal. departe, şi a, creaf. „0 formă analogică Și pentru 
pers. l-a : escu. , 

La plural, în locul formelor de indicativ se intechuințati 
în lat. vule. formele conjunctivului, Sem şi seți se găsesc în 
v. r.: Nelare semu noi oamerii.... Așa ami, să vă. rugați 
voi, voi botedzaţii -ce seți în nomele tatălui şi. fiului și 
duhului sfinta. («Din Evanghelia cu ile», 1619]. Formele moderne 
"sintem, sînteţi, sînt formate de la pers. a III-a pl. 

Formele conjunctivului sînt derivate de la presentul indi- 
cativului verbului fă eri, afară de pers. a, Ill-a, care vine de 
la conjunctiv. In dial. ar. se intrebuinţeză aceste forme și 
pentru indicativ: Rău, hâi... 

Perfectul indicativului: 2 . „o 

[ui > fui a Fum sc găsesce în v.r.: Şi la aceea fum în- . 
*fusti > fuşi , lrebat ca și la ce dintăi... (Dintr'un manuscris. 

, ii „de la 1692; fost în posesia lui M. Eminescu]. 
fuţil) > fu Ma Fuset, introdus de la m.-m..ca- perfect, de, 
Tuţi)mnu(s] > fumu asemenea: Deci de nu fuselii credincioși întru 
fu(usii(s] > [*[ust] fusetu ” nedireptulii... (Dintr un «Tetraevanghel de pe 
fufeJru(ny > [efuru] fură la 1650—75, fost în posesia lui M. Eminescu]. 

Formele" moderne fură, furăţi sunt create. după, pers. 

a III-a, iar formele slabe fuseză, fiuseşă, ete. prin analogie cu: 

duseiii, ete. , 

Verbul 4 voi, subt acestă formă e de origină slavă. Am 

păstrat însă și forma din latinesce: volere > *văreare > 

vreare >> vrere. Despre formele acestui verb ain vorbit în $ 41. 

Verbele neregulate. 

43. Așa disele verbe neregulate aii în realitate forme tot 
așa de regulate ca, și” celelalte, numai că la unele. timpuri 
aceste forme par'că vin dintr'o altă rădăcină verbală. ii
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Verbele « da şi a sta at mai tote formele paralele. La 
pers. 1 sing. .ele avâu în lat. vule. forniele deo și stao >>.dau, 
stau; de asemenea. la. pers. III-a dau(nt) > dau, stau(ut) > 
slaii. La imperativ : da > dă ; Sidi! e din lat. sta >stă 4+--i 
de-a sl. stoi. 

Perfectul indicativului: - Formele acestea existi în v.r., cum 
i =i i «i am vădut din exemplele de mal sus. 

dedi > ded:i, dediii ȘI dedu Ca și la dedi eraă în v, r., forme dedisti > deadeși „analoage de la feci > feciă,' ete, Perf. 
„ dedel > deade -„- de la stare, stătuiii vine dintro formă 
dedimu(s] > deademu . lat. vulg. stetui ; după modelul lui sa 
dedili(s] > deadetu - făcut perf. modern dăduiii, etc, 

dederu(nt] > deaderă : . | | 
Imperativele fă, du, di vin din lat. fac, duc, dic. | 

Presentul verbului” a lua : Presentul verbului a umbla: 
levo > lieu > ieri : amb(u)lo > imblu > umblu | 

*levi/s] > liei > ici . Ă “amb(u)li(s) > îmbli> umbli ! 
leva(l) > lica > iea amb(uJla(U > îmblă> umblă 4 
levamu(s] > *leuănu > *lăuăm > luăm ambulam(ujs > îmblămu > umblăa «, 
levati(s] > leuaţi > luaţi > luaţi amb[iijlati(s] > imblaţi > umblaţi 4 
eva[nl) > Lica > ica[u] . ă amb(uJla(nt] >> imblă > umblă, 

Unele verbe aii forme de conj. I și a IV-a; de exemplu: | 
„e curăța, a curăţi, a înjuiătăţa - ți; a adăoga, -gi. Altele |) 
de conj. II și a Ill-a: a rămânea, a ținea şi a rămâne, a ține. | 

În gralul popular mai ales sînt dese trecerile de la o con- | 
Jusare la; alta: e i 

De-aș trăi cât aş trăi, 
„ Diacon n'a mal iubi. 

Când îl vremea de iubit 
Șade-acasă la citit, 

- Când mi-i dor de sărutat 
- Șade-acasă la scriat. 

Multe verbe românescă ati o conjugare deosebită de a 
prototipelor lor latine, fiind-că din lat. vulg. schimbaseră con- 
jugarea. Așa, de exemplu, verbele următoare, de. conj. a I-a 
în ]at. clas., erai de a III-a în lat. vulg. Și ai păstrat acestă 
conj. și în românesce: ardere, mulgere, vespondere, tonulere. 
videre. Altele de a II-a în lat. el. crai de a IV-a în lat. vulz. 
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albire, frondire, lucire, prandire ; apoi unele de a l-a în 
lat. clas. erai de a-II-a în lat. vulg.: cadere, ori de a l-a: 
confunde > cufundare, « ori de a IV-a: fugire, petire (pe- 
tere); > pețire. 

Formarea cuvintelor. 

=. O limbă își îmbogăţesce și-și premenesce vocabiilarul 
nu numai prin împrumuturi de la, alte limbi, ci și prin mijlocele ” 
sale proprii, formând cuvinte nouă din tesarul de vorbe ce 
posedă. Mijlocele de care se sepvesce o limbă spre a crea 
cuvinte nouă sînt bei: 1. Schimbarea înţelesuluă cuvintelor, 
fără să le schimbe forma; 2. Compunerea ; și 3. Derivarea. 

1. "Trecerea unui cuvint dintr'o clasă de cuvinte în alta e 
- forte desă: a) Adjective devin substantive : barbatu(s) > bărbal; 
în românesce, atitea, noţiuni abstracte nu sint de cât adjective 

„substantivate : frumosul, arîtul; V) Verbe devin substantive 
cântarea, mersul, gustul, auzul, c) Adverbe devin substan- 
tive: binele, apropele ; d) Participil devin adjective : beat, sat 
adverbe: curînd ; e) Substantive devin adjective :.om hoţ, uriaș. 

2. Prin unirea a două sati mai multe cuvinte se formâză 
vorbe nouă, care capătă un înţeles proprii, deosebit de al com- 
ponentelor. Așa se pâte împreuna un substantiv cu altul de-a 
dreptul : Dumnedeă, s sai prin preposiţie : porc-de-câirie ; un 
substantiv + adjectiv : : Dot-gros; un adjectiv + substantiv : 
bună-voință ; miază-zi ; adverb + Substantiv: Vine-cuvîntare ; 
verb + substantiv : pupă- lapte, tirie-briii ; conjucţie. + nume- 
ral “+ substantiv: nici-o-dală ; pronume + preposiţie + prepo- 
siție + numeral: tot-de-a-auaca.. 

3. «) Prin adăogarea de pi efize : des-reţ, în-ucţ, în- -calţ, 
îu-sofesc, ră&s-croiesc... 

b) Prin adăogarca de sufize: fi fize-rar, coş-ar, lemn-ărie, [lov- 
ărie, arc-aş, domn-esc, dum-cţ, brăd-et, păsăr-ică, frăţ-ior, 
nebaun-ie, fur-iş, credinc- -i0s, arăm-iii, alb-eaţă, copil-iță, 
jură-mânt, dav-nic, cerb- -ocică, vrăbi-ciii, spărl-ură, verz- 
„aiă, alb-uș, mic-uț... 
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