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APEL LA OMENII CEI LIBERI 
DE 

C. A. ROSETTI 

Paris, 1849, Decembre 2. 

Domnilor membrii ai comisiunii pentru luarea socotelilor. 

Domnilor, 

Din diua ce soldații lui Fuad Etendi, comandați de 
generarul Duhamel, trecură cu tunurile lor peste drep- 
turile nâstre naționale, peste stindardele libertâţii, peste 
trupurile eroilor pompieri, .sfârămând crucea în mâ. 
nele preoților, jâfuind casele, siluind femeile, și 'n- 
truă unire cu barbarii moscoviți, aruncând în temnițe 
pe toţi cei ce, iubind libertatea, avură nenorocirea 
da scăpa cu viță ca se vedă căderea şi robirea na- 
ţiunii lor, pare ca perit de la unit din noi puțina dem- 
nitate de Români, ce mai era, stingeridu-se cu totul 
mica scinteiă d'amor ce mai era în ânimele lor; câci 
Ec& câ trecură 15 luni, de când Românul, gemând în 
înduoitele lanţuri ale sclaviei, se uiti, în calea nostră, 
în calea celor ce "i credea sărmanul când îi jura câ 
vor muri cu densul sci îl vor face liber şi fericit; se 

suită dâr de "i va mai vedea uă-dată,: dâr de va primi 
cel puţin vă scire de la dânșii, un cuvânt damor şi



6 

  

de suvenire, un. semn de vicță, uă vorbă de mângâ- 
iare, ce sei re'nvie speranța ȘI sei mai aline durerea ... 

ȘI ochii X se întunecă și ânima 1 se închide, câci n'aude 
de cât pașii vrășmașilor și cuvintele sugrumătorilor săi... 

Fericiţi, și d'uă miiă de ori fericiţi, voi ce perirăți 
cu armele în-mână la 1g luniă ; fericiţi mai cu semă 
voi, fii ai României, eroici pompieri, câci pe lângă 
gloria câ perirăți cu armele în mână apărându-vă pa- 
tria, pe când generalii și șefii voștrii se împleai de 
ridicol și infamiă, ascundendu-se prin casele consula- 
telor străine, n'avurăţi nici durerea da vedea robia 
României, nici nerușinarea şi neomenia unora din a- 
leşii săi; fericiți şi voi tineri cu ânimă și săteni bravi, 
ce plângeţi în temnițe, câci nu vedeți cel puţin ban- 
chetul infamiei. Păstrați, fraţilor, păstraţi cel puţin voi 
ânimele vâstre nepătate, câci în voi şi 'n puterea v6- 
stră, mărită prin meditaţiunile temniţei, este acum spe- 
ranța Românilor. | 

lertaţi, domnilor, acestă introducere ; cei ce asistară 
la seanţa în care d-nii Tell şi Eliade acusară pe d. Ion 
Brătianu şi pe mine de vEndători ai patriei — la care 
nam răspuns; — cei cari citesc epistolele dumnelor. şi 
aud pe tâte dilele acusaţiunile ce ne aruncă pe rând la 
fie-care și d'uă-dată la toți, şi cei cari audiră alaltă-ieri 
epistola d-lor Tell şi Eliade, mărită prin supt-scrierea 
d-lui Pleșoianu, -prin care, pe lingă altele multe, spun 
că d. N. Bălcescu este fur a 400 galbeni ai Statului, 
ce i-saii fost dat pentru uă misiune, și d-lui, avu îndrăs- 
ncla a crede că nu trebuie sc "i dea pentru chiăltuie- 

„lele onorabililor duoi locoteninți, pot înțelege car 
trebui se-fie cine-va .mai mult de cât om, ca se se 
ție neîncetat în tăcere, ȘI mE vor ierta şi mai cu în-



7 

  

lesnire, de 'și voi aduce aminte că de 16 luni, sfâ- 
şiat neîncetat, n'a audit nimeni pînă acum nici uă vorbă 
de indignaţiune, de desculpare set de durere, 

Domnilor, desgustaţi negreşit d'atâtea calomnii ce 
vin numai de la Rusia și de la domnii Tell şi Eliade, 

“şi osteniţi de perderea unui timp atât de preţios, 
chiăltuit în incriminâri, ce se lăţiră acum mai peste 
toți emigraţi, Românii din. Paris. otărîră, în seanţa de 
la 28 Noembre, a se cere socotelă de la oricare in- 
divid ce a avut asupră Y din banii Statului sei din 
banii daţi cu împrumutare patriei înaintea revoluțiunii, 
numind pentru acâsta șuă comisiune. 

Supt-însemnatul der, ca casier al comitetului revo- 
luţionar, me. socot dator a vă înfățișa socotelile, și ca 
membru al comitetului, v& cer voia da însoți socete- 
lele mele de Gre-cari comentarii. | a 

In aceste dile când, precum. diseiii, afară din cei 
duoi locoteninți, mai toţi Românii sunt acusați de 
câtre cei doui foști locoteninţi, sunt. silit a face cu- 
noscut, catât 'nainte cât și după revoluţiune, n'am luat 
de la Stat nici uă para, nici supt titlul de gratificațiune 
scu despăgubire, precum a luat d. Eliade de la gu- 
vernul provisoriii 600 galbeni, nici supt titlul de letă 
a funcțiunii mele. Câci sciți că membrii guvernului pro- 
visorii, de și d. Eliade a propus şa stăruit în.mat 
multe rânduri ca se iea pe semă-le lista civilă a prin- 
țului, avend nenorocirea da nu isbuti propunerea sea, 
nu luarăm nici uă plată. Am.primit nsă pe drum vre 
40 stii şo de galbeni de la unul din cei cari'aveati 

"din banii Statului pentru deosebite misiuni. Mai în urmă: 
„am chiăltuit și eii pentru confrații mei arestați uă su- 

mă egală, de nu şi mai mare, şi cu tâte acestea,
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fiind-că sciam câ mica sumă din banii Statului, ce a __rEmas la cei cari fuseseră trimiși cu misiuni secrete, tre- 
„buia se fie chiăltuită, cum dice d. .N. Bălcescu, nu în: 
folosul patrioților, ci 'ntral patriei, am scris formal 
d-lor Golesci, âncă din luna Ianuarie, făcendu-e cunos- 
cut că voiii răspunde fârte curând acea sumă de bani. 

* Daţimi voie, domnilor, se puiii aci uă parte din acea 
epistolă, fiind în raport cu introducerea acestei adrese : 

» Rousseau dice că tot cetățenul, ce nu face tot ce 
pote pentru patria lui, este un Jripon. Şi câ tot omul, 
ce nu chiăltuiesce averea lui pentru densa, este un 
doleur. Ce ar dice dre' Rousseau, când ar sci câ nu 
numai nu jertfim nimic dintral nostru, der câ și se chiăl- 
tuiră râu și fără mult calcul uă sumă de ş sute scă una 
mie galbeni străini? Ce ar dice Rousseau, când ar sci că 
aceste sfinte datorii ale omului le numim poesii şi 
irase pompâse, precum mi-sa dis a-secră? Ce ar dice, 
când ar sci că nici nenorocirea cea mai des&vârșită a 
patriei nu ne pâte face se fim uniţi, sinceri şi fără 
patimi personali? Ședința d'a-stră m'a tăcut se nu mai 
sciii nimic, și cu tâte acestea tot nu mă puteți opri 
da crede câ fie-ce câs perdut pentru patrie este uă 
crimă, fie-ce lăscaie a szostpă chiăltuită în deșert, este 
un pecat; și daceia mai repet câ trebue se se for- 
meze uă sociețate guvernată d'un comitet, că fie-care 
membru trebuie se 'mprumute patria c'uă parte din 
averea sea, etc. etc. 

»>Sunt detor d-lor, patriei vre 40 scit 50 galbeni, 
ce am fost silit se % iati când m& aflam arestat. 
Voiii face socotelă esactă și, în cel mai scurt soroc 
ce voii putea, me îndatorez a “i număra celuia pe: 
care îl veţi însărcina se “ primsscă.,
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Și, de mai voiţi âncă uă dovadă că n'am voit nici 
uă-dată ca banii Statului se fie chiăltuiți în folosul pa- 
trioților, martur este d. X. X. X.1) carele veni la mine 
în luna lui Februarie, tocmai întrun punct când capi- 
talul meă era o, și 'mi aduse 50 galbeni, (mi-se pare) 
Și eti nu i-am primit, dicândui că n'am nici un drept 
a chiăltui pentru mine asemene bani. Nu i-am primit, 
fiind-câ nu'mi place se arunc la sorți cămaşia sătenului. 

Domnilor, nenorocirea cea mai mare a omului ca- 
lomniat nu este calomnia chiar, câci adevărul vine uă 
di în care triumfă, ci aceea în care se află da vorbi 
de sine'și apărându-se. Vă iert calomniatori af mei, 
Muscali scă locoteninți, pentru tâte durerile ce mi-ați 
pricinuit; der nu vă voii ierta nici-uă-dată, de mă veţi 
mai sili se vorbesc de mine Ensu'mi, coborându-m& în 
arena neomensă și anti-română, în care de 16 luni 
mă chiămaţi neîncetat, și D-dei îmi ajută se resist 
pînă acum. o Ă 

Acum se venim la cifre. 

  

Primiti - Galbenr 

de la d. C. A. Rosetti . . , I,000 
de lada .2) goo 

> frații Brătieni . 400 

  

Peste tot. . . . 2,300 
Daţi, după ordinul comitetului, galbeni: 

DX XX 315 
lon Eliade. . . . . i 180 3 

> Tel ..... eee e e 900 
> D. Brătianu ,. „200 

  

Transport. . . 1,595 

  

1) Am făcut cunoscut comisiunil numele. 
2) Acum pot spune câ acel d. este d. I6n Ghika, 
3) Telegescu de la Ploesci,
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Galbenr 

Raport . . . 1,595 
D. C. Bălcescu . „50 

> N. Bălcescu . . 100 
Ţ I0Y 

” i i a 
> Negulici. . 30 

Eliade .... , 20 
» Eliade și Stef. Golescu ca se'i dea d-lui Tell 700 
> Boleak (mi-se pare) . . . . 30 

Uă pușcă, căruța şi bacșișuri la plecarea d-lui 
Eliade . e 20 

Peste tot. . . 2,545 
Vedeţi, d-lor, că banii eșiți din casă întrec pe .cei 

intrați cu galbeni 245; şi pricina este cam depus mai 
mult de căt anunțasem. Și cu tâtă dobânda de 20 la 
sută ce am plătit și plătesc, am depus âncă mat mult 
și de cât acești 245 galbeni; der nu pot da socotălă 
anume pe ce i-am chiăltuit; și cred:că oricine pote 
vedea că 'n momentele cele de pe urmă, când ne 
pregătiam pentru revoluţiune și poliția m& îngrijia şi 
me urmăria, am putut chiăltui vre 200 galbeni, fără 
ca se pot ţine uă socotelă strictă. Der pentru *că 
trăim întrun timp când numai. calomniatorii vorbesc 
și sunt ascultați, și prin urmare cei ce n'ati asemenea 
principii trebuie se dovedescă seu se tacă, că cacea 
sumă de bani nu figureză 'n citre, 

ME socot dator, domnilor, a vă mai face cunoscut, 
ca membru al comitetului revoluționar şal asociațiunii 
studinţilor români, că sa mai dat d-lui general Tell 
de către d. A. C. Golescu âncă 800 galbeni (de nu 850). 
Acești bani erai adunați de câtre d. A. C. Golescu 
pentru  asociaţiunea studinţilor români, și d. A.C. 

“Golescu întru început mi-a fost dat mie acestă sumă 
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împrumut și cu soroc de 3 sc 4 luni; &r ei, desti- 
nândui pentru revoluțiune, îi lăsasem la d. A. C. Go- 
lescu. Mai în urmă d. A. C. Golescu, dorind, șaci ca 
în tâte, se nu r&mâe mai în urmă, când este vorba 
da face un sacrificii pentru patrie, mi-a făcut cunos- 
cut cacea sumă de bani rămâne pe răspunderea sea. 
Der ori și cine va fi cel ce răspunde asociațiunii pen- 
tru denșii, noi suntem în drept a face cunoscut c'acești 
bani sati dat d-lui general Tell, şi prin urmare sun- 
tem în drept a cere de la d-sea socotelă și pentru 
suma acesta. Și fiind-câ pe druimul ce ne-a pus d. 
Tell suntem siliți a spune tot ce scim, am onsrea d'a 
face cunoscut comisiunii câ, după mine — din 2,400 
galbeni ce a primit d. Tell înaintea revoluțiunii — 
na putut « chiăltui, după cum adesea pe-a spus Eusuşi, 
mai mult de 150 galbeni, şi precum ori-cine pâte cal 
cula că 'n călătoria d-lor de fa. Izlas și pînă la Roma: 
naţi nu puteai chiăltui mai mult cuă companie de 
soldați, care 'și avea îndestularea de la căpitanul iei; 
câci pentru cele-l-alte escussiuni ce mai făcură de la 
Romanați la Craiova sa luat de la administrățiunile 
acestor districte peste 30,009 Îei; afară din plata ce 
a făcut magistratul pentru indestularea membrilor gu- 
vernului de acolo, precum pâte adeveri oricine a vă- 
dut aceste socoteli înfățișate la ministerul din întru 
şal financelor. 

Deca iarăși va dice d, general Tell ca chiăltuit 
din banii aceştia cu armia sea în retragerea la munți, 
protestez: I-iă, fiind-că banii aceștia n'au fost dați 
pentru asemenea espediţiuni; șal 2-lea, fiind-că d. Ma-! 
gheru, carele în adevăr purta tâte chiăltuielele a 'nfă- 
ţişat socotelele și sa scădut, din banii ce avea pen-
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tru formarea pandurilor, cu 500 galbeni; şi cred că 
Statul a plătit destul de scump acea espediţiune, ca 
se nu mai fim siliți s'o plătim și noi d-lui general. 

Astfel dâr d. Tell a primit peste tot galbeni 2,400 

  

Chiăltuiţi la Izlas— se dicem — . . . 200 
Daţi în Bucuresci d-lui C A. Rosetti. 200 

Peste tot. «400 
„Remași:la domnia-sea .. 2,000 
Domnilor! Et nacus pe nimeni, ca dumnelor, și 

„daca d. Tell va fi chiăltuit ce-va bani în trebuinţe ale 
patriei, voiă primi ci bucurie socotelele stie. Der ca 
membru și contribuitor al comitetului, sunt în drept 
a i cere şi socotelele și. banii rămași, mai cu semă 
când dumnelui ne-a dat acestă frumâsă pildă. 

Puindu-mE la disposiţiunea comisiunii, am ondre 
domnilor, d'a v& saluta frățesce. 

"C.A. ROSETTI, 

DOMNILOR ELIADE, ŞI TELL 

„Spirit al Taulur când triumfi tu? 
n—Când te gândesc râă, 

Domnilor, 

Sunt 16 luni, de când nu. 'ncetați di și nâpte, prin 
grai și prin scris. în faţă și în spate, se m atacați, se 
mă insultați, numindu-mă intrigant, perfid şi trădător, 
ȘI sciți că -'mi-am învelit capul cu suferințele patriei, 
cu curăţenia cugetului, cu demnitatea de on Și dâtoria 
mea de Român, precum și! învelesce Arabul cu mantia 
sea până ce trece vântul: Simum, șam asceptat se vi 
saline mănia, ca se vedeţi adevărul. Der se vede că 
patimele omului sunt mai turbate de cât chiar Simun,
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căci, în loc de pace, atacurile crescură din di în di și 
se întinseră mai peste toţi emigraţii Și esilaţii. 

Am tăcut, căci credem că prin unire și stăruire vom. 
isbuti mai cu lesnire se ne sfîrşim misiunea, detoria ce 
avem câtre Romănia: detoriă cu atât mat mare, când 

„necapacitatea s&ii ziirea nostră fu una din cele mai 
mari pricini ale suferințelor de astădi. 

Am tăcut, fiind-că, ca şi maiestrul met Edgar Quinet, 
nu voiam „sating pe nici unul din compatrioții mei 
»ce mă cunosc, găndind ca putut primi un minut măcar 
„nisce invenţiuni atât de necioplite, câci ar fi uă frângere 
,de suflet pentru fie-care, d&ca minciuna, strecurându-se 
»pe la spate, ar îneca îndată uă vicță fără pată “, însoțită 
de Gre-cari dovedi de patriotism. 

Am tăcut, fiind-câ, respundând, sunt silit a vorbi de 
mine însu'mi, Ș acesta pentru mine este uă durere mai 
egală cu cea-a ce'mi face calomnia vâstră; nu căci sunt 
modest, ci fiind-că eram detor a face câte am făcut, 
și Sunt culpabile, 'mi-e rușine, me mustră cugetul că 
nam făcut tot ce putem. 

Am tăcut în sfirșit pentru capărându-mE începe lupta, 
și sunt silit să vă lovesc. Dumitale, d-le Eliade, îţi vine 
lesne, fiind puţini, fârte puţini cei cari, trecând pe lingă 
d-tea, scăpară neatinși în curs de 20 de ani de când 
ţi-ai pus t6tă ânima, t6tă activitatea, ate deprinde, a 
te perfecționa intru acesta, când et, ce pEn€ă acum n'am 
fost atacat de nimeni și nu mam luptat cu nici unul, 

„ am dreptul a me sfii se primesc lupta. 
Acum .ânsă se vede ca venit timpul, cum dicea Cicero, 

„ca fie-care se aibă scris pe iruntea'i cea-a ce gândesce 
„»de lucrul public“, și de acea-a sunt silit a m& supune 
silei ce'mi faceți.
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„Se intrăm der, domnilor, în discuțiune, s& spunem 
fie-care ce găndirăm și ce făcurăm pentru lucrul public; 
der nu prin taină, nici prin scrisori particulare, ci în 
fața lumii, ast-fel precum fac ei astădi, respundând și 
combătându-vă cu dovedi, ear nu prin cuvinte numai; 
respundeți, şi cine mai șcie deca din acestă luptă gravă 
Și sinceră nu va eși pentru viitor uă unire adevărată, 
cel puțin pentru cele ce se ating de patrie, Cât despre 
mine, mâ grăbesc a o spune numai de cât că nu vă 
consider ca trădători în cursul revoluțiunii, pentru câ 
Gmenii pot diferi în opiniuni, fără a dice câ pentru 
acesta. sunt trădători; ast-fel precum Cicero și Brutus 
diferiai în cele mai bune măsuri revoluționare, fâră ca 
Cicero se conchide din acest disimtimânt câ Brutus lua 
banii lui Fotin, prim-ministru al lui. Ptolometi. 

M'acusaţi : 
1. De trâdător al patriei; 
2. De satelit al Rusiei; 
3. De inamic al imperiului otoman; 
4. De r&ă-voitor al guvernului; 
5. Câ noi mâncarăm banii Statului; 
6. Câ noi nu făcurăm și nu facem nimic pentru patrie, 

ȘI voi: totul; | 
7. Câ eşirăm din programul revoluţiunii și din voin- 

țele poporului; 
8. Ca compromitem și ridiculâm causa nâstră în străi- 

n&tate. 

Una câte una, voit respunde la tâte, mai cu scmă . 
cam .scris elocintele cuvent, prin care d. general Tell 
ma acusat în adunarea din Paris, unde-—-fiă' dis în 
trecăt—a fost biruit prin respunsul d-lui I6n Brătianu; 
Şacâsta o dic, fiind-că sciă că d. general trebue se
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simță uă bucurie, uă fericire chiar când este biruit în 
asemenea lupte, în cari triumful ar fi lovirea cea mai 
durerâsă pentru ânima sea :de Român. | 

Domnilor! Ca s'acuse cine-va de trădător pun conce- 
tăţen, pun confrate al revoluțiunii, pun om a cârui vicță 
a fost pînă aci fără pată, şi carele prin interes chiar 
este legat mai mult de cât voi de patriă ; ea se primiți, 
a fi pricina desunirii în esil, când patria are trebuință 
de toți fiii sei, repetând acusaţiunile ce ne face împăratul 
Nicolae şi câţi-va din boerii noștrii; ca se primiţi 
durer6sa sarcină da vă face calâii ondrii atâtor indi- 
vidi,-—câci onbrea este mai sacră ȘI de cât vicța,— 
negreșit câ crimele sunt fârte mari, primejdia patriei 
și mai mare şi dovedile fârte palpabile. Se te ascultâm 
der mai ântâi pe ditea, d-le general, 

D. Tel: „Noi primirăm uă chârtiă de la d. Nicolae 
Golescu, prin care ne făcea cunoscut schimbarea mi- 
nisterului și pe mine mă trâmitea la Giurgiu“, 

Deci d. Rosetti este trădător (î) 
- Pentru. D-dei, domnule, ce sunt ei culpabil deca 
d. Golescu te-a credut mai capabil a comanda bata- 
lionul în Giurgiu, de cât oștirea ȘI țera în Bucuresci? 
Și de ce n'acuzi pe d. Golescu câci scii câ, pe când d. 
Golescu scria acea adresă eu eream pste prisonier 
âncă? 

D. Tell: „Primim și nisce țidule, în cari, tipărit, 
eram eii şef al oștirii, der cu condeiul, scris Odobescu; 
noi der otărârăm se nu mergem în Bucuresci,* 

De ce sunt eti trădător, deca ai otărit se nu vii în 
capitală, pentru că nu te proclamarăm ministru de resbel: 

„Și de ce sunt eă trădător, deca, credându-te capabil 
a comanda d-lui Odobescu și oştirilor, te numirăm 

4
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membru al guvernului și șef al oștirilor; pentru că scii 
prea bine că d. Odobescu era numit ministru, &r nu 
şe[ al oștirilor, post ce gradurile ce luai și toţi confrații 
mărturesc că “ţi era destinat? | 

D. Tell: „Dar apoi primirăm scire că suntem numiţi 
guvern și câ se venim în Buccuresci. D. Eliade cerea 
se venim cu oștirea, câci se temea de vr'un complot, 

„der n'avu maioritatea glasurilor propunrea sea, și 
plecarăm fără oştire. € 

Imi pare f6rte r&ă cai uitat că tâtă lumea scie că 
nai primit „apoi scirea că ești numit guvern“, ci tot 
pe acele țidule, pe cari d. Odobescu” era numit mini- 
stru. Apoi de ce sunt eii trădător, deca d-tea zzzpra7 
când audiși că ești numit guvern otărâși "a veni în 
Bucuresci, şi d. Eliade din Caracal, femendu-se âncă 
de fopor, visa la complâte ca bătrânul Galba, voind 
ca dânsul se vie cu legi6nele scle în capitală 1? Și d-tea, 
d-le Eliade, de ce te lăudai câ. de Gnă-voie 'ă ailăsat 
»uă divisiune de călărime, 300 dorobanţi, 2 companii 
de bravi soldați, ca se vii neapărat în braţele compa- 
triaților?€ 

D. Tell: „Ajungem la Bucuresci, și sera cerurăm | 
să vie oștirea în Bucuresci, &r d. Odobescu n'a voit.€ 

Când ai ajuns în Bucuresci, propunerea d'a se aduna 
oștirea, și chiar da ne bate în contra ori-cărui ne va 
ataca, fusese propusă de 07, desbătută în: 2 2 ședințe, 
și cu tâtă propunerea d-lui Odobescu, noi îl silirăm, 
îi poruncirăm atât, în cât n-ea tăcut cunoscut că s'aii 
și dat porâncele trebuinciâse pentru acesta. Dece d- tea, 
d-le general și membru al guvernului, n'ai făcut tot 
ca noi? De nu te asculta, de ce nu "] depărtai numai 
de cât? Nu ești d-tea dar culpabilul că nu sadunară
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îndată oştirile, când scii bine că noi ȘI numai noi pînă 
în sferșit cerurăm se le aduni, se le moralisezi, se le 
revotuţionezi şi se le 'mulţesci, şi că eu îţi scriam pro- 
clamaţiunile către, soldați. Și âncă una, domnule: daca 
avem în gând se fac un complot cu d. Odobescu, cum 
nu vedi d-ta că interesul nostru era se aducem tâtă 
oștirea, ca se putem birui și mai lesne, căci tâtă lumea 
scie că oștirea tremura la comanda colonelului  Odo- 
bescu? | IE 

D. „Lell: „Veni îndată demisia d-lui.Rosetti șa doua 
di a d-lui Brătianu. Noi nu voirăm set lăsâm, îi. chiămaită 
îi rugaiii se r&mâie, dar nu voiră, dicend că nu pot 
lucra cu acest guvern. După ce se duse d. Rosetti, 
d. Brătianu îmi dise se me& mut din palat.— De ce: 
-—> Căci nu e bine de d-tea,— Der bine, îi diseiă, 
unde, se mă duc, că eii nam casă?—,Dute unde vei 
voi, îmi respunse, și ține-te bine.€ — 
„Nu este grei se te urci, dice unde-va d Michelet, 
ci greul este, după ce te vei urca, senute ameţesci. 
Așia dar, d-le general, scă că subita-ţi înălțare te-a 
amețit atunci, sc că cu precugetare nu voesci se fii 
sincer, fiind-că d-ta scii bine de ce 'mi-am dat demisiunea ; 
scii bine câ naintea revoluţiunii ţi-am dis că nam încre- 
dere în d. Eliade, bănuindu'l d'un caracter forte slab 
ȘI șovăitor, şi d-ta ai încuragiat temerea mea, neapă- 
Tândul nici-cum, aprobând și împlinind propunerea mea 
da cere șa stărui se vie lângă d-tea la Islaz. Mai scii 

„asemenea Cam fost numit, ca se dic așia, fără voia 
mea, fiind-că eu credeam că voi fi mai folositor patriei 
ca jurnalist, şi ca membru al unui club. Scii prea bine că.. 
d. Brătianu, în scra sosirii v6stre, a asistat la consilii, 

a propus, el cr nu d-tea, multe măsuri revoluţionare, 

2
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și vădând că nu numai nu | șusțineați, dar nici în 
băgare de semă nu se ia propunerile sele, trecu în 
camera cea-l-altă și rugă pe d. Voineșcu a” scrie de- | 
misiunea, care o și făcu, aprobându', îndemnându'l 
se se tragă. Scii asemenea că ne-aj chiămat, când. ai 
vădut că poporul nu voesce retragerea nâstră, & nu 
a doua di, cum dici, și câ d. Brătianu nu ţi-a vorbit 
uă limbă mistică; pâte cai luat glasul cugetului drept 
cuvintele lui, cari fură simple și frățesci; „nu e cu- 
viincios se ședem în palatul domnesc; nu e frumos 
pentru hrana guvernului democrat se chiăltuiască ma- 
gistratul 40 s&i 3o galbeni pe dif. Și acesta o sciaţi 
fiind-co mai făcuserăți şi la Craiova, Și de mai vrei 
uă dovadă, socotelile magistratului spun că, chiar după 
19, ospeţele princiare urmaă, șar_. Îi urmat âncă, de 
nu "ți diceam că nu mai intru în palat, de nu vor în- 
ceta îndată. 

Ei bine, domnule, cum dintruă dovadă de amiciţiă 
tragi uă conclusiune de trădare? Cum de nu vedi c'a- 

„Ssemenea bănueli sunt uă pată pentru d-ta, câci, de 
eram trădători, ne venia mai lesne se te lăsăm pe 
drumul ce  plecaseși, şi pe care nu puteai face 100 
de pași făra te cufunda, precum te-ai și cufundat, câci 
una pote din pricinile reacţiunilor a fost publicaţiunea 
ce făcurăţi, — unde me& iscălirăți fără ca se sciă ni- 
mic despre densa, — și care, neavend curagiul da o 
susține 'naintea'a 10 Gmeni ce protestară, trăgând'o, 
ascundendo chiar, adă lumea cine sunteți și se în- 
curagiară toți cei ce, de interes seu din nesciință, a- 
-veai aplecare spre regulament. Te-ași mai. ruga âncă, 
d-le general, se 'mi spui de nu te iubeam, de nu te 
stimam, de nu te credeam capabil -a salva Republica
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română, cine mă silea se te numesc membru al gu- 
vernului? Spune cine te cunoscea atunci, afară din noi, 
ce credeam că te cunâscem? Insurecţiunea de la Izlas 
era în adevăr sublimă, dar d. Pleșoianu avea un me- 
rit egal, de nu şi mai mare, ca căpitan al companiei; 
dar preotul Șcpcă etc. etc.? Și vedi că nu “ procla- 
marâăm membrii ai guvernului. De ce dar credi că e- 
rai mai popular de cât d-lor? Și de ce nu “ți aducă 
aminte că chiar Nicolae Golescu, care era ce/ pza2 fa- 
dorit al poporului, nu-tu numit în guvern și nici un 
glas na protestat? Fii mai puţin egoist, și vei vedea 
în numirea d-tdle cea mai mare dovadă de stimă din 
partea lui A. G. Golescu, N. Bălcescu, I. Brătianu și 
eii; fiind-că numai pe cuvântul nostru furăți numiţi de 
popor, mai cu s&mă d-ta, a cărui esistință chiar nu 
era âncă cunoscută pînă aci; ce dic! nici pînă "n ur- 
mă nu te-a cunoscut chiar oștirea, fiind-că pe când 
soldaţii se băteau, în loc da alerga în midlocul lor 
ca se comandi foc, sei se % opresci d'a se jertfi ca 
nisce martiri, erai închis la palat. Nu "ţi mai aduci a- 
minte de revoltele soldaţilor, când îţi diceatt: „că te-ai 
culcat sera maior și te-ai sculat dimincța general“, și 
când Brătianu, cei trădăror, și-a pus în primejdie vița 
ca se te apere? Nu ţi mai vorbesc de alele âncă, 
câci cred c'ai vărsat destule lacrimi, ca se nu fi uitat 
cai se câştigi ura și nicl-uă-dată amorul oștirii, dispre- 
ţul şi nici-cum stima confraţilor d-tele. 

D. Tell: „La 19 veniră amânduoi în guvern.$ 
Așa? Suntem trădători, fiind-câ alergarăm îndată la 

palat se te apărăm cu vicța și mica popularitate ce 
aveam? Cât pentru mine, îţi spui în adevăr câ mă că- 
iesc acum; mă ciiesc câ nu m'am opus la numirea
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vâstră în guvern, cam ascultat îndemnul, ordinul tă- 
nerimii și ânima "mi numai, iar nu prudinţa și convine- 
ţiunile mele, șam reintrat în guvern. 

D. Tell: »Cel d'ântâiă act al. d-lui Rosetti a fost uă 
>proclamaţiune, prin care apăra pe Odobescu. și tâtă 
„osânda cădea pe Solomon.* 

Nu ești sincer, d-le caimacam. . Aduţi aminte, te 
rog, că după ce se sfirșiră luptele dilei, se  traseră 
toți pe la casele lor, iar eii remăseiti veghiââd tâtă 
nptea pe duot scaune, când d-tea erai lungit pe 
canapea, gură n gură cu d. Odobescu, Adu-ţi a-. 
minte, câ, luând p&na: în mână, te-am întrebat pe d:tea, 

„— audi, domuule zpewzdru a/ 9udernului ? —pe d-tea 
te-am întrebat ce se dic; căci, că nefiind la palat diutru 
început, aa Scianz cursul Zricinel.. Ș'ai dis -d-lui Odobe- 
scu: ——,spune d-tea, domnule polcovnice“;—d. Odo- 
bescu vorbi; eă, secretar, scrisei, și d-tea membru al 
guvernului, iscăliși. Acum spune care din noi duoi este culpabil? Și nu uita că, cu tâtă frăția ce aveai în acele cesuri cu d. Odobescu, am desemnat fapta cu colori 
viui, şi puţinele cuvinte d'uă umbră de apărare ce se 
află sunt: „dice d. OdobescuE. De este adevăr set 
nu cea-a ce dice d. Odobescu, tribunalul competinte va 
otări,. Aa 

D. Tell: „Nâptea. întreb pe d. Odobescu ce la făcut se facă acesta și mi-a dis câ, v&dând câ se trage d. Rosetti și Brătianu, și că sunteți neuniți, etc., etc., 
ete., | 

„ Ast-fel dar, pentru câ d. Odobescu avu mat multă petrundere de. cât noi Şi vE credu incapabili, eti sunt . trădător? Și daca credi se 'mi faci uă insultă, spuind câ d. Odobescu ţi-a dis c'avea încredere și stimă pentru



mine, de va fi adevărat, află, domnule câ sunt mândru, 
şi cași dori ca chiar Nicolae se. mă stime și se mă 
respecte. De ce Ensă nu voiesci se ţit minte că d. O- 
dobescu a trimis la mine la prăvălie pe d. Locustenu 
cu 15 soldați, de supt comanda d-tele, domnule. ge- 
neral, se m& aresteze pe mine și pe d. Brătianu şi 
câ el, scăpând, adună popor, arestâ pe d. Locus: 
tenu, veni la palat, scâse de la arest pe d. Stefan 
Golescu, luâ din midolocul soldaţilor pe d. Odobescu, 
il sui sus și dise se se aresteze şi d. Solomon, carele 
era âncă în curte; comandă forte prudintă, care de 
nu vE perdeaţi mințile şo repetați şi voi, sar fi îm- 
plinit şi nu sar fi v&srsat sângele Românilor; &r. et, 
fugind din prăvălie cu un moment mai “nainte, m'a- 
runcaiii dinapoiul unei trăsuri, care m'aduse .la palat, 
comandaiti se se tragă clopotele, se se adune popor, 
şi opriit pe d. Bolintinenu, care în întusiasmul său 
era gata se 'şi deșerte pistâlele în peptul santinelelor, 
și primejdia în care eraţi. s'ar fi făcut pâte seriâsă. 
De ce ai uitat că 'n acele momente literile tipogra- 
fiei mele se prefăceaă în gl6nţe și se împărțiaă la 
popor, şi cele ce mai r&maseră le întrebuinţaiii a duoa- 
di ca se v& laud pe voi; nesocotitul! - 

D. Tell: „Când d. Odobescu era la arest, dd. Rosetti 
și Brătianu erai pe tâtă diua de 10, 13 ori la densul“. 

Pe ondreați de soldat jură câ nu te miri singur 
de bogăţia și fertilitatea imaginaţiunii ce avuşi în acestă 
sublimă acusaţiune! E, domnule, nici pe d-tea chiar n'ași 
fi putut se te văd de 15 ori pe di! Și 'n sfirșit, cu 
tâte câ mași fi putut duce fârte des, nam fost lad. 
Odobescu de cât de ş sâi 6 ori peste fot, şacesta 
numai când ma chiămat sii când m'aţi fi trimis voi.
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D. Tell: „Vine uă-dată cine-va și "mi spune că vine 
p„uă col6nă de la satul X.X.X. ca s'atace guvernul: 
»Eă chiămaiă pe dată escadronul, când €că că vine 
»d. Rosetti, mă 'ntrebă ce este acea oștire, și m'acuză 
»de ce so chiăm și se sperii lumea, Pricina ns era 
»câ se temea se nu luăm pe Odobescu.€ 

Dar, d-le general, am protestat adesea, — și 'n a- 
cesta sunt: mulțămit de mine; -- naveaţi poliţie, admi- 
nistratori, și tâtă cârma, ca se am dreptul se vă dic 
câ sala guvernului nu trebuie se fie sala sfatului de 
dece, și orele membrilor guvernului nu trebuiesc chel- 
tuite în încuragiarea. delaţiunilor și "n audiinţa delatori- 
lor? Şi cu tâte acestea, lumea scie câ nu ne puteam 
consulta 20 de minute, fără se nu fiţi chiămați de vre- 

„unul din.sbiriă voştril. Am protestat, fiind-câ nu % iertat 
unui guvern să scdle în picidre oștirea și să sperie lu- 
mea p'uă simplă parolă șoptită la urechiă. V'am dis de 
multe ori că guvernul ocolit de soldați este un guvern 
de opresiune, câ armele nâstre trebue se fie dreptate și 
popor; şi de câte ori vedeam pe d. Eliade ocolit d'uă 
guardie de Armeni (fiind-câ la not nu se găsiat Elveţiani). 
de câte ori 'mă urcam pe treptele palatului și vedem sol- 
dații ca 'n tabăra de resbel, mi se închidea ânima câci 
vedem un guvern slab, fricos, ce se pregătia a bate 
poporul cu arme și inamicii cu crucea, și care voia 
se deșerte armele soldaților români în ânimele poporu- 
lui român, ca sel deprindă a tăcea de frică seu a face 
resbel civil; dovadă că îndată ce armia otomană veni 
la barieră, ai gonit soldaţii de lângă d-tea, r&măind 
singur la palat, când în capitală domnia și preda stră- 

„înul, și strălucitu'ți confrate, d. Eliade, licenţiind guardia
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sa, şi desbrăcându-se de mantia michailenă, s'ascunse 
în: casele străinilor. 

Am protestat adesea, d-le general, șacum îţi place 
se dici câ geniuți pătrundător a devinat, câ mă te- 
meam se nu furi pe d. Odobescu. Dar ce va dice 
lumea de d-tea, când va afla cam protestat neîncetat 
pentru acesta și când erați la palatul ministerului din 
afară, unde nu mai era nici un prisoniar, nici un re- 
acționar, afară din sufletul vostru. 

Șapoi îmi aduc aminte ce-va. N'aveam dre dreptul 
da mă teme, chiar după cum dici, când sa șioptit, 
apoi sa dis în gura mare la masa consiliului, câ 
domnia-tea ai propus a pune sicarii se 71 ucidă, se "| 
sugrume în camera arestului, care este pentru priso- 
nier sacră-ca un altar? De ce nu te-ai revoltat la uă 
asemenea acusațiune? De ce te-ai degradat pînă a "ţi da 
parola de cinste că nu '] vei vcide?. De ce ai suferit 
ca d. Brătianu se aibă la sine chieia camerei ce des- 
părția pe prisonier de voi? Ce? Îţi era frică de vr'uă 

- revoltă, când erai șeful ostirilor șa tâtei României: Ce: 
Țineai mai mult la viață și la posturile ce ocupai de 
cât la ondreţi? 

D. Tell: „Aflăm câ vin Muscalii și trămitem pe d. 
„Brătianu ca se vedă; er dumnelui, în loc ca se se 
„ducă, sascunde la d. Odobescu.€ 

L.umea t6tă ţi-a: spus câ nu este adevăr și tot mai 
ai semeţia d'a repeta asemenea calomnii? A! ce sete 
de acusâri și ce sărăcie de materie? | 

D. Tell: „În diua când am tugit“,—espresiunea este 
fericită, domnule general,— „vine d. Rosetti și ne spune: 
câ consulul engles a primit depeşă că Ruşii ati intrat în 
Focşani; noi credurăm, otărîrăm se plecăm, şi plecarăm. €
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Nimic adevărat, domnule general! Când discuţiunea 
lugei sa pus pe tapet, era pe la opt ore ale serii, și'd. 
membru al guvernului, ministru al cultului șal instruc- 
țiunii șal d-tele patron (câci amici n'aveţi) era departe 
mult departe de capitală, și d-tea o șciai, câci aveai 
în posunariul d-tele cel de supt epoleta: stângă un bi- 
let de adio și de apel la fugă al d-sale, ce '] scrisese 
la lumina srelui şi ni Vai citit în consiliă. 

Nu este adevărat câ ţi-am spus câ consulul engles 
a primit defeşe şi iti de marturi pe toți colegii noș- 
trii șopunerea ce ţi-am făcut tâtă sera se nu plecaţi, 
se nu fugim, se nu uitâm câ erati numai 24 de ore 
de când făgăduiseși câ, chiar venind Rușii, vom sta 
la masa consiliului ca străbunii noştrii. D-nii. Golesci 
și alții âncă erat tot de părerea “acesta. Și cu tote 
acestea planul vostru isbuti, pentru câ va scăpat cu- 
ventul câ plecaţi cu or-ce. preț, pentru câ ne ameţiră 
sbirii voştrii ce veniau pe tot momentul cu felurite 
sciri, şi 'n capitală ne mai având nici soldaţi nici ge- 

_neral, te credurăm câ ai ânima a duoă companii de - 
soldați și un escadron ce te vor însoți, cum diceai, pînă 
la morte iar nu pînă la barieră. | 

A! m'acusaţi câci făcuiti pentru voi, pentru unire şi 
solidaritate, la râu ca și la bine, la rușine ca și la 
glorie, sacrificiul convicţiunilor șal ondrii mele! M'a- 
cusaţi, când vam dat 'cea mai mare dovadă duă a- 
miciție eroică, nebună chiar! A! sunt un trădător, 
câci nu v& lăsam se v& culundați cu totul în necapa- 
citatea și frica vâstră| sunt trădător, că nu vă lăsam 
se fugiți, prevădend cacea fugă sperjură va fi una 
din cele mai mari pricini ale căderii revoluţiunii, ș'uă 
pată ce nu se va șterge lesne de pe fruntea vâstră,
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In adevăr, merit acusarea, câci trebuia se uit Gmenii 
şi se ved patria numai; merit acusarea, câci ori-ce a- 
sociațiune lașiă asemeni r&splătiri are. 

Dar spunem, domnule membru al guvernului, loco- 
teninte, general, șef al oștirilor șal guardei naţionale, 
vrei se dici câ eram în complot cu căimăcămia? De 
este așa, de ce mt opuneam la plecarea vâstră? De 
ce eii singur propustii şi scriseiti uă proclamaţiune, ce 
este szugaurul act ce v'a apărat a nu cădea 'n rușine 
și 'n ochii străinilor? Audii cum spun câ vă laudă 
acea proclamaţiune“? De ce o tipăriiti, când Y'aduceţi 
aminte câ fugirăți fără chiar a o suptscri, de și u- 
nil din amicii mel se ţinea de voi şi după voi prin 
camerele palatului, pe scară și pînă m curte chiar ru- 
gându-vă s'o iscăliți? Și v& mai aduceţi aminte? V'am 
mai dis câ este neomenie se lăsăm capitala fără gu- 
vern și vam făcut uă chârtie câtre președintele guver- 
nului, prin care "| lăsaţi însărcinat cu cârma capitalei, 
și dându- i instrucţiunile trebuinciâse; adresă ce arată că 
nu veți înceta da guverna șa apăra patria după munți. 
După ce făcuiă tâte acestea, lăsaiă pe amicul met 
se le prescrie și mam dus acasă, luând mai ântâiă fă 
Zăduela văstră câ mă veți ascepta. 

Când mam întors la palat; nici umbra vâstră nu 
mai era..... Daca dar trebuie se fie cine-va trădător, eti 
sunt scă d-tea, domnule. general, ce ai poz se Futgi 2 
Ei sei d-tea, ce ne-ai făgăduit câ vom avea peste 
300 soldaţi, cu ajutorul cărora vom putea recruta pe 
drum mii de săteni, ce se vor înrola, ca se ne ţinem 
pe munți? Eu seu. d-tea, ce mai lăsat singur în pri- 
mejdie, — câci de nu credeai primejdie, nu fugiai? — 
când mă trimeseși se "mi iai familia și so duclap
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lat, ca se între întruna din &risuri e ce de cu diua 
încă de aucați pregătite. ? Şi 'n sfirşit, de eram unit 
cu căimăcămia, de ce tipăriit și împărțiiti ceea ce nici 
nu iscăliși, și, părăsit de voi, venit-am după voi? De 
ce amicul și coacusatul Brătianu, răspândind scirea câ 
nu vin Rușii, realță ânimele cele sdrobite prin fuga 
vostră, și fu una din 'cele mai puternice pârghii cu 
care se resturnă căimăcămia? Care ne fu interesul şi 
r&splătirea, și - cari sunt faptele nâstre ce putură se 
v& dea: bănuiala, asicurarea câ furăm Și suntem tră- 
dători, când în tâte furăm și suntem mai revoluţio- 
nari de cât voi, şi putem înfățișa socotelă de banii 
ce cheltuirăm și cheltuim, fără da ne roşi. Câci nu 
cred câ pretindi cavuiii un geniă atât de mare, în cât 
se preved și se combin fuga vâstră, suirea și căderea 
căimăcămiei, ca se profit d'aceste încurcături și se..... 
se fac ce? In credință că nu sciu. Fiind-câ având și 
geniă și curagiii da urzi un complot atât de mare, 
ascuns și complicat. 'mi-ar fi venit, îmi pare mult mai 
lesne, se fi făcut pînă a nu pleca principele scă în 
diua când a plecat, și se vă fi resturnat mai 'nainte 
da vE numi, mai -cu semă c'aveam ocasiune mai bună 
de cât la 19, la 13 lunii, când se urzia un complot 
de care puteam profita fârte lesne, în loc da merge 
se "| spargem şi se ve proclamâm, pe voi și numai 
pe voi, și guvern şi minstrii. 

C. Tell: „La Rucăr, d. Rosetti a făcut uă listă prin 
care a voit se modifice guvenul, și 'n care punea pe 
d. Odobescu.“ 

D-tea, d-le general, de frică, câci nutţi. semăn ca 
se dic de trădare, ai proclamatla ro pe d. Odobescu 
membru al guvernului, dar noi, dar ei, nici-uă-dată.
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Am făcut €ns€ la Rucăr propunerea da modifica 
guvernul, fiind-că credeam co se vă fie rușine se 
mai primiţi acestă sarcină; fiind-câ credeam caţi vă- 
dut singuri câ n'aveţi ceruta capacitate, și fiind-că, eti 
cel puţin, vedusem acum câ m'am înșelat, şo v&du- 
sem atât în cât, de m aflam în Bucuresci, mă jur 
că muriam scă vă îngropam la Rucăr. Acea listă este 
şi pinacum în portofoliul mei, şi pot se “ți arăt câ: 
voiam un guvern de 5 6meni, din care însemnasem 
2 numai, cerând pe ceil-alți de la confrații mei; ş'a- 
câstă faptă era atât de simplă și pe: față, în. cât scii. 
câ 'ndată ce mă acusași, toți cei-l-alți declarară câ 
nai cea mai „mică bănuială asupră'mi,* fiind-câ ei 
nati obiceiă da crede câ sunt trădători cei ce nu % 
pun în „chivernisclă€. De ce dar și pe ce temeiti voi 
numai v& prefaceţi câ r&maserăți în aceiași părere? 

D. Tell: „In Pruncul român, în tâte întemplările 
“locotenința era trădătâre€,. 

Inţeleg, d-le locoteninte, ca se m'acusi, ca un adevărat 
patriot ce ești, câ n'am făcut ceea ce eram dator a face. 
Ai dreptate, și mărturisesc câ fruntea 'mi va roși ori- 
de-câte-ori îmi voii aduce aminte. că "n. Proeul po- 
mân, de la No. 1 pînă la cel din urmă, erau numai 
ode pentru voi. Câci nu cred câ ești, cum ar dice d. 

„Eliade, atât de audace, ca se te plângi 'de singura 
protestaţiune ce am făcut, atunci când aruncarăți după 
spate drepturile și autonomia naţiunii, de Și chiar d'a- 
cel articol ai avea dreptul d'a te plânge, fiind-cam fost: 
forte indulginte, spuind numai neomenia, €r nu ȘI sca- 
matoria ce făcurăţi, tipărind numai ş esemplare etc,, etc. 

D. Tell: „Poporul prinde portofoliul lui Bibescu cu 
chârtiele, și d. Rosetti îl dă 'napoiă lui Vodă.€
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Ce fel, d-le general: Ai dis câ voiam se omor pe 
principele Bibescu, și nu mat lăsat: d-tea; șapoi dici 
câ eram v&ndut lui, câ conspiran cu densul în contra 
naţiunii? 
“Este €Ensă forte adevărat Cam luat portofoliul din 

mâna unui guardist; rămâne numai ca d-tea se 'mi 
dovedesci câ erati în acel portofolii chărtii de con- 

 spiraţiuni. E, domnule! Eu care am dat drumul lui 
Vilara și am luat pe principele Ensuși în trăsura mea, 
nu puteam Gre se iai tot cu mine chărtiele lor, d'ar 
fi fost vr'uă trădare şi eu un trădător? 

D. Tell: »D. Creţulescu spune câ d. Rosetti a luat 
de la agiă dela în „pricina sea șa datuă lui Bibescu. € 

E! şapoi? De ce se n'o dai... dar vai? d. Creţu- 
lescu ţi-a dis în față câ n'a “spus și-nu spune așa. 

D. Tell: „D. Rosetti a luat de la prințul Bibescu, 
300 galbeni, gratificațiune prin ofis formal.“ 

D. general! scia ca şi mine, ca și toți colegii săi, 
câ d. Ion Manu a luat gratificațiune, &r nu ei, 

Vedi, d-le Tell, de ce nu ţi r&spundeam? Vedi de 
ce, când mă apucai cu ghiarele calomniei. îmi lăsam 
ondrea, ca Iosif mantia în mânele femeiei lui Putifar, 
şi fugiam, fugiam, credend că dor te vei rușina. Scii 
ce-a făcut femeia lui Putifar cu mantia lui loset; ju- 
decă singur, d-le general, judece lumea totă de n ai, 
făcut ca dânsa, judecă singur, judece toţi de n'am drep- 
tul a dice cu persanul: 

» Spirit al reului, când triumfi fi tu? 
» Când te gândesci râă.* 

Acum te las, domnule. pentru că. cadrul ce mi-am 
pus nu me iartă se ți dovedesc nici cât re fac Ro-



  

mâniei acusaţiunile .d-tele, nică neputințațţi, ca membru 
al guvernului, locotininte, șel al oșştirilor șal guardei 
naționale, mărginindu-mE numai a ţi spune câ n'ai 
propus nimic, nai făcut. nimic, n'ai schimbat nimic din 
metodul rusesc, chiar dejurstva. Te las în sfirşit, pen- 
tru că te ai lăsat singur, făcându-te umbra altuia, și m& 
întorc spre d-tea, d-le Eliade. fiind-câ ești mai bătrân, 
Şi prin vorbele şi scrisorile d-tele macusi mai mult, 
invitându-te a discuta la lumina mare, a'ţi rezema fiă-ce 
acusațiunea pe dovegi şa'mi respunde nu, după vechiu'ţi 
obicei, cu cuvinte încurcate şi echivoce, nici cu vorbe 
de acelea ce nu sunt vrednice nici de vârsta, nici de 
posiţiunea d-tele, căci atunci discuţiunea nu pâte aduce 
nici un resultat. 

Spune'mi dar pe ce temei 'acusi pun om, a cărui 
„Vi6ţă a fost fără pată, când noi, de și greșialele “ţi 
fură mult mai mari şi vița “ţi mult mai espusă a da 
bănuieli ori-căruia, nu te acusarăm penacum.? Pe ce 
temeiii dici „cai fost depărtat de bună-diua muscă- 
lescă și noi de gât cu sbirii, sateliții și organele mus: 
călesci?* Cel puţin, de ce nu spui unde, cu cine și 
când? Vrei se dici pâte fiind-cam fost amicul d-lui 
Câmpinenu, precum ai mai dis-o, şi câ de acea-a lam 

„Și propus guvernului. Ei bine, domnule, nu numai n'o 
„tăgăduesc, der m€ laud cu acesta, și, de voesci și 
mai mult astădi încă 'dic câ "1 cred mai bun și mai 

„capabil de cât d-ta da guverna; destul numai se voit- 
scă. Ce? Naveam 6re dreptul, cu tâtă decadința sea, 
al crede Român, când nul vtdusem âncă degradat, 
şi aveam în favorul săi anii în cari a meritat amorul 
tutor Românilor, ca singurul om ce sprijinea dreptul 
nostru de autonomiă, (ce Lai lăsat salunce din mâna- -
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ți de locoteninte,) ce se opunea cotropirii rusesci, (care 
ai cântat-o în versuri), ce nivela clasele și nensfla 
spiritul și amorul naţional, (în contra proiectelor și 
articolilor din Cazzieru/ d-tele) ; -dâca astădi e cădut, 
trebuie sei rădic meritele trecute? Nu, domnule! Și 
sunt mândru c'am fost amicul săi în timpii cei de 
gloriă, pe când d-tea îl... satirai, și erai prieten cu. 
prinţul Ghika. ă 
Der ce vei dice, când îți voi da sute de. marturi 

câ sunt aprâpe 4 ani de când nam călcat în casa 
d-lui Câmpineanu, și câ d-tea, din potrivă, îl primiaj 
în palat cu sărutări și strinsori de mână amicale? Ce 
vei respunde, când îţi voi dice câ voi amândoi nu- 
mai eraţi aperători sei, când oi vă diceam în 7dfe 
dilele sel îndatoraţi a preface ministeriul şi judecăto- 
riele? Marturi colegii și jurnalul mei, câ et numai îl 

e 4 atacam și numai voi îl sprijineaţi și “| curteniați pînă 
întratât “în cât vous, locoteninţi ai revoluţiunii, ve 
vorbia, dupe regulament, și v& supuniați, când noi pro- 
testam, şi nu "| depărtați, când noi stăruiam, Cine der 
dintre voi și noi star putea bănui mai lesne ca com- 
plotat cu d. Câmpintnu? | 

Șapoi, d-lor, de voiţi ca negreșit se ne condamnăm 
după amicii noștrii, de şi este forte nedrept, ei unul. 
primesc, fiind-câ cei ce m€ on6ră cu amiciţia lor sunt 
dintre bărbații cei mai virtuoși, dintre Românii cei- mai 
adevăraţi; der ce veţi dice voi, ce pînă n vârsta 
acesta nu va ertat cerul Saveţi ze? unuln *Ce vei 
dice, d-le Eliade, când din întemplare sar dovedi câ 
vrun corespondinte intim scă vruă rudă daprâpe a 
dtele unul este spion şi cell-alt fur de bani, adu- 
nați cu nume strein? Ce veţi dice, când îţi voii do-
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vedi câ pînă 'n versta acesta, în nici uă casă de Mus- 
cal, mai la nici una de boier, la nică uă visită, și "n 
nici un bal n'am intrat, Și nu numai cugetul, der nici 
talpele picidrelor mele nu sunt tăvălite de praful caselor. 
lor, când d-tea nu este nici un consul rusesc, cu care 
nai lost în intimitate ? Pentru acesta eu nu te nu- 
mesc trădător, der te întreb cu ce drept d-tea, care 
nu numai atât, ci âncă ai luat gratificaţiuni, ranguri, 
slujbe, decoraţiuni de la tâte guvernele,.... fuși în tâte 
partitele și amicul tutor prinților, ești sub umbrar 
de ori-ce bănui€lă, și eu, care nu numai câ n'am luat 
nimic, ci âncă am refusat slujbe de la prinţul Bibescu ; 
eă, care am refusat banii ce-n da ca se vii în 
Paris, — căci îţi aduci aminte: veniși singur d-tea la. 
mine, vesel-vesel de la masa prinţului, unde între noi 
vorbind, chiămat fiind: nam venit, şi 'mi făcuși buna- 
veştire că „Măria-sea doresce se mă. cunâscă Și se 
'mi dea bani a merge la Paris;, care drept 
odă, făcuiti uă plângere, intitulată „plupăma mea, 
sunt, suntem, mai espuși de cât d-tea la ori-ce clefetire 
de sateliții rusesci ; când gratificaţiunile nâstre, ale d-lor 
Bălcesci, Ghika Şa altora â âncă fură esiliuri, persecuţiuni 
şi nchisori? Pentru merite, ei am cel puţin mai ca ș'ale 
d-tele, și lumea. scie câ prințul Bibescu găsia versurile 
mele cele prâste mai frumâse de cât poesiele d-tele. 
De ce numai d-tea aveai voie se publici un jurnal, și 

EI ei nu, și de ce dici câ sunt inamic Turcilor, când nu 

     

eti, ci d-tea ai făcut ode armielor rusesci șai dis câ 
Nicolae este „părintele, liberatorul nostru chreșiin și 
icâna lui D-deti,? 

„ Părinte al naţionalităţii, amic al Otomanilor Și inami- 
cul Rușiior, de ce ai făcut uă odă la 2 Septembre? Și
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fi-vom noi culpabili, de ne vom devota Rusiei şi vom 
striga cu "'nv&ţătorul nostru: 

„Crucea iarăși lumineză 
Pe vechiul săă drag pământ, 
Semiluna se 'nfrunteză 

dApripe dal sei mormânt. 

Creştinul iarăși trăiesce 
In locul cel pământesc; 
Ismail fricos gribesce 

In pustiul arabesc.e 

Și cred, d-le, câ me vei ierta de nu citez alte strofe 
mult mai frumâse, sciind câ nam nici operile, nici su- 
blimu'ți Cuzzer; trămite-mi-le şi mă fudatorez a găsi 
pe totă [Gia câte uă odă pentru Muscali sei pentru 
boierii cei mai trădători, ale drepturilor nâstre şi de- 
făimătâre pentru imperiul otoman. Trămite'mi  Cu- 
rierul şi voii. dovedi câ ne depravai în tâte felu- 
rile şi adesea ne diceai, ca "profesorul d-ttle Machia- 
vel, se adorăm stăpânirea, câci este fârte bună fi 
ind-câ, prințul trebuie se verse pe popor tot râul d'uă- 
dată, lăsând se cadă binele picătură cu picătură. € 

Mai spune'mi âncă, apostol al libertăţii șal auto- 
nomiei nâstre, de ce, când te-ai certat cu censorul, 
ai scris ca lăsat a se tipări poesiele d- lui Alesandrescu 
„ce atacă drepturile curților suzerane și protectrice, 
ce-ati drepturi ze/ăgăduite în țera n6stră?€ 

Și nsferșit, d-tea, ce 'dici, fără cea mai mică dovadă, 
câ complotam se te arunc de pe tron, când poporul 
era adunat în curte, cerând regulamentul se 1 ardă, 
șI az voişi se “d dai, spunemi cum ţi-ar fi mers, de 
eşeam la ierestră şi, aruncând oda d-tale la regula: 
ment, diceam :
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„Reforma dreptă în -veci trăicscăs; 

D-lor, când  cine-va ar. dice câ aceste sunt pricina 
câ numai voi erați liberi și petreceaţi în Transilvania, 

„pe când toţi eram în temniţă, și pe. pontâne, ar fi uă 
calomnie; dar ar fi fârte drept, când Românul, v&- 
dendu-se în lanţuri și cotropit de Rusia, var dice: 

„Spirit al reului când triumfi tu: 
— >Când te gândesci rău. — 

Mai dici „câ noi piserăm în chiverniseli rudele şi 
amicii noştrii, € Crede câ de multe ori bănuiese că, 
cercetând una câte una laptele "ţi, și desplăcendu'ți, 
d-rele chiar, le aruncași asupră-ne. Bine-voiesce dar 
a "mi spune câte șa-nume din rudele și amicii mei o- 
cupară posturi în timpul revoluțiunii, şi câte d'ale d-tele? 
Și de va fi mai r&mas vrunul în mâhnire, ca se 
consolăm, îi voiă repeta ceea ce ne-ai dis în consiliti, 
— câci acolo multe istorii ne spuneai: — „nu voiesc 
a“ pune "n slujbe, câci vor fi în primejdie când va 
cădea revoluția.“ Ce credință în puterea naţiunii ŞI ce 
abnegare pentru patrie ||| 

1Dici: „nam cerut nici-uă-dată a fi nimic,“ și ei dic 
cai dis fată cu tot comitetul revoluționar, spre -ră&s- puns la propunerea ce făceam da pune în guvern din 
cei ce nai fost în comitet: 

„Eu cer ca negreșit se fiă în guvern, pentru câ am 
copii. € | | 

In adevă, nam înțeles de ce, având copii, trebuie 
se fii în guvern, dar, din nenorocire, ţi-am împlinit ce- rerea. Cine mai scie! pâte ca fost pricina cucuvaia 
aceea care ne-ai spus, -— tot în consilii, — câ te-ai 

3
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luptat șai uciso cu pacificațţi proclamaţiune; sei pote . 
cele trei bilete ce ne-ai spus, — tot în consilii,— câ, 
după ce le-a citit:preotul, ai tras la sorţi. Câci ne- 
greșit, de nu nemeriai pe cel vestitor de locoteninte 

de Domn, nu intrat în revoluţiune, și... cine mai scie. 

cum se schimbau lucrurile! 
ai dici 

adaugi: „luaţi-v& după denşii cei nebuni şi necinstiți, 

de voiţi, etc., etc.€ 
la-te după denșii, sei vino după noi, domnule cai- 

_macam, este limbagiul unui bâer către Gmenii săi, şi 

ar. fi timp se afli și d-tea, cacum eșirăm din epoca 

aceea când numai boerul era om. Acum, d-le, fie-ce 

om este suveran, fie-ce om'scie câ spiritul este uni- 

versal și câ ceea ce a dis seu au-făcut Platon, Isus 

iz
 „câ nu vrei se fit cap, ci slugă,“ șapoi 

şi chiar Eliade, pâte și el se facă și se 'nţelegă; fie- 
ce individ acum se ia după mintea sa numai, și când 

d-ta arunci ză dee, el o ia, o trece prin laborato- 
rul spiritului săi, și n'o adoptă, pînă ce, naturali- 

sând'o, no face conformă cu ânima sea şi cu tote 

cele-l-alte idei ale scle. Ast-fel este acum tot omul, 

ast-fel este poporul, și fiind-cai aflat câ numai voiesce 
stăpân, află câ nu voiesce nici slugi, sciind din spe- 

riinţă câ slugile și vătașii de curte încarcă la socotelă. 
Și fiind-că .te laudi atât de mult şi des cu versta 

d-tele, sunt silit se “ţi aduc aminte câ Luther a dis: 

-- ceea ce mă sperie în mine este omul cel vechiti€. 

Așia, d-lor, pentru tâte câte făcurăţi şi faceţi, cul- 

pabilul este omul cel vechii din voi. Nu ţi pismuesc 
dar versta cea mare, chiar dar fi încărcată de virtuți, 

fiind-câ șatunci ași fi trecutul, mârtea, 6r nu. viitorul și 
vicţa. Nu “ţi pismuesc versta. precum nu “ţi pismuesc
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nici anul ce dici câ voim se “ți luăm, câci în anul a- 
"cela gloria. fu a poporului și rușinea t6tă a n6stră, 
Nu i pismuesc vErsta, câci în acest moment nu 'mi 
aduc aminte de nici un reformator, începend de la 
Moise, Isus, Luther, eroii revoluțiunii celei mari ș'ai a- 
cesteia care se fi purtat ca ditea pe spate-ți și pe â- 
nimăi uă greutate d'uă jumătate de secol, și prin ur- 
mare, ca se ţi dati ale tele dintru ale tele, îţi dic: 
„nu "mi ești omul.€ Șapoi scii câ şi proverbul. nostru 
dice: „cine are un bătrân, sel vândă, cine n'are se 7] 
cumpere. 

Cumpere-te dar cine va voi, câci Românul ca și 
străbunii săi, va ridica un templu junimii, fiind-câ vo- 
iesce se fie pentru tot-d'a-una june, câci are sete de 
viță, de lupte şi de reforme pline de viitor, în sta- 
tutele cârora va scrie, de vei voi, „care drept de 
cetățen cel ce va adopta un bătrân și va îngriji cu 
scumpătate de dânsul.< Sa 

Nu “ţi pismuiesc vârsta, câci omu! cel vechii te-a 
făcut se ți petreci totă vicța, și chiar uă parte mare 
din orele cele sacre ale esiliuiui, în încriminări şi plân- 
geri câ nu te adorâm şi nu scim se. te prețuim, -mai 
cu scmă când ţi-ai jertfit starea pentru patrie. 

Și cel puţin d'ar fiașa! Ensă afară din postul ce aveai 
la archive, spune ce alt ai jertfit pentru patrie? Ca tipo- 
graf, et ca confrate și ca unul ce am în tipografia 
mea iucrătorii d-tele şi chiar pe cel mai cu sciință și 
onest ce-ai avut, șanume Ohm, sunt în stare d'a spune 
câ, “cu tâte sumele de bani ce-aj câștigat când ai. pri- 
mit wzonofolul, luând un preț. de trei ori mai mare ! 
de cât cel drept; cu tâte favârele generalului Kiselef, 
ce ți acordară buletinul și tâte chârtiele Statului, ce
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îi făcură abonați, îţi vendură cârţile, și prințul Bibescu: 
dete cu sila în bibliotecile monastirilor profanele'ţi tra- 

duceri, tipografia d-tele a fost în cea mai prâstă stare, 
neavând nici timp, nici ceruta sciință și capacitate d'a 
o cârmui; șacum, mai mult de cât tot-d'a-una, ajun- 
sese în astfel de agonie, cu tâte tescurile ce aduse- 
seși, în cât, 'de nu venia revoluţiunea și fuga, erai . 
silit se vindi tot ce mai ai, ca se ţi plătesci datoriele. 

Mănţine-voit dar câ n'ai perdut nimic ca neguțător, 
pînă ce 'mi vei arăta registrele și 'mi vei dovedi câ 

mă 'nșel, ast-fel precum în ori-ce moment eii sunt gata 
a “ţi arăta 'pale mele, adeverite de tribunalul comer- 
cial, și care ți vor dovedi câ pînacum an perdut vre 
4,000 de galbeni, fără ca se dic că pentru acesta pa- 
tria 'mieste datâre uă cunună. 

Ca om privat, ai bine-voita lua în ajunul revoluţiu- 
nii, din banii noştrii, ca se “ţi cumperi un poștalion 
și se plătesci lucrătorilor tipografiei galbeni 200, de 
la guvernul provisoriii Goo, ca ministru al instrucțiu- 
nii peste 200. - 

Afară din banii ce plătirăm pentru hrana vâstră în 
Craiova şi 'm Bucuresci, și peste 200 galbeni pentru 
duo€ trăsuri, ce aveați numai pentru voi. Afară din 
20,000 de sfanțihi ce luarăţi de la d. C. Bălcescu, a- 
fară şi din 2,000 galbeni ai mei, ai nostrii, ce r&ma- 
seră la d. Tell. Șacum că 15 luni de când petre: 
ceți în călătorii, fără de nici 2 scop, nici folos, pe- 
treceri, teatre, etc, etc., etc.. chiăltuind din banii a- 
ceștia și din alte contribuţiuni indirecte. .... 

Vedi dar câ nu numai n'ai perdut nimic, ci pentru 
d-tea, pentru voi, revoluţiunea a fost uă adevărată 
chivernisclă, chiăltuind şi acum cliiar pentru plăceri
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trupesci, — ca se dănţuiti, cum dice d. Michelet, „pe 
mormintele Italiei, ale Ungariei, ș'ale României, * -— 
economiile unor tineri patrioți esilați, ce sunt si///7 se 
țiile dea, pentru câ le-ai dis:. „eram otărâţi se nu ne 
mai mestecăm în nimic, der, pe condițiunea d'a | fi 
plătiți, primim tot: nu uă mie de franci, ci chiar unul 
de ne-aţi fi trimis, se sc/imbă și rolul şi langagiul.“ 

Ast-lel der, patrioți weneroși, de nu se găsiati acei 
Români devotați ca se vă plătescă, erați gata se ]ă- 
saţi patria se pcră, fără se" dați ajutor? — Câci ne- 
greșit, de primiţi sarcina şi dinarul unor prisonieri, vă 
simţiți capabili? — Pe ce legi, pe ce morală vă reze. 
mați când diceţi câ p'un franc chiar se schimbă Şi ro- 
lul şi limbagiul unui Român? .Și fi:vom noi culpabili, 
dam dice, f'acest femeii, că rolul și limbagiul vostru 
a-fost reacționar, fiind-câ nu vE lăsarăm se fiţi plătiţi 
cu lista civilă a prințului: 
„Pe ce legi, pe ce morală, ve rezemaţi, când diceţi 

câ numai cu condiţiunea d'a fi plătiţi primiţi tot? A] 
de vor fi esistând asemene legi, cel puţin ele nu sunt 
române, câci Românul vă dice, prin antica sa baladă, 
câ voiesce 

» Voinici groși la cefă 
Voinici fără” I6fă.« . 

ț 

Acum să intrăm întruă discuțiune mai serisă; se 
vorbim despre cea-a ce privesce mai daprâpe patria n6s 
tră: despre faptele și cuvintele nâstre politice. Şi pentru a- 
cesta m'adresez icrăşi către d-tea, domnule Eliade, fiind. 
că te dici ântâiul locoteninte, legislator și om de stat 

„ emininte, acusându-m& că ei sunt pricina căderii revo- 
luţiunii, |
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Se fim sinceri, domnule, așia e? 

Spune-mi dar, nâptea când se întemplă de remâi 

singur în cameralți cea frumâsă din otelul național, lungit 

pe patuţi cel elastic, cu capul cufundat în perne, nu 
vedi uneori crucea călcată în piciGrele cailor, și ţip&tul 
sfâșierii stindardului. naţional n 'ajunge până la timbanul 

urechilor d-tele? Nu vedi petrile capitalei ce guvernai 

lăsând supt potedvele cailor tot focul din ele, şi unele 
din scîntei nu le simţi cădend pe peptu-ți? Nu vedi ţișnind 
spre ceruri sânge din ânimele pompiarilor ȘI nu simţi 
picăturile, cădend pe frunte-ți? N'audi verigele uşilor 
plesnind supt lovitura topârelor, şi nu vedi mânele til- 
harilor golind lădiţa în cari era iconiţa de argint, cămașia, 

trâmba de pândă, bogăția săracului, podâhele sociei şi 

destrea copilei sele? N'audi strigătul turbării, hohote: 
le risurilor iadului, scîrșnitul dinților păgânesci și nu 

„vedi colo, supt patul cel sacru, supt patul nupţial, cu capul 
în ţ&rână, tăvălindu-se femeia în agonia morţii, a su- 
fletului, a onsrii sele? Nu vedi femeile despletite plăngend 
și fugind pe ulițe, n'audi ţipetele copiilor, suspinele du- 
rerilor nascerii fără timp, gemetele şi blestemele G&me- 
nilor, sunetele ferelor, loviturile bicelor, şuieratul iata- 
ganelor și suspinele ce es din mormintele profanate ale 
părinţilor noştrii? Și când le audi tote acestea, nu te 
simți culpabile, și nu cadi în duoi genuchi la pământ 
cerând iertare, ca mine, acelui popor de eroi, împins de 
noi în întunericul mormintelor? 

Eu le aud şi le văd tâte acestea, șam dis'o şo spuiii 
d-tele chiar, domnule, că mă recunosc culpabile. Când 
Ens& mă compar cu voi amândoi, mă simţ mult mat uşurat. 
De ce;nu voiţi şi voi se faceţi tot ca mine: se ne ușurăm 
printruă mărturire sinceră, se ne curățim printr'uă căire
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adevărătă, silindu-ne se rescumpeiâm, pe cât se pote. 
nemernicia nostră, luând în mână toiagul pelerinului și 

* âmblând di și nâpte penă ce vom găsi p&tra pe care 
lovind'o cu puterea ce dâ unirea șamorul, se facem se 
ișnescă fOntâna vieței, din care se bea şi se se reco- 
r&scă poporul lui Dumnedei: 

Der nu voiți, domnilor, fiind-că nu vE lasă omul cel 
vechii, fiind-că cu cuvintele evangeliei vă slujiţi numai pe 
când vE vine bine, și 'n loc d'a dice ca Isus: „cel ce dintre 
voi este fără păcat Sarunce cel d'ântâiti ptra“, încri- 
minârile cresc și se 'ntind ast-fel în cât îmi vine a crede 
caţi otărit a nu vă odini până ce nu veţi ucide pe 
toți cei ce nu voiesc a vă crede de profeți. Și munca 
va fi grea, domnilor, căci văd că remăserăți numai czucz 
în Paris, (fiind-că cei din Paris ai durerea da vedea 
cum trăiţi şi ce laceți) și cea-l-altă lume, — cu tâte că 
vE numirăţi „dătători de libertăţi, spuindu-ne că zicară/r 
„în midlocul nostru cu libertatea, cu mânele ȘI Veșrănt- 
»lele albe ca Enseși veșmintele libertăţii române €, cu tote - 
că diserăţi se ne închinâm la voi, ascultând întru tâte 
„pe cei ce Dumnegeăt îi însuflă şi te numi şi „Arhange- 
lul Michail€ 1) — persistă a crede că sunteți Omeni ca toți 
Gmenii, ba încă cu multe slăbiciuni Și patimi omenesci. 

Și-ca se vedem decă ai sei nu dreptate, spune-mi, 
d-nule Eliade, d-tea ce ai pretenţiunea se te adorâm, 
d-tea ce ești acum gârbov de ani, de sciință și de genii, 
ce ai făcut ȘI ce ai organisat inaintea revoluţiunii, mai cu 
s&mă când d-tea numai aveai glas; căci aveai un jur 
nal, și erai cunoscut de ttă lumea cititâre? 
„Pînă atunci Ensă dă-mi voiă s&-ţi mai spui că, câ pu- - 

1) Vedi „Monitorul,
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țin: 'naintea revoluţiunii ai făcut uă odă censorului ş 
ministru C. .Filipescu, carele nu m'a lăsat se scriu nici 
câ este zăpadă și frig în Rusia, silindu-te se ne fata . 
crede câ censura la noi este mai liberală de cât în Fran- 
cia chiar; şi_spre a ne îndemna s'adorăni pe fiul de bo- 
ier și boier mare, îl cântași pe gura mormintului chiar. 

„Apoi cu câte-va dile înaintea revoluţiunii, ca saprinqi 
inimele, se 'nflacări imaginaţiunile şi se realţi caracterele 
cele. slabe aruncândui pe toţi în vârtejiul revoluţiunilor, 
scriseşi în litere mari în capul jurnalului. ŞI repetând 
în tâte dilele, „urâse tivania, mi-e frică de anarehiă.€ 
„Ce fel, dle Eliade? Pe când gemem supt jugul ti- 

raniei. și duoi Gmeni nu 'şi puteati strânge mâna pe u- 
lițe „fără se. fie despărțiți .de polițiă; pe când în pimni- 
ţele principelui veghea n6ptea, ca- pe scările locote- 
ninților de Domn, companii armate, întruă naţiune obici- 
nuită de secoli a fi supt jugul stăpănirii, d-tea, geniul 
libertâţii, nu găsiși în inima-ți de revoluționar și refor- 
mator, în inspirațiunea-ți divină, alte cuvinte mai ana- 
loge cu timpul, de câta ne îndemna se ne închinâm la 
stăpânire, la Arhi..? Și dacă d-tea, etimologist emininte, 
vei lua acest cuvint, în înțelesul comun, spune-mi nu se 

„ tălmăcesce, „urâsc tirania; dar fiind-că poporul este de- 
»pravat și dându-i libertatea o se predea, o se omâre, 
„0 se ardă, ne mai voind nici cap nici stăpân, mai bine 
yse r&mâie în starea în care este, câci, de și urâsc tira- 
„nia, 'mi-e frică Ens& de anarchiă?< 

Nu dic ca voi că €rați pârghii rusesci, dar dic câ erai 
prea bătrân şi de acea-a, ca d-nii Cantacuzino, A. Ghica 
şi alţi revoluționari de vârsta d-tdle, calomniai poporul 
şi ne diceai: „mai bine cu tirania de cât fără stăpânire. 

Acum câ .ţi vedurăm propaganda jurnalului, spune'mi
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„care ţi-a fost propaganda prin grai şi care acţiunea? Nu 
mE& duc mai departe pe când formarăm noi societatea i- 
terară, cârea, făcându'i concurinţă, te sliiai s'o sugrumi 
din fașiă âncă, ci s& 'ncepem din anul din urmă. Unde 
erai pe când toți câţi ne scii şi ne calomniezi ne adu- 
nam spre a forma uă societate pentru teatru, alta pen- 
tru a plăti fiă-care un tribut potrivit cu venitul seu, 
alta” pentru a -împroprietări pe săten: | 

Și după revoluţiunea Franciei, unde erat pe când în- 
cepurăm a forma proiectul pentru revoluţiune? Unde e- 
rai când, îndată după revoluțiunea Vienei, eram gata 
sc ne sculăm şi. numai neunirea unora din confraţi fu 
pricina întărdierii? Unde erai pe când domnii Golesci 
cu mergerea lor la moșiă, cu propunerea de împro- 
prietărire ce făcură sătenilor, opunerea ce le făcu uu- 
vernul şi disputele lor cu principele, semănat ideile 
libertăţii șale revoluţiunii? 

Unde erai pe când casele nâstre ocolite de poliţiă 
striga poporului: „Scdlă-te şajută pe cei ce'i veghiază 
„Poliţia, căci ei negreșit lucreză pentru tine?“ Unde erai 
pe când Vilara dicea lui Golescu și N. Bălcescu: „se nu 
mai vie la mine“, și ei răspundea: „daci ne ducem d'a 
dreptul“ ?.. | 

Unde erai pe când discutam cu principele revoluţiunea, 
>Si mamerința cu temniţa, diccadu'mi „cam pus lumea 
„În picidre și spaima 'n inimele boerilor“? Și tâte acestea 
întruă sală publică, de unde cuvintele revoluţiune etc. 
etc. intrară în urechiele a una sută funcționari şi privi- 
tori, ca s€ intre apoi printr Enşii în inimele a altor sute. 
de Gmeni; câci nimeni numi va putea tăgădui că în- 
truă capitală, unde nu erau profesori, tribune şi jur- 
'nale, unde nu era nici uă societate secreță, uă mare
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parte de propagandă s'a făcut prin adunările nostre ce se 
făcură publice și puternice prin paza ȘI persecuţiunea poli. 
ției. Unde erai pe când toți se espuneati întindend propa- 
ganda? Unde erai pe când d: Bolliac, ce este mai sărac de 
cât d-tea, propunea mica sea argintăriă, şi noi vîndend ș'a- 
manetând stările nâstre, otărirăm s& facem revoluţiuhea? 

Eu unul nu te-am vădut, nu te-am simţit pe nicăiri; 
şi până 'mi vei dovedi câ făceai ce-va. mai bine, dâ' mi! 
voie a “ţi spune. câ 'nsuflai spaimă în inimile unora, 
frică  într'ale altora, șI te 'ntorceai împrejurul unor 
idei vage și fâră șir, în cari, mulțămită caracterului 
celui slab ce ai, te-ai fi aflat încă încurcat, daca dom- 
nii Golesci și Bolliac nu te aruncat în midlocul nos- 
tru. Ensă ce e drept, dacă nu făceai nimic, cel puţin 
erai scutit de ori ce primejdiă, de -ori-ce bănuială chiar 
a guvernului de care erai plătit ca funcţionar, și prin ur- 
mare, după d-tea ear nu după mine; când cine-va este 
plătit se schimbă și rolul şi limbagiul. , 

In sfirşit, cu vre 15 dile înaintea revoluţiunii, ve- 
niși în midlocul nostru. Spune'mi, ce-ai propus, ce lu- 
mină ai adus? Nimic. Și când ne aduseși acea pro- 
clamaţiune, de și tema o aveai de la noi, aduţi aminte 
câte discuțiuni, câte ștersături și corecțiuni furăm  si- 
liţi săi facem, și tot eși plină de defecte, despre cari 
nu este acum timpul s& vorbim. 

După acestea, cu voiă fără voiă, după ce ne lup- 
tarăm 3 dile și 3 nopți cu dita, și numai d-ta dintre 
toți porniși familia-ţi din ţeră, temându-te de „anarchiă, 
plecași în sfirșit, trăiși în asicurarea și 'n fericirea li- 
bertății, pe când noi eram în închisori, şi te întorseşi 
intr'uă capitală liberă şi liniștită, membru al guver- : 
nului, ministru al cultelor Ș'al instrucţiunii publice.
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Spune'mi der, ca membru al guvernului, ce reformă 
lăcuşi sei propuseși? Nimic. Nai avut nici un plan, 

nici uă ideiă limpede, de cât acea a fricei, şi prin ur- 

mare nai avut nici amor, căci amorul este mai tare 

şi mai durabil de cât frica. N'ai fost nici pentru res- 
bel, nici pentru pace, nici pentru nici contra revolu- 
ţiunii, nici Turc, nici Muscal, nici Român. Și, ca săți 

arât că vorbesc numai despre cele ce pot dovedi, te 
invit la discuțiune. 

Scii care "mi-a fost programul, căci pe dânsul m'a- 
cuzi neîncetat; cu tâte acestea să ţi-l aduc aminte f6rte 
pe scurt. . 

Am voit reînvierea naționalități, redobândind întreg, 
mare şi neatins dreptul nostru de autonomiă, tindând 

sublimei Porţi tă mână frățescă și primind a” plăti tri- 

butul de recunoscință pentru ajutorul ce va fi datâre 
să nil dea ori când il vom cere; €r de nu va voi, 
so silim să primescă dreptele nâstre cereri, ce sunt în 
interesul ici ca și "'ntral nostru; și supt osânda de tră: 
dători către patriă și câtre. imperiul otoman chiar sa 
dis că trebue să silim pe Turcia, sciind că de refusă, 
pricina este că nu se crede în puterea nâstră, nes- 
ciind câtă viicță și vig6re este în poporul român. Și 
fiind-că toţi, cu d-ta împreună voirăm ast-fel, otărîrăm, 
de vom fi atacați de ori-cine, să ne tragem pe munţi 
3oo măcar de vom fi, și să ţinem lupta până ce na- 
țiunile străine ne vor ajuta; de nu, să perim cu ar- 
mele n mână, ca s€ dâm naţiunii ântâia lecţiune de 
libertate, și lumii ântâia dovedă că tot mai esistâm, si- 
lind-o a adăuga uă naționalitate mai mult în calenda- 
rul europen. | 

Am voit s& ne unim cu Moldavia, s€ fim un singur
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trup, precum suntem un singur suflet, şi s& sullâm îm- 
prejuru-ne, cu tâtă puterea unei naţiuni june, spiritul 

„revoluționar. deschidend braţele la ori-ce element na- 
țional va învia prin suflarea nâstră. 

Am voit frățiă şi solidaritate cu tote naţiunile. 
Acum spune pal d-tele, câci mănţiă și dovedesc că 

'naintea revoluţiunii ai primit pal nostru, şapoi lai u- 
cis din nesciință, și n'aisavut altul a pune în loc. 

Dici că dintru început erai pentru uă revoluțiune pa- 
cifică, adică s& te scoli cu armele 'n mână în potriva 
fraţilor tăi din întru, ce din amăgire sâi nesciință ţi 
se vor împotrivi, şi când va veni străinul, “Turc sei 
Muscal,— câci am onsrea d'aţi spune că 'n punctul a- 
cesta pentru mine Turcul este tot aşia de străin ca 
şi Muscalul,—și vor voi să te sugrunie, s&-ţi pleci ca- 
pul, ca să nu ţi-l taie sabia după proverbul cel vechiă. 
Nu'ţi pismuiesc un - asemenea program, Și cu tâte ace- 
stea nai voit nici ast-fel. 

Câci, de voiai pacea, spune-mi, după ce sa făcut 
revoluțiunea șa plecat principele, de ce af voit sa- 
duni oștirile, precum dice d Tell ca propus îndată 
d. Odobescu? 

„De ce ai decretat formarea unei guardii de una miie 
Gmeni, șa uhui număr nemărginit de panduri și vo- 
lintiri, numind un general al /zufelor neregulate şi 
chiăltuind câte-va mii de- galbeni! Câci poporul în u- 
nanimitate era pentru revoluţiune, şi nu cred caveai 
trebuință de atâta oştire adunată în România mică ca 
se combaţi micul număr de reacţionari din Bucuresci, 
Omeni bolnavi și desconsideraţi cu totul și cari sunt 
„mult, fârte mult mai jos de cât clasa aceea despre - 
care Platon dicea câ nu vorbesce nimic în Republica sa,
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* fiind făcută a urma orbesce impulsiunea guvernului șa 

celor mai tari, Și ei unul nu m& sfiesc d'aţispune câ 

nu este nici un boer român, nici un proprietar care 
mar fi primit revoluțiunea şi tâte schimbările d'ai fi 
sciut se guverni, și luminându'i asupra tutor cestiuni- 
lor se e impli ânimile de patriotism și umanitate. 

De ce ai trimis pe d. D. Brătianu în Ungaria se ccră 
unire, și n Transilvania se recrute uă ste de Români; pe 
d. Golescu se cumpere arme, șai scris guvernului pro- 
visoriii din Francia cerendu'i oficiari și 20,000 pușci ? 
De ce porunciși se se facă lânci, se sadune toţi lă- 

„cătușii ca se dregă armele, și cu 2 dile înaintea în- 
trârii Turcilor trimiseși uă divisiune de călărime, 4 com- 
panii de soldaţi și tunurile cele din Bucuresci, domnului 
Magheru, şi împărțişi poporului din capitală tâte puși 
cele ce aveai în arsenal? De ce, în loc a da soldaţi- 
lor ordin se nu se apere şi poporului-uă proclama 
țiune, prin care se i dici se se închine armiei su-' 

zeranului, chiar în diua cea fatală de 13 Septembre 

ai scris singur. cu mânaţi de locoteninte următărea 

propunere: 
» Vădend câ a seră la g ore, în urma unei rele în- 

„ţelegeri, dându-se, alarma câ intră n6ptea oștirea în 
„cetate fără a da de scire, poporul, atât de pacefic şi atât 
»de blând pînă aci, d'uă-dată se ară şi alergă la palat 
„cu cea mai mare bărbăţie şi înțelepciune. 

»Recunoscând câ acești bărbaţi sunt acelaşi popor 
„plin de ardâre şi de curagiii de la 9, 11, 19 şi 30 
„luniă (când sa bătut) și câ'simte ca nici-uă-dală că 
„prin vinele sele curge sânge/e contimporanilor şi bra- 
svilor lui Aircea şi AMichadat..... | 

p.m. Locotenința de Domn salută cu venerațiune
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„acest popor de fiii ai /rbertă/i? şi at Îuminelor, ... . 
»recomandând tot-d'uă-dată același entustasm., etc. $ 

“13 Septembre (3,000. esemplare). 

Vedi dar, cai trimis soldaţii și poporul la junghiere? 
Vedi câ erai pentru resbel ȘI neconsecinte cu procla- 
maţiunea cea pacnică? Dar ce die! Ai repetat atât 
de des câ stând cu crucea n mână ești consecinte 

„ proclamaţiunii, în cât p'aci era se te cred pe parolă 
câ d-tea ești credincios și noi sperjuri. Dar nu este 
ast-fel, domnule; şi după ce “ţi-am dovedit câ în tâte 
luși neconsecinte, mi sa dat tot mie se 'ţi dovedesc 
cai fost şi câ ești sperjur, câci ai jurat, ca și noi, se” 
te baţi. pînă la cea mai de pe urmă picătură de sânge 
cu Muscalii și cu Turcii, unindu-te cu Moldavia și cu 
toți Românii, și nu numai nai făcuto dar ca Petre 
te-ai lepădat de densa. A! daca cel puțin ca dânsul ai 
voi se plângi cu amar şi se te căiescil | 

„Acestea îi face a vorbi ast-fel, €r nu frica, câci 
„Sunt uă națiune pă pra4// de $ milione suflete, şi la 
»o7răce învasiune din afară ce le. va ameriufa liber- 
»tăţile, fie-care va sci a "și apăra vetrele, și szrăznal 
„în cele din urmă, la ori-ce nenorocire va putea co- 
„tropi fămtutul, daca va dormi Dumnedeă, dar pu și 
ămenii. Wâcă un Roinâu nu va mal trăi după mâr- 
„tea independinței patriei sele, ,.... . Şi va doboriși 
"cal. și călăreț, carele și armele lui vor fi risipite ca 
„fumul și planurile lui împrăștiate ca fumul. 

»La arme Români! La armele mântuirii | 
E! ce dici, domnule caimacam, d'aceste cuvinte a- 

tât de românesci?. Nu ne făgăduiesci 8 miliâne de 
Români? Nu este aci resbel, „Și nai jurat câ străinii
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vor cotropi' pământul numai, dar nu și Gmenii, chiar 
de va dormi Dumnedeii! Săi câ credeai câ la scirea 
câ vin străinii vor fugi toţi Gmenii cu d-tea la Brașiov? 

Deca dar ai proclamat resbel şi ne-ai dis sculați-v& 
câ suntem 8 miliâne de Români, de ce n'ai revolu- 
ţionat Moldavia, de ce n'ai făcut tâte pregătirile tre- 
buincidse, şi de ce acum chiar ne acusi pe noi dicând 
„câ voirăm se ne batem pe uscat și pe apăcu Mus- 
»calii și cu Turcii? De ce dici câ suntem „pârghii 
" rusesci și Gmeni fără minte, cam voit se se bată 

„biclă ferișără cu duoă imperiuri?!€ 
Și fiind-că, după cum dovedit, erai fcu/ru aperare, 

spune'mi de ce nai voit se ne asculți şi se te pre- 

gătesci întru tote? Câci. de vei mai dice câ noi, cu 
adunările şi cuvintele nostre, speriind pe proprietari, 
nu vă lăsăm în odină da lucra, îţi voii răspunde câ 
guvernul revoluţionar trebuie se lucreze în midlocul 
celor mai mari turburări, și “ţi voit aduce aminte. câ 
tot d-tea speria pe proprietari, când te aflai în mo- 
mente eroice, în care umbraţi chiar o luai de con- 
spirator şi ca Caligula, vădând în tot omul un uci- 

gaș, aruncai un. senatus-consult în care osîndeai „pe 
„cel ce nu va fugi de la proprietatea sea în cursul 
„unei săptemâni, la prepusuri criminale şi 'ndată are- 
„stat, ba âncă, şi „la mârte morală,“ cea fisică fiind 
desființată de noi în cele 3 dile ce guvernarăm fără 

„VOI, şi când, şo . dicem în trecăt, se făcură mai tâte 
decretele cele mai bune, cele mai naţionale şi mai 
revoluționare; şi ei, omul cel râă şi care conspiram 
în potrivăţi, ţi-am şters unele din aceste rânduri, — 
am originalul la mine de nu “ți maiaduci aminte. — 

Ancă uă-dată dar, de erai pentru resbel, de ce nu
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te-ai pregătit de resbel: ŞI pînă 'mi vei dovedi că me& 
înșel, sunț în drept d'a repeta: refrenul mei, pentru 
că eşti “prea b&trân, Și “nai sciut ce națiune guverni, 
nici ce faci, nici ce trebuie se facă, când noi, dici sin- 
Sur, câ voirăm se ne batem pe apă și pe uscat, și 
de nam tăcuto, vina cea mai mare este a d-ttile, 
domnule caimacam, | 

Dic cea mai mare, câci şi ei sunt culpabil câ pri- 
miii numireați în guvern, câ nu protestaiii di și nâpte 
dintru început și că 'n minutul ce corumpeai poporul 
îngenuchind înaintea lui, nu te aruncati Jos din priv- 
dor cu mantia cea albă cu tot. E! cel puţin muriai şi 
„dtea pe câmpul. libertății! 

Așa! o numesci acum uă biată țerișoră? Ei bine, dom- 
nule, daca acea biată ţărişără ar fi avut un guvern, nu 
ca d-tea, nici ca mine, ci ca densa ;.daca acel guvern 
simţia câ Românul întru tâte pină astădi încă este 
tot Romanul lui Traian, despreţuind pe străin şi ne- 
lăsând nici un resbel în care se nu ia parte și se se 
ilustre; câ Românul nu numai nu cântă armiele rusesci, 
ci, cunoscând slăbiciunea lor, le numesce /ăcuste, ono- 
rând pe otoman cu numele de păgân vite; daca a- 
cel guvern român mai punea urechia jos pe păment 
saudă glasul poporului scă al proorocilor sti, ce de 
sute de ani strigă: „unire Români — unire, câci nu- 
mai /fowâuia este templul vostru,“ şi pe dată libe- 
rând și *ntrupând Moldavia cu ț&ra' muntenăscă ar fi 
dat sătenilor cele drepte scăpându'i de clacă, împliniri de 
banii drumurilor etc., etc.! 5). Dar fi dat libertatea 

1) 'Focmat peste 2 luni când cram director la ministerul din ântru, printr” un 
raport al meă vam silit so faceţi,
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țiganilor 2) și 'n curs de 3 luni de dile ar fi revolu- 
_ționat țârele prin preoți, candidați, profesori, comisari, 
administratori, etc.; dar îi adunat cele 200,000 de 
pusci din țeră, le-ar fi dres și le-ar fi dat guvernul 
Ensuși în mâna fie-câruia din acei Români ce €nsuţi 
ai dis că sunt vrednici de Domni; dar: fi luat clopo- 
tele bisericelor și copacii pădurilor şi le-ar fi prefăcut 
în tunuri liberătâre, aducend și de afară câte-va mii de 
pusci; dar fi chiemat oficiarii şi generarii Polonesi, ce 
ne 7ugaă sei lăsâm.se mâră cu noi ȘI pentru noi; 
dar fi încărcat munții cei nepumnabili cu bogatele pro- 
visiuni ce aveam, și cu cari hrănirăm armiele străine; 
șar fi prefăcut totă țra cea mare în tabere de juni 
săteni şi cetățeni, în midlocul cârora se predice di și 
n6pte firea junimii: nâstre și din când în când mem- 
brii guvernului, spune'mi ce sar fi ales de acea biată 
țăriș6ră de 4 miliâne de Români? Nu vedi d-tea pe 
Turci uniți cu noi, pe Ungurii şi Românii de acolo des- 
chidendu-ne braţele? Nu vedi armiele rusesci jumătate 
plutind pe -Olt și jumătate “braţe în brațe cu frații lor 
din. Polonia, €r “stindardul României fălfâind crăşi pe 
didurile Vienei, şi str&lucind pSte penă pe palatele e- 
roilor Varsoviei? A! te plâng, decă nici acum,-—după 
dovedile ce deteră pompiarii, miele de săteni ce veniaă 
în tabe&ra lui Traian şi d: Magheru era silit se refuse, 
soldaţii toţi în sfirşit ce erai gata .se 'mpusce pe cci 
ce le-ai dis se lase armele jos, —nu le vedi tâte aces- 
tea câci atunci 'nu esti român, și, de le vedi, te plâng 
asemene, căci tu cu fricele, bănuielile, diplomaţiile 
și şiovăirile tele esti pricina câ România este astădi 

*) Mar mult de + decrete făcurăm ŞI nu voirăţi se le "primiţi.
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în lanţuri, și că Românii perdură uă gloriă ce nici-uă- 

dată nu vor mai găsi ocasiunea a o dobândi cu atâta 

lesnire. Și de mai cutedi âncă a'mi dice câ tâte aces- 
tea sunt vise copilăresci, îţi dic cu Eschil „câ înțelep- 
ciunea cea mai folositâre e cea-a ce se pare a fi uă 

nebuniă“, și câ decă tâtă România se prefăcea întrun 
mormânt și numai r&mâneai de cât femeiele cu pruncii 
la sînul lor, România ar fi fost mai. viuă atunci de 
cât acum cu lanţurile de mână și cu fruntea plecată. 

Der vedi, noi ce ceream tâte acestea, eram trădă- 
tori şi copii fâră minte, €r d-tea om de stat emininte, 
pentru câ protestai și intrigai ori de câte ori vedeai 
cel mai mic semn de vicță. Și nu dic ca d-tea vorbe 
numai. Spune singur, nu te 'mpotriviai la facerea clu- 

„burilor, în cari voiam se: desbatem tote cestiunile, ca 
s& se lumineze și să se unâscă 'n idei tinerimea? N'ai 
sugrumat libertatea tiparului, oprind, pe supt ascuns; 
pe redactori d'a lumina țera despre planurile şi intri- 
gele Rusiei, şi n'ai publicat un decret în care . diceai 
câ numai în Cameră are voiă ori-cine a critica șa cere 
socotâlă guvernului? Adunârile din câmpul libertâţii, a- 
cele adunări de libertate, ce din anticitate âncă nu se 
mai vădură pe pământ, nu te sugrumai, nu strigai ca 
un leii sci nu șuierai ca un șcrpe împotriva lor? [Nu 
te 'mpotriviai când se propuse s& facem vă adunare 
de 15—20 mii de săteni, fiind-câ te temeai de dânșii, 
naveai credinţă ?n popor și 'n Dumnedeă, fiind-câ o- 

„mul cel vechii era 'n ânimăți și, ameninţându-te cu a- 
narchia, blestema prin gurăți strigând în consiliă: „la 
vreme de nevoiă, țăranii ai sărit se ne lege și cea- 
l-alti. clasă ne-a scăpat.“ Ș'atunci omul cel vechiti lua 
condeiul și scria acele proclamaţiuni, de unde, de și
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sterserăm multe, tot mai r&maseră destule ca se 
nnece revoluțiunea. :) Nu te 'mpotriviși d'a protesta 
când intrară Turcii în ţeră, călcând dreptul nostru de 
autonomiă? Nu combătuși 24 ore protestul ce făcuiti eu, 
şi după ce Lai scurtat după placu'ți și dupe taliă'ţi când 
era supt tipar, avuși neomenia d'a-ţi șterge iscălitura: 2) 
Nu te 'mpotriviși la adunările comisiunii pentru pro- 
jectul proprietății, şi nu ceruși —este scris cu mânațți 
——se se adune 3 clase în acea comisiune? Clase, d-le; 
voiai se. ai popor devisat în clase, ba âncă chiar vo- 
tul direct găsia în d-tea un inamic. Vorbesce, arctă'mi 
un singur neadevâr din câte disetăi, și spune'mi tu, om 
de Stat emininte, ce aveai spiritul secolului Și geniul 
națiunii tele, ce-ai propus? Ardtă'mi un srzgur Proiect 
al tei, dovedescemi uă singură laptă revoluționară și 
"mi voii pleca capul. Spune'mi cel puţin d-tea, care n'a- 
veai credinţă în revoluţiune, și sciai câ poporul: o se cadă 
cr supt jugul slaviei, ce-i-ai dat scii ce-i-ai lăsat drept lampă 
în întunericul mormintelor? Căci âncă uă dată o mai 
spuiii: erai inamicul cluburilor, al adunărilor în câmpul 
libertâţii și nu voiși nici cum se ne lași se facem uă 
adunare, uă s&rbătâre de 50, de 100 de mii de Ro- 
mâni, fiind-câ sciai câ Dumnedeii se cobâră în midlo- 
cul unor asemene adunări, și omul cel pec/ii se teme 
de Dumnedei. 

Ministru al cultului, spune'mi ce-ai tăcut? Nimic.. Duo& 
luni şi 'n tâte dilele ţi-am cerut socotelele se le pu- 
blicâm; de duo& ori ţi le-am dat napoi ca greșite, și 
pentru a treia Gră, când le-ai adus, furăm siliți s& le 

+ ş 
:) Veqi „Monitorul“ din luna lui Ialiti, 
*) Am la mine originalele doveditâre, 

.



52 

publicăm defectuâse. Ce-ai făcut cu preotul, chiăia â- 

„nimei femeilor cari sunt colânele .edificiului social? Nici 

uă propagandă, câci comisarii prin judeţe fură trămiși 

de d. Bălcescu. Cine cârmuiă ' monastirile şi episco- 

piele? Cei mai reacţionari, câci nu numai n'ai voit st 

i depărtezi, der nici cel puţin se te asociezi cu noi, când 

siliam pe mitropolit s&i schimbe. Undeţi sunt predi- 

cele în biserici, ce le cere chiar religiunea n6stră, și 

cari trebuiaii se fie scrise supt inspiraţiunea d-tele? 
Ministru al instrucţiunii publice, ce-ai făcut? Nimic; 

ba âncă te-ai opus la tâte. 7i-sa dis se faci din can- 
didați pârghia libertâţii, s&i aduni îndaă în capitalele 

judeţelor, s& chiemi pe toți profesorii, s& le dai ins- 

trucțiunile și proiectele trebuinci6se, și pornindui 'na- 

poi, s& deschidă scâlele, să pregătescă candidaţii întru 

tote, și dându-le și câte un catechism democratic, re- 

voluționar, creştin, —scris tot supt înspirațiunea d-tele, 

—să mergă la rendul lor din sat în sat, din casă. în 

casă și din biserică în biserică, să vorbescă, s& predice, 
s& lumineze tineri și bătrâni. Noi, copii, ţi-le diserăm 

tâte acestea, a? făgăduii, şi 'n tot timpul ce fuși mi- 

nistru, scâlele fură 'nchise, câci diceai câ ele sunt li- 
bertatea, revoluţiunea, resbelul, șai ţinut ușele lor în- 

chise, ca Romanii templul lui Ianus, ca sarăţi boieri- 
lor ce păsila? câ este pace și câ ești vrednic da fi 
Domnul lor. Ți-am dis âncă s'alegi prin concurs un 
număr de tineri, fii din popor, și s&i trimiți îndată la 
Paris; nai făcut-o, der ai trămis regulat d-lui Pikolo 
pensiunea sea, după ordinul maiestăţii scle Nicolae; și 
când îţi diceam st reformi ministerul, ne r&spundeai: 
„nu voiesc s&mi fac vrășmași.€ 

Trei luni ne ţinurăm de voi se revoluţionați Mol.
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dova, și trei luni te "'mpotrivişi cu fel de fei de pri- 
cinuiri, chiar.și da nu supera pe Rusia; și 'ntru 'nce- 
put Rușii nu intraseră âncă, €r mai la urmă ţi-am a- 
r&tat raportul trămisului nostru, care dicea câ „Rușii 
sunt gata a se uni: cu noi şi cu Polonesii“, și n'ai 
voit, pentru câ omul cel vechit este fricos. Un străin, 

“un Turc a fost mai Român și mai chreştin de cât 
d-tea, câci ţi-a dis cum dice mama hului. iei, cum dice 
D-deti omului: „Ziz tare, reststănt, revoluţioneză Îlol. 
dova, luplă-le în potriva mea chiar, şi doit fi cu tine.€ 

A! d'ar fi asuprăți numai p&catul d'a lăsa 'n sclavie 
pe frate-tăi, când te 'nveseliai la banchetul libertăţii; 
—— numai p&catul cai lăsat vii în gr6pă 2 miliâne de 
Români, lipsindu'i de dulceța vieței, de lumina ȘI căl- 
dura s6relui libertăţii, de sărutarea frăției, chiar pen- 
tru trei luni de dile....... „ este destul de greu ca . 
se nu te mai poţi rădica din mormânt! pentru eter- nitate ! | | 

lertaţi-mă, d-lor, deca durerea cam tăcut și vam 
apărat în cursul revoluțiunii şi rușinea câ perduiti a- cum din orele cele sfinte ale esilului apărându-m& de lovirile vâstre, m& fac se mat las multe âncă, ca se slirşesc mai curând. 

Și cu tâte acestea, ca se scutur cu anul ăcesta al nedreptâţii, al durerilor șal păcatelor tâte gundiele ce "mi asverlirăți, sunt silit'a arunca uă repede cău- tătură asupra acusațiunilor ce mai r&maseră . neatinse şi cari. sunt de la eșirea nâstră din țeră. 
Cât pentru ceea ce satinge de banii Statului ală- tur aci adresa mea către comisiunea însărcinată pen- tru acesta, ca se vedă ori-cine câ și aci păcatele vâs- 

tre le aruncaţi pe noi. |
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Se trecem der la cele-l-alte acusațiuni. 
A domnilor! în loc da judeca pe ceilalți după 

faptele vâstre şa dice câ nu tacem nimic pentru pa- 
trie, n'ar fi mai demn pentru voi, capi și dătători de 
libertate, ca cu faptele cele bune și cuvintele vâstre 

cele frățesci s'aprindeţi în noi patriotismul, se ne în- 

demnaţi, se ne siliți chiar a ne împlini datoria, în loc 

d'a ne da tristul drept se vă dicem în gura mare, luând de 

marturi pe toți esilații din Paris, câ nu numai n'aţi 
încercat'o zzicl-uă-dată, der câ vaţi şi 'ndărâtnicit ori-de- 
câte-ori noi ereticii v'am chiămat la fraţie, la conlu- 
crare, fugind tot-da-una numai voi duoi de ori-ce a- 

dunare de Români, chiar și literară, așa ca cum ae- 

rul ce respiră compatrioții voștrii ar fi mai pernicios 

pentru sfințenia vâstră, de cât fu la Iafa pentru vitța 
lui Napoleon suflarea cea ciumâsă a soldaţilor; nar 

fi fost mai bine și nu eraţi datori chiar, ca toţi băr- 

baţii cei virtuoși, se v& apropiaţi de noi cei păcătoşi, 

se ne "'ntindeți mâna și se ne ridicați pînă la voi? 

Câci ori-cine pote mărturi câ cei cu desăvârșire per- 
fecți n'a trebuință de nici un ajutor, de nici un pre- 

ceptor, nici chiar de locotenința de Domn. N'ar fi fost 
mai profitabil, pentru voi și pentru noi, se nu mă si- 
liţi prin calomniile vâstre se v& dovedesc câ şi după 

ce junghiarăți revoluțiunea și plecarăți din țeră, nu 
numai câ nu făcurăţi nimic, ci, ca omul cel vechiti, 

suflarăți discordia în familia cea sacră a esilaţilor, 
silindu-ve a anula șa 'mpedeca ori-ce lucrare a nâstră? 

Dar fiind-câ nu voiţi a face cum e bine, veniţi, 

d-lor, se v& dovedesc câ de la 13 (25) Septembre și 

pîn'acum voi numai nu lucrarăţi nimic, voi numai fu- 

răți inamicii imperiului otoman, voi numai eșirăți din
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voințele ţărei, voi numai calomniarăți revoluţiunea și 
riducularăţi emigrațiunea. | 

Am dis adesea câ nu vorbesc despre nimic ce nu 
pot dovedi îndată, şacum sunt dator a mai dice câ 
sunt pzu/fe despre cari starea lucrurilor de astădi nu 
mă icrtă a vorbi, câci noi lucrâm, și prin urmare sunt 

“silit a tăcea. _ 
Pe când eram pe pontâne şi 'n temnițe, păziţi 

cu cea mai mare asprime şi neomenie, nesciind ni- 
mic de cele ce se făceati în ţeră, nici ce se va a- 
lege de lumea tâtă și de noi, uitând tâte suferințele 
și pericolul în care eram, furând din orele somnului, 
şi espuindu-ne, de. nu voii la alte primejdii, cel puţin 
la brutalitâțile temnicerilor noştrii, despre cari avuse- 
răm multe şi fârte multe dovedi, făcurăm și trimise- 
răm Sultanului un protest. Prin el înfăţișam în lumina 
cea adevărată cestiunea revoluţiunii de la 11 luniă și 
conduita cea amăgitâre a trămisului s&i Fuad Etendi, 
cerând îndreptare la tote. După ce scăparăm sei ne 
scăpară, otărîrăm îndată a merge la Viena, unde cre- 
deam câ armele revoluţiunii mai luati âncă foc; dar 
mai înaintând și audind detunârile cele de mârte ale 

“lui Vindeșgrătz, furăm siliți se ne schimbâm planul, 
şi, de și d. D. Brătianu de mult âncă era trămis de noi 
a protesta la tâte puterile în unire cu d. Maiorescu 
și A. G. Golescu și loan Filipescu în Constantinopole, 
ca se se 'nțelegă cu d. loan Ghica, șuă parte din noi 
în Transilvania, cei-l-alți otărirăm a merge la Paris, “ 
pînă ce împrejurările și consultarea cu cei-l-alţi ne vor 
deschide uă altă cale. Pe drum, afară din mica pro- 
pagandă ce făcurăm în cetâțile și chiar taberile Croa- 
ţilor, unde une-ori eram semi-prisoniari, cei ce se du-
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“seră la Francfort vorbiră cu ministrii Şi deputaţii ger- 
mani, le espuseră tâtă cestiunea, Inminându-i, protestând 
şi cerendule tot ce li se mai putea cere. Indată ce 
sosirăm în Paris, ne puserăm în raport cu Gmenii cei 
mai emininţi din tote părţile, silindu-ne a “ lumina 
asupra cestiunii nâstre șa dobândi simpatia și iubirea 
lor; protestarăm în cele mai multe jurnale. șafară din : 
trei memorande ale d-lui A. Golescu. se mai făcu u- 
nul, adunându-ne destul de des, discutând cestiunile 
cele mai principale, puindu-ne tâtă silința d'a ne orga- 
nisa cât mai bine şi mai curend, ca se putem da lu- 
crârilor nâstre conformitate, tindere, unitate, şi prin 
urmare uă putere mare, adevărată și temeinică. 
„Ecă, fârte pe scurt, tot ce pot spune acum din pu- 

tinul ce puturăm face pînă ce cădurăți în midlocul 
nostru, ca limbile străine în Babilonia, și nimeni nu 
se mai putu înțelege și toţi se r&spândiră, siliți fiind 
de voi a lăsa * zidirea ce 'ncepuserăm şi care speram 
câ se va 'nălța pînă la cerwi. 

Acum spuneţi și voi în ce 'ntrebuințarăţi” aceste 6 
luni, de la eșirea-vă din țeră pînă la sosirea-vă în Pa-- 
ris? In speculaţiuni de bani, interese personale, intrigi, 
poltronerii şi calomnii, cop sfauneți vol singuri, cr nu 

„ Câci mi sa dat tot mie sarăt Gmenilor câ voi ȘI 
numai voi singuri ați sciut se ne spuneţi cine sunteţi. 

Și, dle Eliade, dâ-ne socotelă de tot ce-ai făcut: 
om cu genii. mare politic, inspirat al Domnului, pri- 

“mule și etern locoteninte vorbesce: îți. dai parola; 
„D. Eliade: „Vădând câ sunt mulți din noi ce n'a- 
vea ce se mănânce, ne chibsuirăm și făcurăm uă supt- 
scripțiune, care ne dete 220 galbeni de la cei ce a- 
vea mai mult, și mpărțirăm la cei ce n'aveai, șaci
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sa mărginit lucrarea nâstră, nici neavând ce lucra în 
Braşiov. Apoi cei de acolo, nefiind în corespondință 
cu cei de aci, ne-aii dis: duceţi-ve amânduoi, înțelege- 

_ţivE și cu d. N. Golescu, pentru câ noi voim se ţi- 
nem șirul revoluțiunii și că câte 250 galbeni de om; 
lucraţi cu deplină putere . „+... Plecarăm dar şi 
venirăm la Francfort se vorbim cu u Maiorescu, de unde 
dica în gând se luăm cărți de recointandațiune, se 
venim apoi din Paris la Londra apoi se mergem la 
“Țarigrad; câci fiind Porta slabă, voiam mai ântâiii ca 
din Paris sei. din Londra se ne asicurăm ce/ Duţu de 
Brotecțiunea unui ambasador. Găsirăm şi pe lablowski 
Și nespusecă s'a; făcut diioă partite, una Eliade, alta Go- 
lescu; una ca se 'nchine ţera Austriei, şi alta Turciei; scire 
ce ne-a desplăcut fârte mult, câci Ceaica scria acestă 
scire este răspândită în Constantinopole. Noi dar voim 
se ar&tăm opiniunile nâstre, şi dicem: sei se se:con- 

__tinueze revoluţiunea, făcendu-se cum ai dis cei din 
Braşiov, ori se se facă un comitet central, cum ved 
câ se cere; scă pote câ unii, sătui fiind de noi, sc 
avend griefuri, socotesc câ pte fie-care slobod ori 
se continueze cu nod scă nu.€1) 

Aşa dar când patria trădată căduse în sclavie, şi 
singura iei speranță, d. Magheru, sta în tabăra lui 
Traian, în midlocul unor eroi setoși de glorie şi de 
răsbunare, luptându-se cu cererile lor cele belicâse, 
conforme cu ânima sea de Român și 'n contradicțiune 
cu sfaturile consulilor şi conduita guvernului, cu datoria 
sea de Român și cu supunerea militară Și respectul 
ce avea către guvernul sei, voi, uitând câ supt osânda 

1) Discurs ţinut în ședința din Paris, 0 Februarie 1549.
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da fi dechiaraţi sperjuri seu cel puţin laşi şi fâră â- 
nimă, de nu veţi merge acolo în tabăra lui Traian, 
unde ca Români, ca confrați, ca amici, ca guvern e- 
rați detori să vă 'duceți, acolo în tabăra lui Traian, 
unde România âncă mai era viuă, unde din porunca 
vâstră sadunase sufletul ici, unde veniat sătenii cu 
miele şi pompierii răniți și deghisaţi se tăraă ca cel 
puţin se mâră pe pământ liber; acolo în tab&ra lui 
Traian, unde era casa, familia, onârea, gloria, biruinţa 
sei mormântul vostru, năpustind palatul, capitala, Ro- 
mânia, pe Români şi tabăra lor, fâră cel puţin ale 
trămite uă epistolă, 'un sfat, uă sărutare de mârte scă 
de viță, vă duserăţi în Braşiov, unde navurăți alt 
ce face, de cât a lua şa da bani.€ 

Aşia dar pe când tabăra părăsită: de guvernul iei se 
răspândi cu ânima sdrobită de turbare și cu fruntea ple- 
cată de rușine; pe când tâtă țera plângea supt jaful 
soldaţilor lui Fuad şi ţipa supt amenințarea generare- 
lui Liiders, €r confrații voștrii erai în temnițe scti 
pote și morți, (câci numai sciaţi nimic despre dânșii) 
mărturiţi singuri câ ședeaţi în Brașiov, »ocupându-vă 
a -aduna șa 'mpărți bani, neavând alt ce face.“ 

Aşia dar pe când erați întruă parte a României unde 
colcăia revoluțiunea, voi Gmeni cu genii, politici in- 
spirați de D-deu, nu vădurăți nimic, nu simțirăți ni- 
mic, nu vă gândirăți la nimic, nu făcurăți nimic alt, 
„de cât a aduna .șa 'mpărți bani,€ câci „naveaţi alt 
ce iace în Brașiov.€ 

A! de voiţi ca n adever se vă primim de 6meni 
cu genii și politici emininți, de Români chiar, apoi 
nici uă tortură nu este de ajuns se vă pedepsescă câ 
nu veEdurăţi reșbelul ce se petrecea 'naintea ochilor
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voştri, câ nu ar&tarăți Românilor calea pe care tre- 
buie se mergă şi Ungurilor politica cea adevărată pu- 
blicând pe tâtă diua un jurnal și alte broşuri (ce le-aţi 
fi putut introduce și în țeră cu miile de sfanțihi ce a- 
veaţi) și prin cari, de nu isbuteți a opri vărsările 'de 
sânge, măcelurile, arderile şi peirea ce veni, de nu 
isbutiați a face. uă unire mare șadevărată, care ar fi 
scăpat Ungaria și România, cel puţin arătând Româ- 
nilor cine fură, cine sunt şi ce fel trebuie se fie; ar&- 
tându-le pzzszucu fer! şi dovedindu-le câ nu vom fili- 
beri pină ce nu vom fi uniți şi solidari unii pentru alții, 
vă făceați datoria, semănând s&mânța libertății șa na- 
ționalităţii, ce, de n'ar fi dat îndată rodul dorit, nar fi 
perit €Ens€ nici-uă-dată asemene cuvinte. 

Ast-fel dar mărturiți. singuri că, venind la Fancfort, 
'“ânima vâstră de locoteninte nu găsi nimic. alt a face, 
de 'cât „a căuta scrisori de recomandațiune“ șa vă o- 
cupa de intrigi și de partite, la cari nimeni, afară din 
omul cel vechii din voi, nici prin vis nu sa gândit. 

Ast-fel der voi, bacali 1): credincioși ai imperiului o- 
toman, voi ce 'ncredințarăţi Porții orbesce -tâte drep- 
turile, tâtă ânima și t6tă vicța naţiunii ce cărmuiaţi, 

_ diceți în adunare „că Porta este slabă“, pină 'ntratăt 
slabă, în cât n'aveţi curagiul se "i încredințaţi zersa- 
nele văstre şi căutaţi protecţiunea unui ambasador 
străin, ca se puteţi merge la suzeranul vostru!!! 

In sfirșit, după ce ne spuserăţi tote aceste sublimi- 
tâţi şi vE impuserăţi locoteninți—câci în deşert diceți 
câ nați voit a fi capi, fiind-că ei sunt tot acis& mai 
dovedesc, tot cu cuvintele vâstre, câ și după revolu- ' 

1) Cuvânt al fcodalităţii fârte plăcut d-lor locoteninți.
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țiune, ca şi 'nainte, ne-ați silit s& vă primim șefi, ba 
âncă acum dicfafori chiar. — Nu diseși singur câ, de 
nu VE vom numi capi- ai emigraţiunii, nu putem 
continua cu revoluțiunea? N'ai dis câ numai locoteninta 
este guvern legitim, câ numat ea are dreptul d'a vorbi 
în numele națiunii &r nu Și membrii și ministrii guver- 
nului provisoriă, pentru câ ei fură recunoscuți numai 
d'uă naţiune autonomă, €r nu de câtre Suleiman pașa, 
»fâră aprobarea câruia nimic din câte a făcut poporul 
suveran şi autonom n'are tăria ?€ Şi când un Român 
a dis în acea adunare de la 6 Februariii câ este de 
părere se numim unul numai; &r d. Lon Filipescu câ 
Porta cere ca negreșit să fie unul numai, neputând a 
se "'nțelege cu mai mulți,“ n'ai dis, d-le Eliade, câ pri- 
mesci cererea Porţei, „cu condițiune numai c'acel unul 
să fie dintre caimacami, și prin tragerea celorl-alţi, er 
nu ales? Și 'ndată după aceste cuvinte de legitimist, 
d. Tell, umbra sei echoul d-tele, părându'i câ prea 
eşti liberal și indulginte, nu dise 'ndată: „noi trebuie 
s& lucrăm după cum ati convicțiune cei din Transil- 
vania ce ne-ai rânduit, câci 'noi n'avem să VE cousul- 
Zâuz, fiind cu deplină putere, șacum o făcurăm, fiind- 
cam socotit c'așia e mat delicat.€ 
„Şi tot d. Tell nu dice câ sunteți numiţi de mai mult 

de 40 de Români, şi prin urmare câ noi trebuie să 
ne supunem? | 

După ce der vă impuserăţi cu 'sila dictatori a tâtei 
emigrațiuni ce nu va numit, şi ne gonirăfi din midlo- 
cul vostru, spuneţi'mi ce făcurăți, câci ccă un an de 

„dile de când domniţi fâră pedecă? | 
VE duserăți duoi în London, când era d. D. Brătianu, 

ce lucra de mult și neîncetat. Ce făcurăţi; Vă plim-
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barăți, şi întrecăt isbutirăți se dobândiţi uă audiinţă 
de la lord Palmerston, ca săi cereți:'o neruşinare!| 
„integritatea imperiului otoman“! Sărmanul imperii, ce 
nu mai are alt midloc de esistință, de câta cere milă 
prin d-ni Tell și Eliade! Uitând în sfirșit câ imperiul 
otoman are: ambasadorii sei şi câ voi sunteţi Români, 
delegații Romăniei ce are drepturile iei tot așa de 
mari, şi mat sacre pote de cât ale imperiului otoman. 

Și fiindcă suntem în London, spunețimi de ce na- 
țiune și de ce caracter sunteți, când diceţi câ memo- 
randum d-lui D. Brătianu face râă ţărelor și atacă subli- 
ma Portă? Spuneţi, nu este d. Brătianu și memoran- | 
dum scă care trase câtre noi pe lord Palmerston și 
pe mulți din Englesii cei mai emininți? N'aţi v&dut sin- 
guri câ lord Palmerston îl primia ca pe represintantul 
unei națiuni? Nu este memorandum acela și multele 
articole publicate în jurnale (de şi plătite fârte scump 
traducerile) ce ne făcură cunoscuți într'uă eră, unde : 
chiar esistința nâstră era problematică? Nu este el 
numai, care artă revoluțiunea nâstră Gre-cum supt 
adevărata” facietă? Nu făcu el un bine Porții și Ro- 
mânilor, arâtând și dovedind cacel colos ce se nu. 
„mesce Rusia, ale cârei arme şi flotă speriă lumea, este 
uă umbră numai, ce se va desființa c'uă singură su- 
fare a 'Engliterei? Nu dise el câ furăm, suntem și voim 
a fi uniți cu imperiul otoman, arătând, spre mai multă 

„dovedă, midlâcele prin cari Turcia ar putea să căstige 
amorul principatelor, s'anuleze planurile Rusiei, şi să 
consolideze puterea sea? Putere ce, în loc s'o micșo- 
reze, so anuleze defăimând'o ca voi, când diceţi pre 
tutindeni și prin tâte chărtiele câ este slabă și tremură 
de Rusia, ca robul supt biciul tiranului, el a ar&tat-o
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în tâtă splendârea iei și supt tâte facetele, dovedind 
că, deca Turcia a fost biruită în totă campania cea 
satirată de d-tea, pricina fu posițiunea cea critică şi 
escepţională în care se afa atunci Turcia, mai dove- 
dind âncă câ Rusia nici ast-fel n'ar fi putut birui, de 
nu era trădare. De ce dar lacusași, și 'n loc de re- 
cunoscinţă și .ajutor, cu neîncrederea, bănuielele și r€- 
oa-vE purtare, îl silirăți să Jase un post în care, întă- 
rit: prin cunoscințele şi aprobaţiunile ce dobândise, ne 
făcea şi ne-ar fi făcut mult bine?! Și fiind-câ îl goni- 
răți şi ne paralisarăți ori-ce lucrare, spuneţi voi ce fă- 
curăți datunci şi pEn'acum în London și 'n Paris? Ni- 
Mic; şi fiind-câ paralisarăți lucrările lui I6n Ghika în 
Constantinopole, spuneţi de ce v& duserăți acolo și 
ce făcurăți? Nimie, 

Acum câ vă arătaiti uă parte din reul ce făcurăți 
Românilor, Turciei și emigraţiunii, trebue dre să vă 
mai arât câ tot voi eșirăți din voințele naţiunii? Nu, - 
căci, în credință, am ostenit chiar cu ânima. Compa- 
raţi Ens€ cuvintele și faptele vâstre și unicul protest 
ce deterăţi ministrului din afâră din Paris, amd şi 
uimai ca se paralisați pal nostru călre Cameră, cu 
protestul poporului de la 16 (28) Septembre, (care. 
supt osânda de trădare trebue se fiă metronomul nostru) 
ȘI veţi vedea câ numai sunteți Români, nici delegați 
ai poporului, când lingând mânele cele pline de sânge 

“ale lui Fuad Efendi, uitând câ vorbii în numele unei 
națiuni, vadresați câtre ministrul cel mai reacționar, 
cel mai devotat Rusiei, șii diceţi; „bine-voiţi a 'mbră- 
ţişa cu ânima interesele nenoracitei nâstre țări, pe cât * 
va fi compatibile cu politica Franciei,“ cea moscovită. 
ȘI, micşiorând națiunea, puterile și drepturile iei, câ
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este uă bictă țărișidră, ce nu pâte atrage ajutorul Eu- 
ropei, de cât numai prin integritatea imperiului oto- 
man; uă bictă ţ&rişidră, ce, neavând prin sine nici un 
merit, nică uă putere, se rezămă pe tratatele de la 
1841, ce nici Englitera cea aristocratică, nici Francia 
cea coruptă de supt Louis Philippe nu le-ai recunos- 
cut, şi cu lacrimi ferbinţi râgă pe Francia și Englitera 
se bine-voiască a ajuta pe slabul şi neputinciosul iei 
stăpân, marele sultan. o , 

Er noi, d-le, am onâre da vE spune câ cel puţin 
nici-uă-dată nu ne abăturăm din voințele poporului, es. 
primate pentru cea din urmă 6ră în acel protest, și sciurăm 
cel puţin se păstrăm interesul și demnitatea națiunii, adre- 
sându-ne la Cameră și la represintanţii Franciei celei ade- 
verate, celei o7/6r, dicendu-le: că titlul nostru este - 
dreptul natural, imprescriptibil al popârelor; câ trata- 
tele cari pîn'aci otăriră despre cestiunile internaţionale nu 
pot decide și despre esistința popârelor, câci puterea 
cea brutală nu pâte omori drepturile cele eterne afe 
dreptâţii. Câ România cu tâte aceste are și tratate, câ 
na fost nici uă-dată suptjugată, păstrând tot-d'a-una 
tradiţiunile şi instituțiunile iei democratice; câ nu ce- 
rem protecțiuni sterile, cacelea ale anarchiei în fav6- 
rea Polonesilor. ci legămintele unei solidaritâți de fapte 
ce trebuie se unâscă în viitor poporele; câ Româ- 
nia voiesce se trăiescă. seu se mâră luptându-se pen- 
tru libertate“; că pa este uă bidtă fărişdră ce cere milă, 
„ci uă naţiune plină de vicță și de putere, ce nu va 
lăsa nici-uă-dată misiunea ce i-sa dat de provedință 
da 'mplănta civilisaţiunea în Oriinte și d'a opri mersul co- 
tropitor al despotismului, ale câruia. hotare, întindân-
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; 
„du-se din di în di, ameninţă „omenirea cu întunericul 
barbariei“. 1) | 

Acum, d-lor, sunt dator a v& mai dovedi că tot 
voi și numai voi ridicularăţi emigrațiunea ; ȘI, ca se nu 
mai întru în cercetări afunde şi- mai secrete, bine-vo- 
iesce, d-le Eliade, a 'mi împrumuta un minut »Suve- 
nirile și impresiunile unui proscris român, ce nu 
puţin vor recomanda Romănia, pe fiii și instituţiu- 
nile, iei, ?) și “ți voiă arăta că sunt pline de contradic: 
iuni, neputinţă şi ridicul. Dar spune d-tea singur, n'ai 
ride deca Mazzini, Manin sei Cossuth, în ântâia pu- 
blicaţiune după căderea patriei lor, supt titlul cel pom- 
-pos de suvenire și impresiuni ale unui proscris, ar vorbi, 
aşa de mult, în felul jurnalului Carivari, despre fe- 
lul cu care duaniarii r&scoliră în >9iberuă, €r nu și ?n 
cismele lor,“ cum le dăruiră gigarele, „nevoind ca 
Francia se fie uă prostituată, de la care cumpără cine- 
va plăcerile scle,“ și 'mcadrând tâte acestea în cuvinte 
tăvălite și de rea educațiune, pe cari mă vei ierta că 
nu le pot scrie aci. Despre baluri, teatre, plimbâri pe 
bulevarde și câmpurile Elysee și panglicele de la veșt- 
mintele Gmenilor, mai cu semă când a d-tele, ce nu 
este română, ce nu este câștigată, ci căpătată, e mult 
mai în vedere de cât a Francesilor. Al nu găsiși în 
ânima-ţi de Român și de proscris nimic alt mai bun, 
mai nobil, mai folositor patriei și mai potrivit cu ge- 
niul unui șef al revoluțiunii, despre care se vorbesci 
naţiunii celei mai întiliginte? | 

Dar se “ţi. lăsăm şi impresiunile, ia-ţi-le, d-le, câci 

1) Estract din protestul nostru câtre Cameră, în luna lut Iunie. 
*) Opiniunea d-lur Eliade despre opera sea.. |
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âr fi fârte trist şi lung se le trecem în vedere; spu- 
ne-mi numai de ce şaci ești neconsecinte? Te adre- 
sezi câtre guvernul actual al Franciei, cerendui aju- 
tor, Șapoi il satirezi, îl critici, îl facă slab, fricos, 
neputincios plăngându-te și d'uă mică anticameră 
ce ţia făcut. E! cel puţin el are curagiul a “și 
mărturi Şi susține opiniunile sele cele monarchice, 
când d-tea, strigând câ ești democrat. Şi evanghelist, 
erai şi mai închis şi mai păzit de cât densul, și ne- 
norociţii Polonesi nu numai câ nu putură dobândi uă 
audiinţă, ci fu-și și pricina câ "și deteră sufletul în mâ- 
nele Cazacilor. 

Dar fie, acum e cunoscut câ ministrul este râă, nu 
mai ai speranță într Ensul şi prin urmare te întorci cu 
noi către națiunea cea mare, ce nimeni na putut tă- 
gădui câ este Christul naţiunilor. Nu, nici ea nu "i 
place, nu te mai încape, nu te mai mulțumesce şi 
pleci pentru tot-da-una dicendu'i „câ este uă naţiune 
de faliţi, uă naţiune: ce-a trăit, şi ? n care. he mai a- 
vend cea, mai mică speranţă, o lași, primind cu bu- 
curie valurile mării, ce amenințau să te 'nghiță numai 
și numai câci spălaii de pe sfintele” ți picidre pulberea 
Franciei. € 

Dar nu te teme, d- le, Francia nu se supără și vedi câ 
nici Chartvari chiar nu "ți răspunde, fiind-câ vădu câ te 
ascundi supt pavăda cea lașiă a anonimului, şi fiind: -că, 
după-impresiunile d-tele, vădu câ ești prea bătrân ca s'o 
cunosci și so apreţuiesci, câ ești un democrat care în 
Paris se adreseză la ministrul cel mai reacționar și se 
plimbă «pe bulevarde, zpzerând panglicele de la veșt- 
mintele Gmenilor, cr în London nare timp să se o- 
cupe de miseria ascunsă supt culisele pomposului spec- 

5
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tacol al Britaniei,& câ aristocrația m ochii d-tele este 
„uă demnitate, uă stimă pentru siheși, și câ te închini 
la viţelul de aur, aplaudând calculul Englesilor.€ 1). 

Şi noi, d-le, te iertâm și mai lesne, câci, de n'avuşi 
nimic din câte se cer de la șeful unei revoluţiuni; deca 
nici ideile, nici ânima, nici simțimentul, nici abrega- 
ţiunea nuţi fură revoluţionare; de nai sciut- s&ţi cu- 
nosci națiunea, se 'nțelegi și s& iubesci libertatea, se 
aperi şi să ridici stindardul independinței naţionale; de 
nai avut nici demnitate, nică perseverinţă, nici curagii, 
Și te-al gândit numai la asicurarea și interesele-ți per- 
sonale, vina este a orbirii n6stre, €r nu a d-tele, ce 
fuși tot-dc-una .f6rte. onest, puinduți tâtă silinţa se ne 
arăţi, prin sute de dovedi, câ sunt cinci-deci de ani de 
când omul cel vechii te ţine în lanţuri a câror ru: 
gină a pătruns chiar 6sele, câ te gândesci neincetat 
la spiritul râului, câ nai și nai putut ave nici uă i- 
deiă limpede şi nouă, câ prin urmare de mult âncă 
nu “mai ești între, cei viui. | 

A! de câte rele nam fi scăpat pâte daca, în loc 
da te proclama membru al guvernului, te încununam . 
cu lauri și,.puiadu-te cu ondre în respectabilele ar- 
chive, mergeam nainte, aducându-ne aminte câ morala 
şi sistemați guvernamentală ni lai spus de mult prin 
gura lui Mahomet al d-/4/e -dicându-ne: 

„Dacam amăgit lumea, detoria mi-am făcut. 
»„Siava'mi cea mare este pentru câ o am putut,“ 

1) Vedi impresiunile unui proscris,
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Paris, 1850. 

„Ah! mes frtres, ne nous donnons point 
„de relâche que nous mayons couvert de 
„fleurs les rues de Jerusalem.“ 

A. de Saint-Alartin). 

Nu este om care se n'aibă smintelele Și neputinţele 
lutului în care sufletul este 'nchis, și n'am nici preten- 
ţiunea, nici dorința pste, d'a nu fi și ei om. Sunt ânst 
minute 'n care sufletul, prin aripile iubirii şale rugei, 
scuturându-se de pulbere șardicându-se mai sus, mai 
aprâpe de urditorul sâii, învinge scăderile trupesci, A- 
tunci omul este simțitor, luminat, bun, drept și pre- 
vedă&tor, ” 

Unor asemenea minute suntem datori, prorociele, 
poesiile și invențiunile ce bucură, îmbunătățeză, și 'm- 
pinge omenirea spre propășire; în asemenea minute 
dice religiunea, se fie creştinul când s'apropie de sfântul
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» Potir; în asemenea minute trebue să fie preotul când 
"ţine pruncul pe apa cea sânțită, și cere venirea du-: 
hului sânt, sc când opresce trupul omului la gura 
mormântului, şi cere puterea da erta păcatele lui; şi 
tot în asemenea minute cere şi omenirea să fie omul 
când vorbesce fraților sti. | 

Lege sântă la care mă supuiii din tâte. puterile 
mele; şi de nu'mi va fi dat se m'apropiă, uădată mă- 
car în viaţa mea, de lumina cea mare, cel puțin ni- 
meni nu: mă va bănui fâră păcat, câ nu sunt despoiat 
d'ori-ce patimă și interes personal când cutez a vorbi 
Românilor. | 

Astădi, când din pricina neunirii șa ne destoiniciei 
_n6stre „revoluţionare, unii rătăcim pe păment strein 
șalții gem în servie și 'n întunericul temniţilor; as- . 
tădi când împărații se 'nfrățesc și toți într'uă unire pă- 
desc: mormântul în care îngropară libertatea, &r noi, 

„în scra sâmbetei, care lumineză spre dioa cea d'ântâiu 
a învierii, p&cătuim întru necredință și neunire, mă cred 
dator a vorbi întru amărăciunea sufletului mei, pen- 
tru cei ce sufer și nu scii de unde vine răul; pen- 
tru cei ce se clâtănă în credința lor, şi nu. pot ve- 
dea steoa mântuirii, și pentru cei ce credură diselor 
'nâstre și 'nu sciti de ce nu se 'nfiinţară. 

Poporul a voit ca mânele'mi cele slabe se ţie câte- 
va dile uă părticică din cârma Statului, şi sunt datora“ 
spune, întru curăţenia inimei ce steiuri am întâlnit, și 

care era stoa ce conducea sufletul mei. | 
A! Românie nemuritâre! Duoi ani de când mă uit 

cum te pun pe cruce! Duoi ani de când aud bătăile 
cuelor și risurile ucigașilor; duoi ani de când ved su- 

liile înfigendu-se 'n costele tele, “buseleți. udate cu
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fiere, pe Petru lepădându-se de tine, și pe Toma ne 
credend întru. învierea ta, şi'cu tâte acestea ast-fel 
precum sunt, isgonit, învins şumilit de Gmeni, : rădic 
fruntea'mi spre cer şi strig: 

Stea sântă a României, te-am vedut și cred câ eşti 
nebiruită | | 

Nu vorbesc astădi pentru popor, câci de: şi sulere 
mai mult de cât ori-cine, are unitatea şi credința cea 
mai deplină, ce sunt reqămul cel mai puternic, și mân- 
tuirea cea mai sigură. Primejdia este pentru ce'i ce 
suntem împărțiți în partide, orbiţi de patimi și -inte- 
rese personale: și numai credem în unitatea și pute- 
rea naţiunii nâstre. 

Nu. voiesc a osândi pe nimeni, pentru câ la noi ni- 
meni n'a păcătuit din voință, și scii câ pentru unii 
orbia era mare, și pentru alţii piedicile fură şi mai 
mari, și multe stafiele revoluționare. 

Nu voiesc a cărti ci a cerceta faptele, şapune pe 
faţă. credinţa mea revoluționară, trecută şi viitâre, ca 
nimeni să nu se mai înșale din nesciinţă. 

Scopu'mi este a căuta unde este adeverul; suntem 
în ajunul învierii; din tâte națiunile Românii sunt mai 
puțini dividați; singura diferință stâ în timp și n 
midlâce; toţi ai acea- și „dorinţă, dar ideile sunt în 
luptă și ferbințelă. 

| 
Unii atrag spre “Turcia, alţii spre Englitera șalţii 

spre Francia; unii - cred în diplomaţie, în echilibrul 
European și ajutorul . Turciei, șalţii în democraţie, 
în solidaritatea popsrelor, în puterea ş'unitatea. Ro- 
măniei întregi. | 

Ast-fel îmi tind mintea 'n tâte pârțile, și cu tâte a- 
ceste când puiii mâna pe ânimă îmi simt câ n fund 

Y



sunt unul ca și România și ca venit timpul a cerceta, 
fâră cea mai mică părtinire, pricinile căderii, șa găsi 
midlâcele cele mai sigure ale biruinței; a cunsce ce 
furăm și ce suntem, care ne sunt Gmenii, și care este 
misiunea fie-câruia, unde ne sunt ranele și unde ne 
este puterea, ca să ne găsescă învierea tari și pre- 
gătiți întru tote,'ca ast-fel în minutul ce Domnul va 
dice „Românio vino afară“ se putem s&i luâm mach- 
rama "de pe față și s'o lăsâm să mergă. 

Acestă stare a duhurilor, acestă tindere a ânimilor 
este, după părerea mea, primejdia cea mai mare, câci 
câmpul bătăliei rămâne deschis pentru patimi şi ne- 
sciință, și nu este nicăiri puterea unității ca se le birue. 

A face uă chiămare. partidelor, a arăta, celora mâr- 
tea ce este 'n ânima lor, cestora puterea ce pot găsi 
în România, și tuturor greșalele ce făcurăm; a cer- 
ceta cum sa:lăcut și cum a cădut revoluţiunea este, 
după părerea mea,a găsi lumina viitorului, unitatea și 
puterea nâstră, 

Acestă chiămare a unui cetățen necunoscut, dar cu 
bună credință şi dat cu ânima patriei scle, fi-va re 
ascultată? Amorul. Patriei ș'al libertății fi-va 6re mai 
pucin puternic de .cât patimile partidelor, ȘI cuvintele 
mele fi-vor :îndestul de tari ca se smulgă din unele â- 
nimi credința ce ati în diplomaţie şi'n ajutorul străinilor: 
Gmenii revoluțiunii cunâsce-vor greșalele lor, și veni- 
vor în sfirşit toţi într'uă unire se pue credința, puterea 

nriurirea lor în regenerarea Romăniei prin Româ-. 
nia numai? - 

Câ isvorul de apă ce ţișnesce fâră a se”ngriji de este 
în stare a desetoșa pe călător, mă duc după glasul 
ânimei mele, sigur fiind câ merg după voia Domnului, 
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„Fuge necredinciosul negonindu-l 
„Bimeni iar dreptul ca un leă îndrăs- 
„nesce,& . (Solomtorz). 

„Când veţi înălța pe fiul omenesc 
pâtunci veţi cunâsce câ âui sunt.“ 

(Zeus). 

Toţi 6menii sunt d'uă potrivă făcuți după chipul şi a- 
semenarea. lui Dumnedeii; toţi nasc liberi, inteliginți 
și perfectibili, avend acelea-și drepturi. și datorinţe; 
fieşi ce om- este fiul iubit al naturei pentru a câruia 
făptuire, vicţă, şi fericire, a lucrat Și lucreză ne- 
ncetat. În fieși ce om sunt semințele tutor idei- 
lor şi faptelor omenirii întregi, precum într'uă singură 
ghindă stâ închisă făptuirea pădurilor. Tot: omul este 
fiul tatălui; tot omul este artistul și ținta sa Urditorul 
a ascuns în fie ce om, [âr' osebire, uă parte din voinţa, 
acțiunea și mintea lumii întregi, și prin urmare, pre- 

„Cum ceasornicul nu mai merge de % va lipsi un sin- 
gur cuiă, ast-fel și 'ntrun Stat de va fiun singur om 
ce nu pâte r&sufla, trăi, gândi, vorbi și lucra liber 
desfășurând în tâtă întinderea lor și pâtrivit cu ca- 
racterul, voinţa și propria sea misiune, putinţele ce î 
a dat natura, Statul acela este perdut, câci este lipsit 
d'un om, de unul din plămânii săi, paralisat contra voinței 
Urditorului, Și ucigaș al unuia dintre fiiţ săi ce” iubiţi.
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Dâ'mi pe ce sta, dicea Archimed, şi voiă rădica pă- 
mentul. Dâmi un punct, pâte dice ori-ce om, din care. 

„se pot vedea, lumea întregă, cu tot trecutul şi viitorul 
și ți voii vedi folosul, trebuința și misiunea fie'și 

câruia om, fie'şi câreia fapte, fieși căruia sunet, fie'şi 
căreia feţe, fieși cărcia frunze. Dar nu putem vedea 
sfirşitul timpilor, şi suntem siliți se ne 'nchidem în fi- 
losofia propășindei omeniri, și prin deplina înțelegere 
a trecutului, se ne pregătim, se 'nlesnim viitorul care. 
este fiul trecutului. | 

Boeri! Isus a dis pentru voi câ nu puteți înţelege .. 
“duhul adevărului, câci nu "1 vedeţi pre el; și cu tâte 
aceste nu mE pot opri da vă vorbi frăţesce şa vă 
arăta, ca voi sopriți prin baionetele Rusiei ajunge- 
rea dreptăţii, este mai mult de cât incercarea lui I- 
rod da opri venirea lui Isus omorind pruncii din Vit- 

“leem, câci vouă var trebui se stârpiți pântecile ome- 
nirii întregi. De nu puteți opri pământul Wa roti, na- 
tura da nasce și omul da 'mbătrâni şa muri ca frun- 

„dele cele uscate ca se lase locul săi fiilor să, fiţi si- 
guri că nu veţi putea opri nici mârtea legilor vâstre 
celor putrede și nascerea ideilor celor noi. Vedeţi câ 
fiul nu se 'mbracă cu veștmintele părinților săi, şi nu 
locuiesce casele lor făra face uă prefacere totală, stă -- 
cel puţin a reînoui părţile cele putrede, ast-fel precum 
făcurăți voi cu veșmintele părinţilor voştri, și Isus cu 
religiunea tatălui s&ă “Iosif. Vedeţi 'câ biruinţa vostră 

_prin trădare, Jafuri, ucideri și r&stigniri este biruinţa . 
ludeilor asupra lui Isus; temniţele, cercul de fer în 
care ţineţi pe Gmeni, şi 70,000 de baionete străine 
ce pădese mormentul în care îngroparăți dreptatea 
sunt semnele cele mai doveditâre ale slăbiciunii vâs-



75 

  

tre 1). Numai, este acum nici un Român ce nu vede 
câ Dumnedeul vostru, Rusia, «ste putred; câ nici-uă- 
dată na fost în stare se birue de cât prin intrigi și 
trădare, și câ astădi chiar, când pare a fi biruitâre, su- 
feri în umilință palmele cele scăpărătâre ce 1 dete 
Englitera, una în Dardanele, şi cea-l-altă în Grecia; 
Putredă câci sunt sute de ani de când prin zufrigă 
numa! se silesce se ne răpescă, n'avend nici-uă-dată 
curagiul se ne combată pe faţă şi cu ârmele "n mână; 
Putredă câci după ce făcu pe Domnul. Bibescu se lase 
scaunul Domniei asigurându-l că ?n zel dle hordele“i 
barbare vor fi în Bucuresci, stătu pe marginea pă- 
mentului nostru za sală de dle, în genuche 'naintea 
celui cu trei fețe steg sânt şi ne biruit, și nu "'ndrăsni.- 
se intre de cât atunci numai când vădu, câ nu ne-am 
unit cu cele-l-alre provinții și nu ne-am pregătit pen- 

“tru r&sbel, câ ne-am încredut. orbesce în Turcia, și câ 
popsrele _cele-l-alte, prin bunătatea și mărinimia lor, 
încredându-se iarăși în jurămintele împeraţilor şi diplo- 
maţilor, lăsară armele Jos. 

Sciti bine câ cuvintele nâstre nu 'ncap în voi jcâci 
»cei ce nu sunt de la Dumnedei n'ascultă cuvintele 
lui Dumnedei :).< . Sciti bine câ tocmai fiind câ ome.- 
nirea este liberă și propăşindă se 'mparte firesce în 
duoă clase, ca natura în iarnă ȘI primăvară; .una are 
misiune d'a. 'nvechi șa omori, și cea-l-altă d'a urdi șa 
nasce. Una, mai aprâpe, lipită chiar de trecut, veche 
şi bătrână, trage spre morment, și cea-laltă, nuoă și 

1) De ce re nol nu vă esilarăm, nu vă "ntemniţarăm, și nu cerurăm, aju- 
torul străin ca se ne pădescă constituţiunea de regulamentul vostru? Câcr not 
eram vil şi vot morţi, CâcI noi suntem tari cu dreptatea și voi slabi cu păcatul, 

2) Isus prin evang. loan. .
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ten&ră saruncă spre vicță, și nu vă osândese pentru 
reacţiunea vâstră; sciă câ timpul rădică armonia de 
la fie'și ce epocă ce se scurge şi câ tinerii îngr6pă 
der nu înjunghe pe cei morți. Der aș dori se vă fac 
se vedeţi cu plăcere câ fiii voștrii nu voiesc şi nu 
pot se moră, şi se priviţi revoluțiunile cu aceiași frică 
der şi cu aceiași plăcere cu care priviţi furtuna. 

* In adever starea de astădi nu este ca a naturei cu 
câte-va câsuri 'naintea furtunei?. 

Pămentul uscat pînă 'n pânteci se svîrcolesce supt 
„ radele sârelui, ca femeia păcătâsă supt s&rutările -so- 
_ţului iei, și rimele se târăsc prin crăpăturile lut ca vi- 
ţiul prin sbârciturile ânimilor vâstre; Atmosfera plină 
de miasme în€că omenirea, ca legile vâstre cele ne- 
drepte; florile sunt abătute la pământ, ca fecidra a- 
măgită, şi vermele bancheteză în ânima lor ca amăgi- 
torul în balurile vâstre; Arborii cei mari aplecă îm- 
părătesca-le frunte gălbenită 'nantea timpului şi  frun- 
dele cad pe pământ ca diamantele corbnelor în dioa 
revoluţiunilor. Strigătul pasărilor, mestecându-se cu șue- 
ratul vEnturilor și detunările tunetului cu suspinele 
poporului, cu șueratul bicelor și detunările tunurilor, 
vestesc sosirea furtunei, re'nvierea și mântuirea natu- 
rei întregi. | 

Tristă vedere, câci vântul abate copacii şi trăsnetul 
ucide; der neapărată și fericită câci fără -densa mâr- 
tea coprinde totul. 

Boeri! înțelegeţi mersul regulat al naturei, și veţi 
„cunosce îndată, câ ori-ce popor, fără osebire, este ple- 
„cat spre păstrare și linisce iar nu spre r&scâlă și ri- 
sipă; câ sciința, este firesce mai multă 'n ânimile a 
miliSne de Gmeni de cât în capetele unui mic număr
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de domnitori, și câ precum furtuna nu se face după 
capriciul unui simplu vânt, tot ast-fel și revoluţiunile 
nu se lac de 12: Gmeni fără nici uă putere pămen- 
tenă în mână, fără şcoli, tipar, arme și cea mai mică 
voie da se aduna șa vorbi nici chiar în casele lor, 
unii închiși în temnițe șalții pitiţi în cele mat ascunse 
înfundături ale capitalei; ci câ sunt protestațiunea drep- 
tului contra puterii, lupta libertăţii contra servici, a 
vieței contra morții; desceptarea demnitâții omului con- 
tra apesătorilor sci; suspinul de durere al unei na- 
țiuni” întregi urcat pînă la ceruri, ce se cobâră 'n pl6e 
roditâre; produs firesc al gândirii omenesci, adunat 
dun vec întreg ce ese la lumină cu fructele sele în diua 
însemnată de Provedinţă; glasul eșit din pântecile u- 
niversului prin care Dumnedeă dă 6menilor câte uă 
parte din sciința cea nouă şi roditâre, ce duce ome- 
nirea spre vicță mai aprope şi tot mai aprâpe de lu- 
mina sea. 

De nu este cum dic, glas din ceruri ce strigă po- 
porului ca slăbănogului „i-aţi patul şi plecă“ cum pu- 
teți tălmăci, fără se periţi de rușine, biruinţa unui mic . 
numer de Omeni nedisciplinați și ne armați, asupra 
puterilor spăimEntătâre de mii de baionete și miliânc 
de venituri, ce cădură pretutindeni la picirele n6stre, 
ca zidurile cetăţii Ericho la a șeptea cântare a trâm- 
biţei? De nu este puterea sufletului asupra materiei, 
glasul lui Dumnedeă ce comandă armia revoluţionară, 
cum puteţi tălmăci, fără se periți de turbare, câ: nici 
întrun loc şi nici întrun timp, armia revoluționară, ca 
şi Isus, na fost biruită de cât numai prin vîndare? Cum 
puteți tălmăci, că la 1821, epoca cea mai priinciosă ti- 
raniei, revoluțiunea domnului Tudor, se făcu d'uă-dată
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cu a Spaniei, a Sardiniei, etc., etc, etc., Staturi şi re- 
voluțiuni despre cari, în simplicitatea sea, vitezul Român, 
nici câ visa de esistința lor? De n 'audiți trâmbițele 
ăngerilor ce cântă marșul sculârii, cum tălmăciți univer-. 
salitatea revoluţiunilor de la 59, 30 şi 48, cănd sai fă- 
cut tunete, fulgere și cutremur, grindină și foc mestecat 
cu sânge, și popârele ca un munte rare aprins de foc, 
cădură peste scaunele împeraţilor și le prefăcură 'n ce- 
nuşă; credința ce 'nsuflețea și 'nsuflă din di în ditâte 
popârele, solidaritatea ce se 'ntemeiază între noi, mări- 
nimia popârelor, îngenuchiarea d'atunci a tuturor împă- 
raților și crudimele lor de astădi, fremă&ntarea și col- 
căirea turor ideilor morale și sociale, turbarea și 
frica ce aveți voi în trium, liniscea Ș'asigurarea nâstră 
în midlocul durerilor, şacestă sântă privelisce da ve- 
dea în partea celor restigniți nădejdea, credinţa, vir- 
tutea și jertfele cele mai mari, și 'n partea vâstră, a 
gâdilor noștri, spaima, necredinţa, turbarea, depiatia- 
rea, crudimile cele mai satanice, icâna cea adevărată 

"a. luptei ângerilor cu fi întunericului, a păgânilor cu 
apostolii legii celei noi | 

A: Revoluţiunel geniii uriaș al viitorului, sântă trîm- 
biţă a- vieţei, cum se nu cred în tine când ved câ 'n 
Englitera r&sbelele Eptarchiei, conchista Normandilor Și 
certa a duoă rose, fură revoluţiunile ce desvoltară carac- 
terul naţional şi produseră fericirea publică; în Francia, 
tristele anale ale urmașilor lui Charlemagne, durerdsa 
servire a comunelor, resbelele cele sângerânde ale re- 
ligiunii, şi sântele revoluțiuni de la 8, 3o şi 48, sunt 
singurile midlâce prin care se desfâșurară tâte calitâţile 
cele mari şi nobile. ale poporului Franc, șale lumii 
întregi; când vâd, câ Grecia, Polonia, Italia, Germa-
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nia, Ungaria și Romănia sunt datâre vi&ţa lor, revo- 
luţiunilor numai, şi riurilor de sânge cu care deseto- 
șarăm pămentul nostru? când vâd câ natura numai 
prin revoluţiuni trăiesce și urdesce, când vâd câ fe- 
meia nasce prin revoluţiune şi dureri, câ Isus născu 
în esle în midlocul miilor de prunci junghiaţi de câtre 
cei ce, voiati s€ stingă lumina, câ evangelia prin _re- 
voluţiuni numai ajunse până la noi, şi câ revoluţiunea 
n6stră este tot pentru frăţie şi dreptate? | 

„ Curcubei sânt al lumii celei NOI, cum s& nu cred 
în tine, când vâd astădi apele potopului stătute și 
m6rte din minut în minut afundându-se 'n abisele pă- 
mentului, corbii fâlfâind pe capetele vrășmașilor noștri, 
şi porumbiţa cu ramura de măslin jucându-se pe d'a. 
supra capului mei? Revoluţiune! scîntee sântă a su. 
letului urditor, cum s€ nu cred în tine când în Ro- 
mânia, unde mii de baionete veghiază pe mormântul 
t&ă, călduratți din ce în ce mai mult desamorțesce ini- 
mile Românilor, circulă din vine în vine, și tresaltă 
„până și chiar pana mea!
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„Intunecatu-s'aiimai mult de cât spuza 
„Chipul lor, închegatu-s'aii pielea lor peste 
„6sele lot, uscatu-s'aii, făcutu-s'ati ca un 
„lemn. — Mal bun! erai răniții cel de 
„sabie. 

„Sfirșitu-sai fâră de legea ta Sisne; 
„nu va adaope âncă a te 'nstreina pe 
ptine.* . (Zeremia ) 

- „Pătrundeţi-vă bine, câci nu mal suntem 
„orbi ca ma! 'nainte.“* 

(Caroînt al sătenilor. Aug 1848.) 

De nu mai credeți în Dumnedei; de nu vedeţi câ 
lumea gemea întruă nedreptate ca cea de astădi când 
a venit Isus; de nu credeți câ cuvintele lui de drep- 
tate și frăție, sunt comendi ale Domnului, ce negreșit 
se vor împlini; de nu simțiți câ suferi pân'acum fâră 
de legile vâstre numai ca să v& dea timp de căință; 
câ nu sa vărsat sângele pentru mântuirea boerilor nu- 
mai, și câ ucenicii șaleșii si erau toți fiii poporului; 
daca dic nu mai aveţi nici lege, nici credință, şi nu 
mai înțelegeți cele sânte, cercetaţi cel puţin și 'nțele- k 
geţi cele omenesci. : 

De când pământul stăpânirea sa impus prin silă, 
sei a domnit prin alegere. Când a fost prin alegere, 
îndată ce na înţeles câ misiunea iei este d'a 'ngriji de 

popor cu aceași nepărtinire, dreptate şi iubire cu 

care tatăl îngrijesce de fii sâi, cădu, când poporul a- 
junse în versnicie.
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Când sa impus prin silă, muri în diua ce poporul 
înțelese câ este mat puteric de cât asupritorii săi, 

Acum _uitaţi-vă şi. veți vedea câ tot Românul scie 
câ voi cei ce vă hrăniți cu sângele stă sunteți puțini 
la numer; ca gre&untele de nisip în fundurile mârilor, 
așa Sunteţi voipe lângă mulţimea popârelor. Puterea 
vâstră stâ în soldaţii ce vă slujaii orbesce credând câ 
domniţi și chinuiți lumea „cu mila lui Dumnegei€, șia- 
cum ascultați cum vă strigă poporul român, » Statul 
peste poporul român; fiii și irații noștri sunt militarii, 
»dorobanţii Şi pichetaşii. Petrundeţi-vă bine câci acum 
„numai suntem orbi ca mai 'nainte 1),< 

Boeri! Cuţitul a trunchiat mai multe capete de îm- 
p&raţi; glânțele sfâşiară velul ce acoperea neputința şi 
goliciunea lor, şi voi, voi chiar slugile lor cele mai a- 
deverate, nu vă mai sculaţi în calesci naintea Domnilor, 
şi nu le mai sărutaţi talpele picidrelor precum când îi 
credeai unșii lui Dumnedeii. Uitaţi-vă şi vedeți că la 
diua cea prescrisă, pretutindini, baionetele se 'nt6r- 
seră spre pepturile Domnitorilor, că vă 'ntinarăţi în 
desfrănare, în sânge și fără de legi și nici chiar în Rusia 
nimeni numai crede că Nicolae este unsul lui Dum- 
nedeă; ș'atât de mare este puterea - propășirii, încât 
acolo chiar pe tâtă dioa se descoperă conspiratori în 
guardia cea mai credinci6să împăratului, a cărora pe- 
depse şi publicațiuni, devin propaganda cea mai pri- _mejdi6să pentru voi.. 

Uitaţ-vE și vedeți că, mai cu scmă dela 48 încâci, 
de la tronul Rusiei până la scaunul Domnului Stirbei, 
tâte se clctenă pe temeliele lor; vedeți că fricele vâstre 

  

1) Cuztit al sătenilor în ședința de du 17 August 187e,
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şi armiile ce ţineţi în picisre spun lămurit câ nici uă 
revoluţiune nu este biruită; vedeţi că sunt 60 de ani 
de când mai pe tot anul lumea cea veche se surpă 
de cutremurul revoluționar; câ Parisul, Roma, Berlinul, 
Viena, Peșta și Bucureştii, vădură stăpănitorii lor fugind 
scii îngenuchind naintea poporului, şi nu uitaţi câ stegul 
Revoluţionarilor sa botezat în sângele cel sfânt al 
mucenicilor libertâţii. Nu uitaţi cavurăţi trebuință s'a- 
dunaţi fofi împreună tote puterile vâstre,. și pe rcud 
în heşi ce loc ș'abia asfel, ajutaţi de greșalele și desu- 
nirile nostre, şi ?n, unele locuri de trădările iudilor, pu- 
turăţi se n€& abateţi vremelnicesce. Vedeţi cacum din 
di în di, din ces în ces popârele se legă unele cu altele 
în frăţie și solidaritate, și câ popârele unite sunt mai tari 
de cât ârmia împeraților voștrii, care şi ea este popor, 
și ea are suflet de om,:și va veni uă di în care ne 
mai putând suferi chinurile, nedreptâţile și sutele de 
nuele cu care “ plătiți credința, ea mai ăntăiti va vărsa 
veninul din inimile vâstre. 

Deschideţi mari plopele ochilor și vedeţi ca 'n duoi 
ani recrutarăm pentru Revoluţiunea viitâre mai mult de 
cât jumătate din cei ce erai protivnicii noștri; că lumea 
colcăe "n fertura revoluţionară, și glânţele, vergite chiar, 
şueră pe la urechiele impăraţilor; vedeți mai cu semă 
lupta cea mare ce este "n Austria, între spiritul felu- 
ritelor ginte, gangrenă grozavă ce nu se vindecă prin 
tăiere, căci râul cresce alâturi, și iar mai alâturi, și nu 
puteţi trunchia trupul ăntreg. Vedeţi că ne mai fiind 
nici uă familie ce nu plânge perderea unui m&dular, acel 
imperii nemărginit este 'n ajunul d'a cădea bucăți bucăţi; 
şi căderea lui va sgudui lumea până în inimă și stri- 
gătul s&ă va resuna dintru'n capăt al pământului pâna'n
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cel lalt capăt, şi nici un unghii de scăpare nu va mai 
fi pentru voi. Puneţi în sfirşit urechea. pe pământul 
rumânesc şi veţi audi, cafară din 70 de familii ale 
vâstre, numai este nici uă colibă, nici uă casă chiar, din 
care nu ese un suspin, un blestem șo ameniţare. Ve- 
deţi că Gmenii cei chinuiţi în temnițe, și armiile streine 
ce ţineţi în ţeră,. strigăm gura mare, că. temeliele vă 
sunt putrede, câ bâla va ros plămânii, și că n tâtă 
țera numai este nici un om care se pue umerul pentru 
legile vâstre, căci nu este nică unul care se fie liber 
şi Stimat ca om; nici unul a căruia muncă se fie res- 
pectată și resplătită, a căruia avere se nu fie în pri- 
mejdie da fi răpită de Domn, miniștrii, judecători și 
cârmuitori; care se fie sigur că mâne se va culca în 
casa lui iar nu în temnițe; nici unul care nu vede 
că Domnul şi boerii cel chinuesc sunt ei singuri servi 
şi batjocură ai servilo: împeratului rusesc,  cerșând 
puterea numai pentru câștigul cel aduce; nici unul ca- 
re nu scie că sunteți goi de tâte cunoștințele, goi 
de cinste, de virtute, şi chiar de religiune; că tronul și 
țera tâtă snut moșiile intriganţilor, slugilor, și favori- 
telor ce trăiesc în scandal, îngrășindu-se cu sângele po. 
porului; niciunul ce nu se 'nfiâră chiar de facerile v6s- 
tre de bine, căci vede că funcțiunile civile, bisericesci 
și militare curg din mânile cele 'ntinate ale streinilor, 
că intriga este 'n loc de merit, slugăria şi mitele în loc 
d'amorul virtuții și al libertâţii, şi nimeni nu pâte nainta 
de nu și va vinde libertatea, voinţa, sufletul și dem- 
nitatea sa de om; că finanţele sunt în jaf, ligile apă- 

„rare pentru voi, bici și derăpănare pentru cei i lalți; 
că biserica este casa 'n care speculă vîndătorii ; că oș- 
tirea este comandată de străini Și de Gmenii cei mai
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depravaţi, mărturisind voi singuri că omul pentru voi 
este zpo7/ (1); nici un om 'n sfirșit care nu vede, că 
t6tă cârma este 'n mâna acelui vițiti ce n'are un nume 
proprii în nici uă limbă ; iasmă cu duoă trupuri şuă mie 
de guri ce nu se satură adunând și risipind, şi a că- 
ruia f6me tot-d-auna crescândă şi .nici uă dată potolită 

nu se mai opresce la nici uă nedreptate. 

(1) Veqi ofisul d: Stirbeiu ?'n care dice: „In Consideraţia temltcului de fir îl 

slobodim din slujbă cu rangul de praporgică“ așa dar d-le Stirbet omul n'are 

nic! uă cunsideraţie? :
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„Vedeţi șaudițr acestea pământe- 
„Nil şi fil Gmenilor, împreună boga- 
ntul şi săracul, câci gura mea gră- , pesce adevărul și cugetul meii pri- 
cepere; omul în cinste fiind n'a 
mPriccput: alăturatu-s'aă cu dobit6- 
„cele cele fără minte, și S'aii ase- 
„mânat lor; ca nisce ol în iad s'au 
„pus, şi mârtea va pasce pe dinșir, 

(Duta). 

Boeri! nu este cu putință se v& desbrăcaţi un mi- nut de păcătâsele vâstre caftane ca se străbată şi n ânimile vâstre radele adevărului: Voi sciți prea bine 
câ, nam nici un interes de voi, Sciţi din încercare câ 
sunteți atât de puţini, discreditați și nevrednici în cât 
nu puteţi pune cea mai mică piedică sfintelor revolu- 
iuni, ca și paiul ce-l calcă. picidrele pe nesimţite, seu il spulberă cea mai mică adiere de vânt. | „Der fiind-câ suferințele esilului, și timpul ce am tre- cut în închisori, împuţinară cu mult dilele ce 'mi a fost 
prescris natura la nascerea mea, aș dori pîna nu m& 
duce 'm sânul maicei: mele, se văd dreptatea 'și frăţia domnind în țera mea făra fi roșit cuă picătură de 
sânge măcar pământul părinților mei, și d'aceia, acum 
câ suntem în ajunul învierii, v& mai chem uă-dată âncă 
în casa lui Dumnedeti, în patrie. . | | 

Da mai remas în voi uă schintee de credință în
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Dumnedei, cum socotiți ca putut face atâtea miliâne 
de Gmeni, după c/hzful șascmonarca În, spre a servi 
la 70 de familii de boeri? Cum uitaţi cuvintele de 
dreptate și frăție ale Evangelici, și nu vedeți câ fiul 
teslarului,prochiemând sântul principii al egalității, des- 
schise propășirii şactivitâții omului uă cale mare și 
-nuoă, ce no veți putea închide întru puterea regu- 
lamentului vostru; şi câ biserica, cu tâtă poticnirea cea 
mare în care se află, are aceiași casă, șacelași altar 
pentru domnii şi pentru servii săi. Deca vița n'are 
pentru voi destule dovedi de egalitatea 6menilor, mâr- 

- tea cel puţin nu varată limpede, egalitatea 6selor şi. 
ale căpăținelor omenesci! | 

De mai aveți uă schintee de credință cum  îndrăs- 
niți, nu ca Cain uă-dată, ci pe tâtă dioa și cesul sute 
de ani întregi, se ucideți pe frații voștrii cei blândi, 
păstorii cei buni și drepți ce v& hrănesc ca pasărea 
puii iei cei. goi, și neputincioși? Cum îndrăsniţi, nu 
ca luda uă dată, ci pe tâtă dioa și cesul, sute de 
ani întregi, se vindeți, şi se restigniți pe crucea du- 
rerilor pe părintele și Dumnedeul vostru; căci latăl 
meii Îucrătorul este 1)* şi părinte e poporul, lucrătorul 
acesta ce va crescut, care vă ţine și ve hrănesge, cu 
mierea, cu grâul, cu munca, cu viața, cu durerile, sus- 
pinele și lacrămile scle, ca se trăiţi întru fericire iu- 
bind pe părintele vostru. 

Ascultaţi boeri! apropiaţi-vă ca mine 'n minutul acesta 
de ușele altarului, și uitând ori ce patimă și interes in- 
dividual aruncaţi-vă ochii î împrejuru-vă și în voi înși-vă; 
cercetaţi un singur minut în vicța vostră, și ?n adevâr 

') Isus prin Evang. In,
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v& dicii vouă, la cele ce veţi vedea veţi cădea cu fața 
la pemânt, vâţi cere ertare Domnului, şi veți fi mântuiţi. 

Uitaţi-vă la cămpia aceia peste care radele s6relui tin- 
dendu-se ușor și dulce, o sărută din partea cerescului 
părinte, și ea se frămentă'n durerile nascerii, ca cum ar 
voi din pântecelei numai se hrănăscă lumea întregă; 
șapoi aruncaţi-vă ochiul pe sântul mucenic săten român, 
şi veţi vedea că n&vălirile barbarilor, uciderile, trădâ- 
rile, jafurile, corupţiunea streinilor Şa vâstră, vec peste 
vEc, an peste an, di peste di, şi nenorocire peste ne- 
norocire. se grămădiră pe spatele lui ca ncua pe cul- 
mele munților, și nu putură se "1 dobâre la pământ, | 
sei îngheţe sângele și se stingă 'n inima lui schîntea 
cea sântă a libertâţii, consciința naționalitâții, a pu- 
terii ş'a vitejiilor scle, ast-fel în cât astădi âncă, scie 
câ fâră densul România „se va umplea de spini și 
»„de pălămidă prefăcânduse 'ntruă pustietate grozavă; 
»câ fâră densul, țera romănescă rămâne sterpă, câci 
„el este Statul și visteria, și când va voi, nu va lăsa 
„pre vrăjmaș se vie și se ia stegul, dupe cum vă 'n- 
»chipuiți dumnevâstră 1); și când tunetul r&sună pe 
dWasupra bordeiului săi el aude glasul lui Traian, ce 
Și rechiamă nebiruitele'i bataliâne 3), când voi cădeţi la 
“pământ, aprindeți făcliile ȘI tremuraţi asceptând se cadă 
peste voi trăsnetul cerului. Uitaţi-vE și vedeți pe spa- 
tele lui se vâd ranele iataganului şi v&nătâile bicelor, 
și stă scris pe certi d'asupră'i câ voi sânteţi cei vino- 
vaţi; este gol şi flămând; faţa“ pârlită de sâre, frun- 
te'ai cea lată și plină d'arăturile durerilor, și ochii cei 

41) Cuzântul sătenilor în şedinţa de da LU zlug. 1848 
*) Vedi fa Valachie moderne de Principesa Aurelia Ghica,
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plini de foc spun câ sufletu'i este 'ntristat până la mârte, 
„câci vede vermele cei strein vieţei și naturei sele, voi şi : 
protectorul vostru, sfredelindu-se spreânima ţ&rei lui, ș'au- 
de pruncul, sufletul set, plângând de »dimincța până la 
»amiadi, și vede câ nu lasă dorobanţul pe maica-sa sl 
pue la sânul iei.€ Trist în sfirşit câci vede câ. dup'atâ- 
tea chinuri și muncă, îi luarăți acum şi vitele, și căl- 
darea, și salba copilei sele, și ?n bunătatea Și credința 
lui plânge rătăcirea și perderea restignitorilor sc. 

Șacum câ vădurăți rodurile vâcurilor, șale muncei 
unei națiuni întregi vărsându-se 'n casele vOstre, uita- 
ți-vă și veţi vedea uă privelisce de nu mai tristă, mult 
mai “spăimântătâre,. câci sătenul în durerile sele are 
cel puțin drept mângâiere, credința sa în Dumnedei 
și înviere, amorul șajutorul soţiei șial copiilor şei, [i- 
niscea cugetului ș'odina somnului; el este sfințit şi ro- 
ditor prin muncă, și voi blestemaţi și sterpi prin trân- 
dăvie; el luminat prin suferințe şi voi întunecaţi prin 
desfrânără; el Român, necorumpt, frumos, sănătos, bun, 
drept și.iubitor, prin rudenia sa cu pămentul, şi voi 
corumpți, bolnavi, și nedrepți prin rudenia vâstră cu 
streinii, prin trândăvie, desfrânare şi ședere. Blestem 
ceresc da ședea ne'ncetat ca osândiţii în iaduri, pen- 
tru cari Virgilii n'a găsit mai mare chin de cât șede- 
rea vostră. „Sedet, zeternumque sedebit.€ Afară din 
puţine, forte puţine escepțiuni, voi, domni, boeri, câr- 
muitori și stilpi ai ţ&rei (cum vE diceți) cari v& sunt 
cunoscinţele? Lipsiţi cu totul de cea mai- mică idee, 
de istoria lumii șa patriei vostre, de filosofie, de e- 
vangelie, sciințe şi cunoscințe legislative şi administra- 

„tive, nu cunscâţi, și nu păziţi nici chiar regulamen- 
tul și puţinele file ale pravilei lui Caragea. Afară din,
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puţine esepțiuni, slugăria, desfrânarea, ura, deșertul și 
bâlele vă rod di și nspte pe voi și pe fii voştri, şi 
ntr'uă singură generaţiune vi -se stinge familia, periţi, 
cum per dupe petră supt bășicele ploei petele de în- 

„secte. Averile, prin risipire, judecâţi și dobendi se. 
scurg din casele vâstre, ca apa din palmele mânilor, 
și copiii din ce în ce mai rei. de cât părinţii lor, cei 
ce nu mor în chinuri în braţele vâstre, vă trudesc, 
v& batjocoresc, şi es din casa părintescă goi cu ânima 
Şi cu mintea, fâră sciință, fâră lege, fâră iubire și fâră 
Dumnedei, speculând naintea barbelor vâstre celor 
albe, patria, ondrea, surorile, soțiile, copilele lor și 
chiar viața vâstră; „câci în adevâr die. vouă, nu pâte 
„face fiul de la sine nimica râti, de nu va vedea pe 
„tatăl făcând; relele ce face el, acestea şi fiul le va 
„face 1).€ 

Afară din puţine escepțiuni, care este sociul ce 
pote dice, câ copiii sociei s€le sunt fii sâr? care 
este sociul ce nu 'și vede socia în curs de 4 5 ani, 
cât ţin cele mai multe căsttorii, n&pustindu-și copilașii 
pe mâinile servilor, şi trăind pe uliţi, la baluri și visite, 
vindend scă dăruind ondrea ei la 4, 5 străini, des. 
puindu-vă, chinuindu-vă în întru ȘI batjocorindu- -VE& a- 
fară? Care este femeia ce nu e năpustită, chinuită, cu 
ânima sdrențuită şi cu fruntea plecată de asprimea, 
nesimțirea, desfrenarea. şi nelegiuirea sociului, veş- 
tejită și profanată de amorul amantului, și ucisă de 
purtarea fiilor iei? Care este casa. n.care nu vede lu- 
mea totă, în dioa cea mare, la lumina s6relui, certuri, 
desirenări, lepădături, jafuri și trădări, tăvălindu-se, 

  

1) Isus prin Evang. I6n.
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chinuindu-se și 'mmulțindu-se unii cu alţii, întrun ame- 
stec de lașitate, rudenie și crime, ca vermii în întu- 
nericul gropilor? 

„_ Boeril voi cei ce adunarăţi cenușa regulamentului, 
credend câ cu cenușa veți putea orbi un popor întreg 

 desceptaţi-vă, căci în adevăr vă dic vouă cei ce semănă 
vânt vor culege furtună. , 

Domn, ministrii și boeri, vot ce puserăți pe Român 
supt jugul străinului, și 'nchiserăți şcolile ca se orbiţi 
pe Samson; voi slugi ai slugilor străinilor; lilieci ai. 
dilelor viitâre, ce vă jucaţi și banchetaţi în baluri, 
când România și lumea tâtă geme pe patul durerilor; 
voi ce vindeți Patria pentru aur, și 'mpodobiți cape- 
tele copilelor vâstre cu lacrămile sătenilor ce se 'mpe- 
tresc în briliante când cad pe păment; voi furi de 
cele sânte, câci despuiați și jăfuiți România în gr6pă 
chiar, îngenuchiați în grabă și cereţi ertare pina nu 
sosi aul învierii, câci în adevăr vă dic vouă, cafta- 
nele, decoraţiunile și diplomele ce aveţi nu mai ascund 
poporului goliciunea vâstră, precum frundele de smo- 
chin n'ascunse lui Dumnedeiă goliciunea lui Adam 1), 

A! umbre viteje a oștilor Române voi vechi birui- 
tori ai lumii; voi ce faceţi se tremure ?n saraiul săi 
pe Sultanul cu barba albă, eşiți un minut din mormintele 
vâstre și vedeți câ spatele soldaților de astădi sunt 

  

1) „Peste cât-va timp, nu v'a mat fi nici un om atât de nebun şi prost ca 
se primescă posițiunea cea 'ngrozitâre a unui împărat. Cel ce vor voi s'aibă 
negreșit pe cine-va pe tron, vor fi siliţi, se ia scra din unghiul ulițelor, vr'un 
nenorocit, ca se fie jertfa omenescă ce se numesce împărat, ca se parade câte- 
va dile între maimuțe în genuche, și se bea apol cupa iadului, . . . ste. 
mare osânda acelora ce păcătuiesc contrafăcând pe Dumnedei. , . Impără- 
ţia și împărații, vor deveni uă iasmă, și critica viitâre va tăgădui că fura,“ 

(Michelet ZZistozre de la Pizolutton f/rangaise, t. +.)
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vinete de nuele, și șefii lor comandă se 'nchine ar- 
mele, celora ce 'ngenuchiati înaintea. vâstră. . 

Umbre viteje a lui Stetan, Mircea și Mihai, voi ce 
împuneți celor-l-alte naţiuni, domni și împărați, eșiţi și 
vedeți, câ Tronul vostru, ce strălucea ca sârele, este 
astădi un scaun putred ce "| vând străinii celui ce și 
vinde mai jos ânima. 

Domni, boeri şi soldați, uriași ai României, eșiţi un 
minut din morminte şi vedeți câ strănepoții voştrii 
vînd străinilor carnea vâstră, pământul cel frământat 
cu sângele vostru; câ acvila Română ce plânta cru- 
cea biruinţei pe zidurile păgâne, se făcu corb fără a- 
ripi pe stegurile lor; și ceptrul vostru, cel ce dărăma 
tronurile împăraţilor și sdrobea porţile Vienei şale A- 
drianopolei se prefăcu în. mâinele lor în bicii ce dă- 
râmă ânimele Românilor. 

Umbre uriaşe, de nu voiți se blestemați, eșiţi cel 
puţin pentru tinerime, arătați-vă un minut junimii în 
t6tă lucirea vâstră, și mă jur pe biruințele vâstre câ 
veţi vedea îndată sdrențele poporului de astădi pre- 
făcendu-se 'n purpură, şi fie 'şi ce Român luând în 
mână ceptrul vostru, secura. tea Michaiă, ceptrul acela 
Românesc cu care sdruncinași armia lui Sinan-Paşa, 
va face pe toţi se cunâscă -iarăși România, România 
unită, mare și stimată de tâtă lumea.”



V 

„Mar bine ţâra lor să se prefacă în- 
„trun întins mormânt, numal să rămâe 
„tot țera Românilor.“ 

(storia ui Alichai de N. B.) 
„Les vieux partis ne sont que des 

„Tuines que le courant r€volutionnaire 
„aura bientât emportses. . 
(Pierre Pradi6, representant de peugte.) 
„Le front monarchique a ferdu la - 

„couronne i le front 'populaire Farfend.& 
(Chateaubri and. fm. Outre- Tone.) 

Precum rîurile când li-se sparg vadurile copleșesc.. 
totul cu apele lor pînă ce și găsesc albia, ast-fel în- 
tru început popârele se cotropeaii unele pe altele până 
ce putu fie-care se s'așede pe locul să 

Românii aședaţi din început pe albia lor cea ade- 
verată, mare și frumosă, având drept misiune d'a lumina, 
iar nu da subjuga naţiunile vecine se desfășurat sin- 
guri întru fericire. - 

Ocoliţi €Ens& de naţiunile cele mai barbare, ca un 
steii în midlocul oceanului, suferiră în neclintire, lo- 
virile valurilor celor mai turbate: Goţi, Gepidi, Huni, 
“Unguri, Poloni, Tătari și Turci, pe rând, şi mai mulți 
d'uă-dată năvăliră asupră -ne, şi toţi fură biruiţi, pînă 
ce prin amăgiri perdurăm una câte una cea mai mare 
parte din provincii, și ast-fel veni uă di fatală în care 
neatârnarea şi instituțiunile străbune r&maseră întregi
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numai în Moldavia și.'n ţera: Muntenescă. Slăbiţi prin 
desunire, și vădend lumea tâtă la picidrele Turcului, 
Românii fură siliți, de dreptul cel mai tare, se iea 
Pârta drept stavilă năvălirilor celor-l-alţi barbari, făr'a 
da €Ens& străinului nici una măcar din instituțiunile lor 
cele democratice. 

În puterea ?n care erau Turcii atunci, neatârnarea 
ce 'avurăm prin biruinţele şi tratatele lui Mircea, era 
âncă uă glorie pentru Români; dar este vederat, pen- 
tru cel ce se simpte Român, că ort-ce alianță, cu străi- 
nul, este uă scădere a naţionalităţii. Mai adaogă âncă 
câ Românii, moscenitori ai civilisaţiunii Romane, Și 
purtători ai stegului democratic și frățesc al lui Isus, 
nu puteai trăi în unire și linisce cu Turcii. ce erati 
uă putere barbară și vremelnică, eșită din cel după 
urmă suspin al. lumii celei vechi, “ursită a cotropi fără 
încetare scii. a muri, şi prin urmare Românii fură si- 
liţi se apere ne 'ncetat tratatele și libertatea lor ;cu 
armele, și mai în urmă cu sabia cea ne biruită a vi: 
tezului Nlichai; cu tâte acestea în genuche la mormen. 
tul lor spuiii, câ Napoleon reînființă în Francia împe- 
răţia omului asupra omului, și Michai, cununând Ro- 
mânia cu glorie, ne deprinse a ne 'nchina omului, și 
cu braţele s€le cele puternice rupse scutul cel tare ce 
naţiuni întregi nu | putură străpunge, Egalitatea și pro. 
prietatea. o 

După căderea lui Michai prin zZrădare, Românii de- 
prinși acum se se 'nchine la Domni, și perdând ega- 
litatea și. proprietatea, scutul cel mai mare ce apera 
pepturile lor, cu servia naţională lăsară se intre și 
Domnia străinului; der șacum tot prin intrigă și amă- 
gire, câci sabia pici-nd-dată, nu la putut birui,
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„Ori-ce Domnie este întuneric, corupțiune și desbi- 
nare, este lipsa de libertate, de sciință, și de istoria 
Patriei, lipsa de egalitate, de credință, de iubire, de 
virtute și de lucru; ne 'ncrederea 'n sineşi și 'n cei- 
lalți, bănuiala şi nedreptatea, închinarea la idoli, la 
putere și la stăpânire, disprețul ' omenirii șal naţiunii 
sele, :norul ce ascunde st&oa, drepturile și puterea o- 
mului șa naţiunii s€le, | 

Domnia străinului este mai mult de cât tâte aceste, 
şi România trunchiată tâtă, fu pină la 1821 d'a drep- 
tul și pe față: supt domnia ştrăinilor. 

Pămentul României, arat cu picidrele nebiruitelor 
batali6ne, udat cu sângele vitejilor, semănat cu săgeți, 
cu glnţe și cu 6sele martirilor libertăţii, a dat tot-d'a. 
una spicul de griă ce a învîrtoșat pe Români și va 
da negreșit și spicul ce”l va mântui. — De acea la 821 
veni Domnul “Tudor, și cuă singură lovire sdrobi „ba- 
laurii cei streini ce ne sugea sângele și umblai se 
ne înghiță de vii 1).< 

Dar fiind-că câsul unirii și al liberării poporului nu 
venise âncă, vitezul Vladimirescu împedicat de ideile 
cele strinse ale contimporanilor S&i, și de încrederea ce 

„arătă că are în Turcia, cădu prin trădare, în cursele 
Rusiei, mai înainte de a putea se le sfârime, și sân- 
„gele săi vărsat pentru libertate, abia putu se ne dea 
atunci un Domn Român. | 

Am dis Român, și numele lui spune că și el era 
atunci străin, 
„Grigore Ghica, născut dintr'uă familie străină, cres- 

cut în bogăţie și în familiile boeresci, boer depărtat ” 

  

1) Vedr proclamaţiunea d. Tudor,
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de săten, slăbit din nascere și lipsit, ca tot'boerul, de 
ori-ce sciință, cu t6tă bunăvoința sa, nu putea fi de 
cât şeful unei caste corupte şi mârte pentru Patrie. 

- Cu tote aceste Revoluţiunea Vladimirescului aprinsese 
libertatea și naționalitatea în inimele nâstre, și supt 
Domnia lui Grigore Ghica, se simţi Gre-care uşurare 
când, reintrarea Rușilor întroduse din nuoă mârtea, şi 
regulamentul renoi stăpănirea lor: astfel în cât cei-lalți 
duci Domni, fură nisce simple slugi ale Rusiei în uni- 
formă Românescă, și streinismul, boeria și corupţiunea: 
urmară calea lor. 

Nu cercetez astădi faptele lor, căci fie-care are - 
inima sa ranele deschise âncă, şi nu pâte uita că, boer 
şi Domnie, este servie, stingere şi peire. Aduc numai 
aminte cititorilor mei, că la noi, atât străinii cât şi bo- 
erii din .pricina corupţiunii şi disprețului ce au petru 
popor, nu fură nici cum în contact cu 'sătenul, 
ust-fel suflarea lor cea ciumâsă, molepsi oraşele numai, 
şi în orașe familiile boeresci numai, precum furtuna 
rescolesce mările pe 'd'asupra, faridurile: remăind tot: 
da-una. liniscite. | Ea 

Societatea dar vie și perfectibilă, înaintând şi. des- 
voltându-se încet, poporul sănătos, tânăr și vertos,, lu- 
minându-se din di în di prin cuvintele Evangeliei, şi 
stăpăniarea prin neputinţa, nesciința, lăcomia și crudi- 
mile iei sugrumându-se singură pe tot minutul, mențin 
lupta între noi, și lupta, ori cât de mică va f, când 
este pentru dreptate şi necontenită, aduce negreșit 
biruinţa. a 

“Rusia pote vedea acum tot omul ce scie se cerceteze, 
câ este atât de slabă în cât nici în Ungaria, nici în 
România, nici chiar în Turcia n'a intrat prin puterea:
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baionetelor. Corupțiunea șamăgirea este singura armă 
prin care birui tot-d'a-una, şi cu care ne 'mpunge c6s- 
tele âncă. de la Petru cel mare. | 

Indulcită prin isbenda ce avu în Polonia, începu la 
noi ca și la dânșii, prin taină a 'mpinge pe boeri s'a- 
suprescă pe săten şi în aparință se sarăte ocrotităre 
a neatărnârii Șa naţionalității nâstre 1); și când fu 
silită de Englitera se 'şi.scâţă oștile din țeră, ne dete 
prin obștesca adunare ce era uă umbră de libertate, 
alegerea Domnilor 2), şi un regulament făcut în Rusia, 
și revădut duă comisiune de boeri presidați d'un mus- 
cal, şi pădiţi de baionetele armici Rusesci 3), 

1) Vedi proclamaţiunile ier câtre Români, cuvântul generarelui Kiselef la des- 
chiderea obșeştei adunâri, cuvintele ce a scris în românesce pe monumentul ce 
lăsară pe d€lul Mitropoliei, și istoria Poloniei. | . 

3) „Înţeleg, dicea cu drept cuvânt Nicolae, d-le Custine, republica și monar- 
chia, dar nu 'nţeleg guvernul constituţional carele este uă corupţiune şuă slă. 
biciune.“ De ce der. ni la dat? pentru 'câ nuinal printr'Ensul și schimbarea 
Domnilor, putea să rorumpă pe Gmeni, ast-fel precum a mărturit singur d-lur 
Custine, c'a asudat forte pân'a cumpărat deputaţii camerit Polone, 

3) „Rusia în 92 declarându-se Drofectrița libertâții Polone, provocă uă confede. 
rațiune de trădători ș'menii lesne credători, ce pun nădejdea npeatârnârii na- 
ționale în generositatea vrășmașului, Poniatowski cere ca facere de bine de I'a-- 
cea Caterină fâră suflet s€ pue slicșit lungelor chinuri ale unui popor dându'r 
mal bine un principe rus. Ce dice Rusia? Dumnedeule ! se îngrodesce! ac€ 
stă cerere arată câ nu cunosc generositatea împărătesii | ce, pentru densa 6re 
lucredaă ? Nu, ci pentru Polonia numal, pentru interesul Poloniei numai, O stinge 
şucide cu felurite chinuri. Dâ pisici! un şârece, îl lasă, și 'nchide ochit biată 
pisicuţă. Prada e bună, der e mat dulce, sto 'nșeli, so amăgesci, sto faci a 
crede câ. v'a scăpa... Femea bătrână cu inima bisantină, mavu altă plăcere ma! 
dulce. In ajunul al doilea împărțiri, favoritul er jura âncă Polonilor câ 'mdată | 

„ce se va prochiema constituția republicană, armia suveranel sale, înțelepțesce 
şi cu cinste va retrece hotarele, Regii d'atunci nu eraii mat ret de cât cel d'acum. 

" Purtarea lor dovedesce fundul inimil rigale, resultatul neapărat al unel institu- 
țiuni monstruse : disprețul cel mai diplin al omenirii, ” 

„În câsul ce scrim aceste cuvinte, tot pămentul este roșu de sângele versat 
de 'mpt:aţi. Lumea este în dolii, Și inima mea este pe tâte câile, în urma
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"Domnii âsemenea ca 'se pâtă avea 'n ghiarele lor 
Omenii și consciințele lor chiar, prin educaţiune, legi şi 
'ndatinâri fanariotice, isbutiră s' aducă societatea în 
stare ca cel ce nare uă slujbă se piară de f6me. 

Ast-fel Gmenii cu ânimile cele: mai nobile, cu mintea 
cea mai ageră, cu capacitate și cunoscințe d'ajuns ca 
se pâtă căsciga viața cu munca lor, stat a picidrele 
scaunului domnesc și boeresc, cerșind uă slujbă, ca câ- 
nele cel (lâmând la scaunul măcelarilor, asceptând se'cadă 
scii se “i arunce vrunul din 6sele ce nu va putea vinde. 
Sufer şi cu tâte acestea trebue so spuiti ca se cadă 
tresnetul opiniunii publice pe contimporanii mei cei culpa- 
bili. Cunosc în patria mea 6meni virtuoși, cu sciinţă și pro- 
fesiuni speciali; dar nu cunosc mai pe nici unul, care se fi 
avut puterea da refusa rangurile funcţiunilor stăpănirii 
ce-o despreţuia el însuși, șa se hrăni cu munca Şi cu 

“sciința sa, ca medic, avocat, profesor, etc,, etc., etc. 
Dreptatea cerului ânsă, și puterea adeverului sunt 

atât de mari, în cât Rusia, Domni şi Boerii iei, cădură 
singuri în cursele cele infame ce le 'ntinseseră Ro- 
mânilor, câci rangurile, slujbele și Domnia, fiind singura 

acelor procesiuni de femei şi de copil în negru, cu fii martirilor ce umblă cerșând 
pâinea lor. Familiile eroilor „Dunării, cari, în 1848, cu uă generositate nespusă 
împărţiră cu poporul averea lor, astădi tind mâna. Priimiţi cea ce am, acest 
Cuvânt şi acestă lacrimă. . Priimiţi-o și vol ruine ale oraşelor, ce staţi în picidre 
ca se vedeți inima cea părintiscă a împăraţilor ! Primiţi-o morminte mute, fâvă 
inscripţie, fâră ondre ce "nsemnaţi calea lui Radetski de la Apenini și până 
la Alpi Nu cutez a mă uita în șanțurile Vienii; mr e temă d'a vedea âncă 
barbarele ucideri de copil mici, 6sele acele însemnate cu cuțitul croaților, cu 

"dintele câinilor... A! nenorocită ligionă academică, voL viteji între viteji, „buni 
între buni, soldați de 13, 20 de ant, abia eșiți din braţele mumelor în durere, 
fire eroică a Almanici, fire a poesiel ș! a gândire, ar lăsat lumii o istorie fârte 
crudă... Vor începe-o adesea dar cine va putea s'o sfirșască?.., : 

(Michelet Zfis. de fa hori v.) 

7
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profesiune prin care omul dobândea midloc de viață și 
Gre-care libertate, năvăliră toţi pe dânsele și se sfâ- 

șiară unii p'alții ca cânii cei flămândi când cad toți 
puă bucată de carne. 

Astfel interesele și patimile personale siliră câţi-va 
“din boeri se urmeze stegului naţional ce fu ridicat 

câte-va.. dile de d. Câmpinenu, și care prin cuvintele 

scle din obştesca adunare, prin faptele şi mai cu semă 

prin arestarea sa, isbutise se 'nflacăre ânimile tinerilor. 
Astfel, Domnul Ghica, prin adresa sea câtre Cameră, 

sfâșie pe boeri, arătând ţerei întregi corupţiunea, ne- 

sciința“ “și jafurile lor. | 

„Astfel și boerii, în capul cârora atunci era Domnul 

Bibescu, prin adresa lor câtre Domn, desvoltară tâte 

ranele ţ&rei, neputinţa și tilhăriele Domniei. 

Dar fiind-că cel ce voiesce se birue trebue se se re- 

zeme pe puterea sea, iar nu pe slăbiciunile vrajmașilor 

şi arma. cu care ne combate Rusia, Domnul, şi boerii 

i, fiind pentru Român mai primejdi6să de cât sabia 1), 
„trebue ca fără cea mai mică părtinire și cruţare se 

ne cunâscem lesne tâte părţile cele slabe ca acolo se 
facem baricadele cele mai tari. 

Suferințele și mai cu semă jugul străinului, desceptă 
naționalitatea şi 'nflăcără ânimile pentru libertate; Re- 
voluţiunile Domnilor Tudor, Câmpinenul, Dimitrie Fili- 

pescu, şa poporului de la 1848, sunt dovedi netăgă- 

duite. 

Dar este - tot atât de mvederat pentru mine câ la 
48: lumea totă, și mai cu semă noi cu dale încli-- 

1) Sabia d'atunci nu ustura ca biciul dv. dMacum. (Cuvint al sătenilor în 

şedinţa de la 11 August 1845. i ”
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ale spre stăpânire, şi cu ochii deprinși la "'ntuneric 
nu eram în stare a iubi în adevăr egalitatea. 

Abia partida . naţională începuse a se 'ntări; abia 
tinerii începuseră a medita, a se căuta șa se lumina 
unii palţii, şi Revoluţiunea ne ceru în numele lui Isus 
se “i deschidem brațele. 

Sciam bine câ suntem în tâte nepregătiți; câ ega- 
litatea și iubirea cea adevărată, ceea ce dâ totul fă- ra mai opri nimic, nu sunt âncă puternic sădite în â- nimile nâstre; sciam câ 'ntruă țcră unde opiniunea 
publică nu era âncă întărită, interesele, ambiţiunile, şi 
partidele sunt puternice âncă. Dar sciam asemenea câ numai hRevoluţiunea dâ vi&ță popârelor asuprite; câ numai Revoluţiunea curăţă ânimile, înfrățesce pe 6meni Şi i 'nvaţă cuvintele lui Dumnedei. 

Sciam câ Rusia o se intre pe temeiul câtor-va is. călituri ce umbla s'adune ') precum a și intrat în Mol davia unde n'a fost nici uă Revoluţiune. Sciam &nsă câ Revoluţiunea n'a tras plugul iei pe nici un pâment, fără ca pământul acela, mai curând set mai târdiă, se nu fie bine-cuventat de ceruri întru rodirea sa. | Sciam cuă lună măcar de propagandă revoluționară, 
no mai pâte stinge uă sută de ani de servie, și câ de vom cădea chiar, cel puţin prin revoluţiune România 
O se şi iea rândul iei în călindarul naţiunilor celor vii 2). „Ș'apoi este Ore -culpeș cela ce crede câ națiunea lui 
va birui? 

Pirlite fie buzele ce vor ride, mute fie gurele ce 

  

1) D. Lench, a, inărturito Singur în epistola sa către Lordul Palmerston, (Ved jurnalul, 74e 7imes, din 4 aprilie.) 
=) Cuvintul d-lur Michelet asupra Revoluţiunii nostre,
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vor cleveti națiunea mea, câci cu mâna pe mormân- 
tul maicei mele, spui cam credut şi cred acum cu 

deplinitate, câ România va se trăiască scă se moră 

luptându-se pentru libertate; câ sttoa iei lucesce pe 

ceruri ca sdrele Oriintelui, și câ lumea jumătate de 

se va apăsa acum pe densa, România tâtă în unire, 

va rădica-o cu umerii sti.



IV 

»Lous les partis sont des varictes 
nde Vabsolutisme, (P.J. Proudhun.) 

„Le parti dimocratigue est seul en 
„Progrts, parce qu'il marche vers le „monde futur,« 
(Chateaubriand. 2; 4fâ2. ZOutre- 

Tombe,] 

Impinși toțide purtarea cea nebiruită a Revoluţiunii, formarăm în luna lui Mai, un comitat revoluţionar 
care, de și compus de elemente eterogene?); de şi nu era într'ensul mai nici unul care se cunscă cu de- 
plinitate puterea națiunii s€le, și legile lumii celei noi, 
hotâri ânsă în vnanimitate trebuința d'a eși din servie 
și a.ne apăra ţera cu armele în mână de ori ce pădvd- lire Turcescă sei Rusescă. 

Dar fiind-că firesce cei bătrâni atrag spre mormânt 
ŞI cei tineri spre viță, este lesne de 'nțeles că 'ntr'uă Revoluţiune ne pregătită d'ajuns, unde totul este 'nflăcaă. rat, și fie-ce om cheltuesce întrun minut uă viață de ani de dile șardică un vertej de lupte, printre care dacă cărmaciul nu este vărtos și deprins a nu clipi ca se nu-și perdă prin nori steoa cea conducătâre, co- rabia se duce drept la steiă. Și tâte faptele nostre, 

  

1) Al 13: d-lur Nicolae Nicolescu, este acum serdar și administrator,
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Și mai scurt de cât tâte prociamațiunea, vedesc, că fâră 
voia n6stră robiți st&pănirii, voiam numai uă simplă 
constituțiune, fiică a regulamentului și socie a Domnului. 

> Poporul Român se scoli — nu ca să st&rpescă, ci 
ca se fie în frtil pe voitori? săi de vei; puterea 
pstverană purcede — nu de la popor ci de la Dum- 
»Hedeăi. (1) În fera Română poporul are dreptul 
»— nu-da fi Domn pe dânsul, — ci fa numi pe 
„capul cel mal înalt al Patriei ; prin urmare Po- 
»Borul având dreptul - suveran pole — nu sel pue 
el în lucrare, — ci evesti cu densul fe oricine 
»Va socoli de cudiință şi pe câți aul i se va părea căi 
peste mai de folos — prin urmare pâte aședa și mo- 
narchia moscenitâre. 

» Măria ta, plânge poporul Român că te Pontenesce 
pîu arma tuturor, şi cste la Îlaria la se te fut în 
„CAP. Guvernarcaţi a fost — rea? nu— problematică, 
>şi Patria pune n drepta ta INEL!) Cu lanţuri, fere 
„ŞI verigi, logodinevom cu tine prea sântă stăpănire.€ 

Nu simț trebuința d'a face aci uă descripțiune în parte 
de fie-care din membrii guvernului, fiind-că unii ai /re- 
cutul şi alţii viitorul ca se vorbescă pentru denșii, dar 
m& cred dator a spune pentru mine că, de și născut 
revoluţionar, fiind cu deplinitate nevrednic d'a guverna 
— talent ce cred că n'o s&l am nici-uă dată, — n'avend 
atunci nici uă idee politică și socială limpede și 'ntărită 
în mintea mea; necunoscând bine nici inima nici pute- 
rea națiunii mele, șorbit de dorinţa cez ma absurdă, 

"da 'nirăţi partidele, apa cu focul și mârtea cu viața, a- 
runcat fâră voie chiar în acel dornziforiă, ce se numea 

  

1) Vedi proclamaţiunea, și 'nu uita ca fost modificată de cel tineri.
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Şuvern provisoriă, și 'n care fui desmedulat de tinde- 
rile cele mai contrarii ale ânimii şi ale minţii; n'avend 
nică credința, nici puterea da rupe șa sfărăma totul 
ca se birui sei se mor, nici sprijinul opiniunii publice 
în micele 'ncercări ce am făcut!), m& perdui cu totul în 
deşertele'mi silințe da birui valurile cu slaba'mi lopătare. 

Neputincidse și sterpe fură pretutindini lucrările 6me- 
nilor celor mai luminaţi, când nu se uniră cu deplinitate 
cu poporul. Numai poporul este națiunea, căci el numai 
a suferit, el numai a păstrat tradițiunile naţionale şi in- 
sticntele naturale, ce sunt isvorul inspirațiunii, şi numai 
unirea cea mai deplină, a tuspirațiunii sele cu reflecțiunca 
celor învățați, produce ideile cele adevărate şi măn-. 
tuitâre. | 

Lege sântă şi nestrămutată ce pretutindeni fu ne- 
cunoscută, în 48, și care o'nvăţâm acum în durerile 
crucierii. 

Pretutindeni poporul iu necunoscut şi depărtat de 
la cârmă, şi noj, prin imitaţiune și nesciință, dintru înce- 
put chiar îl depărtarăm, slujindu-ne cu densul ca. cu 
uă armă ce o iei în minute de nevoe, şo lepedi în- 
dată, ce trece primejdia. În deșert ne arăta pe tote 
dilele frăția, înțelepciunea, puterea şi 'setea ce avea 
da combate pe vrejmași; noi îl nesocotem, ne temem 
chiar de dânsul, şi ncredându-ne numai în diplomaţie, 
în “Turcia, iar nu în România numai, și 'n înţelepciunea 
Stepănitorilor ne aruncarăm orbesce în braţele 'Tur- 
ciei și cădurăm în prăpastie. 

    

1) Vedi circulara câtre administratori; cuvântul la deschiderea comisiunei pen- tru proprietate ș'articolii din Pruncul Român. No. 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 1 an si bă 
+33 ȘI 34.
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Levabu ad colum manum imeam et 
dicam: vivo ego in a:ternum. 

ADeuteronome). 
Ardicavoiii spre cerii mâna mea și 

voiii dice: trăiescă în eternitate, 

Cuget, deci sunt, a dis Descartes; 
A cugeta este a urdi 
Ca se fii urditor trebue se fii liber. 
Dar fiind-câ sunt ocolit de fiinţe cugetătăre, urdi- 

tre și libere ca Și mine, trebue ca libertatea fie câ- 
ruia, nu numai s& nu 'ntilnâscă uă piedică în _liberta- 
tea celui lalt, ci se găscscă 'n fie care solidaritate Și 
ajutor. 

România trunchiată în bucâți, și nu numai provincie 
de provincie, ci om de om chiar desbinat și oprit da 
cugeta, d'a urdi, d'a fi liber şi da se ajuta, fie-care are 
dreptul se se apere cu arma în mână de cel ce voie- 
sce se | omâre. 

Sciă câ legile trebue să fie respectate ca uă barieră 
a patimelor individuale, dar sciii că poporul ce este fără 
patimi a dis: „Noi n'am sciut nimic de regulamentul 
„dumnevâstră, și ne-am pomenit cu el în spinare, 

In adevâr daca omul este cugetător, urditor şi li. 
ber, legile ce "1 conduc nu pot fi cele ce cad din cer 
scu din Rusia, scrise pe lespedi de piatră, ci cele ce
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nasc din, /rfusul și stat scrise pe lespedile dzzzpzez sele. 
Tot omul are într'ânsul uă parte din spiritul Univer- 
sal, şi d'aceea tot omul este respectabil şi inviolabil, 
Ori-ce lege, Revoluţiune, sei prefacere este închisă 
în ănima omului, şi când vine vă di în care s'adună 
toți la un loc şi spun cuvântul cel bun al viitorului 
ce pînaci era închis în Animile lor, cuventul acela se, 
face lege pentru Senerațiunea aceea, lege adevărată, 
căci este oglinda unei societâți; lege sfântă, câcă fie- 
care vede într'Ensa ceea ce a voit el în momentele 
scle cele sfinte; lege puternică Și iubită câci fie-care 
o cunbsce câ este fiica. ânimei lui născută în dioa 
„cea Îrumâsă a vieţei sele, | 

Poporul judecă cuă cunoscință șuă consciință mai 
presus de ori-ce judecată individuală, şi când uă re- 
voluțiune se face în unanimitate, este dreptă: și trai- 
nică. 

— De ce dar cădurăţi, ne dic vrăjmaşii noştrii; ȘI 
după ce cădurăţi de ce vă plângeți unii d'alţii: | 

— Daca Isus avea dreptate la câte înveţa de ce 
fu răstignit? 

Daca Isus murind a dis — Dumnedeul mei câci m'ai 
lăsat! — de ce noi se nu dicem — fraţilor, câci ne-am 
desunit | 

Dar nam se r&spund celor ce nu fură Și nu sunt 
nici nădejdea nici piedicile nâstre — d'am aruncat uă 
căutătură de ochiii asupră-le, am făcut'o iar pentru 
instrucţiunea nâstră; vorbesc pentru cei ce asceptă 
mântuirea patriei lor în învierea Revoluțiunii, și d'a- 
ceea trebue se cercetâm mai ântăiti cine.a făcut a- 
cestă Revoluţiune atât de unanimă. | 

Boerii cei mari?
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In adever mulți conspirat; dar prin Rusia și cu scop 
„da răsturna pe Domnul Bibescu ca se “i iea locul, * 

Boerii cei mici? | 
Toţi erai nemulţumiţi, toți suferea, dar nimeni nu 

scia de ce suferea și cum sar putea vindeca. - 
Partida celor moderați: | “ 
Ea se mișca, în adevăr, vorbia,lucra, aşi putea dice 

câ conspira chiar. Dar ce pâte face uă partidă? 
Tinerii? 
Ei sunt pârghiile -cele mai puternice, și la a duoa 

Revoluţiune iumea ntregă va cunâsce şi va admira 
într'Enșii pe apostolii libertăţii, geniul, cununa cea strălu-! 
citâre dată de cer României spre r&splata durerilor 
iei. Dar atunci nimeni âncă n'avea ideile cele nuoilă- 
murite și săpate 'n ânima sea. Sci bine câ sunt mulți 
ce ne-ar fi dus, dar fi fost iei la cârmă, de nu la 
mântuire, cel puţin la glorie. Scii bine câ pe tâtă dioa 
poporul forma. câte unul din iei; dar scii asemenea 
câ România atunci nu era și nu putea fi încarnată în - 
nici unul dintrânșii; câ unii slabi âncă de 'ntunericul 
trecut nu puteaii se v&dă bine steaoa cea lucisă a 
României; nesfinţiți, neadoptați âncă de popor, şi 'm- 
pedicați la ori-ce pas: de deprinderea ce aveati din 
scuteci a se 'mnchina la d. Eliade și la stăpânire, de 
Şi vicța ce aveai întrânșii era forte puternică și forte 
mare propaganda ce făceau, abia putură însă în scur- 
tul timp ce avură, se pue uă scântee de vi&ță în par- 
tida cea moderată și s'o 'mpingă spre valurile Revo- 
luţiunii. 

Poporul? 
Am dis câ corupţiunea n'a ajuns pînă la d&nsul, am 

dis câ este poporul 'cel mai credincios, cel mai liber



107 

  

şi cel mai vitez din tâtă lumea; scârbit &nsă da-: 
tâtea chinuri, jafuri şi trădări ; umilit de stăpănirea 
Diciului și de fustiul în care trăia de vecuri întrebi, 
de și suferea -și simțea bine câ nu este dreptate pen- 
tru densul, mărturesc, câ eti unul nu cred câ sar fi 
sculat afzzazi de sineși, daca glonţul acela, ce nu scim 
nici cum a venit nici cum s'a oprit în placa epoletului 
Domnesc, nu sfeșia cu totul și pentru tot-d'a una vâ- 
lul ce mai ascundea ochilor sti goliciunea stăpânirii 
şi dâcă scularea celor de peste Olt, propaganda și patrio- 
tismul tinerilor şi citirea proclamaţiunilor în unghiurile 
ulițelor;, nu dărămai cu totul Dumnedeii cei micinoși 
ce erau piedecă între el și Dumnedeul-cel adevărat. 

In acest hâi al partidelor, în acestă universală ne- 
" Sciință și necutezare cine dar a pus ânteia schânteie 
pe mina Revoluționară? 

Cel ce aprinde ânima vulcanilor ; 
__ Cel ce dărâmă casa când putredesc temeliile; cel 
ce scote d'uă-dată uă insulă în midlocul mârilor; cel 
ce dob6ră florile și frundele copaciului când se usucă 
rădăcina; cel ce rodesce pămentul, fundurile mărilor, 
și pântecele femeilor; cel .ce iea și dă suflet lumii 
întregi. 

Adever, dreptate, libertate! treime sântă Şi puter- 
nică, cum se nu se 'nchine ţie cel ce vede câ'n dioa 
otărită, țișniși în midlocul pustiului ca apa din p&tră, 
când era setos poporul lui Dumnedeă ! 

Precum natura preface une-ori.în păduri roditâre un 
singur sîmbure aruncat cu dispreț și nesocotință în mid- 
locul unei cămpii, ast-fel Provedința adună cuvintele și 
faptele cele. mai mici ale &menilor celor mat nepu- 
tincioși și vrăjmași chiar ai propășirii, și stropindu-le
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cuă singură lacrimă a poporului, ne dă într'uă di, fâră 
veste, Revoluţiunea, viața, libertatea, dreptatea și frăția. 

Astfel cei ce n'aveai slujbe, -cei ce erati asupriți 
în împărțirea rangurilor, cei ce perduseră pe nedrep- 
tate judecăţile lor, cei ce suferiseră de neomenia şi 
hrăpirile boerilor, de nesciința și corupțiunea lor, cei ce 
se luptat în comerciul lor cu piedicele cele mai mari. 
ale barbariei, cei ce sutereati de crudimile slujbașilor, 
părinţii ce plăngeaii nesciința și rătăcirea fiilor, mamele 
ce se vedeai silite se'și smulgă copilașii de lângă inima 
lor şi sei arunce singuri într'uă ţcră streină ca se-t scape 
de mârtea ce răsuflati în casele părintesci; bărbații ce 
se rușinai de purtarea femeilor, femeile ce se plân- 
geaii de fără de legile bărbaţilor, și toți cei ce se re- 
voltati supt jugul străinului, pe nesimţite cădură ?n 
braţele tinerilor, tinerii în braţele poporului, și popo- 
rul cu toți lipiți strâns de ânima sea, saruncâ în bra- 
țele lui Dumnedeii, în oceanul cel de lumină al libertâții. 

Staţi, dile prevestitâre ale învierii, dile de sănţenie 
şi frăție, dile de iubire și de credință, dile de unire 
şi patriotism, mai stați...... nu treceţi așa repede 
Voi sciți cât îmi sunteți de scumpe! Sciţi câ cu voi 
numai numer fericirea vieţei mele! Sciţi câ ces cu câs 
vE retrec ne 'ncetat pe dinaintea ochilor mei! Sciţi 
cadesea in genuche opresc fie-ce minut, îl îmbrățișez, 
il mângâiă, îl ador, câci fie-care este fiul cel ales și 
mai iubit al maicei mele, fiecare a fost asceptat cu 
dor și credință, fie-care este plin cu visele cele mai 
fericite ale unei naţiuni întregi, fie-care este uă schin- 
tee dumnedeescă, uă schîntee damor, de frăție și pa- 
triotism, ce astădi âncă desmerdă şi 'nvie întristatul 
met suflet.
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Fâ Dâmne se mai trăiesc un minut, un singur mi- 
nut dacelea 'n care /o77 fără osebire, ne zubiam fră- 
fesce, șatunci voiă putea dice ţie: Acum slobăde pe 

v fiul t&ă câci aă v&dut ochii mei mântuirea naţiunii 
lhomâne. 

A! vedenie sublimă: a Frăției Românesci, în veci vei 
Îi 'naintea ochilor mei! 

Astădi âncă ved lupta vieţei cu mârtea, îngâna- 
rea luminei cu întunericul, și ?n midlocul tiraniei şa- 
păsârii celei mai depline, vEd tinerii toţi cu fruntea 
luminată de lumina cea mare a României, trecând cu 
cheia adâncului și lanţ mare în mâna lor, prin locu- 
rile cele mai pădite, printre aresturi Și persecuțiuni, 
prin stoluri de locuste și reversâri de ape, prin vitele 
cele bântuite de bâlă şi secera cea mai ascuțită a 
holerei, şi toți, copii şi femei, bătrâni şi boeri, încli- 
nându-se la vederea lor; preoții şi călugării bine-cu- 
vintându'“ şi "mbărbătândui cu crucea mântuirii; ne- 
guţătorii suridendu-le cu iubire și dându-le arme pen- 
tru luptă; soldații jurând credință închinând armele 
lor prisonierilor ce pădeaii, și 'mpotrivindu-se cu băr- 
băţie la cuvintele Domnului stăpânitor; Ovreii, mese- 
riașii, slugile, robii și străinii, „toţi înfrățiți, vădând în 
fie-ce om un Român, un irate, un mântuitor, un sol- 
dat al libertăţii, şi lucrând fie-care, de sera pînă di- 
mincţă și: de dimincță pînă scra, ca se drame, după 
altarul Patriei viţelul cel de aur ȘI se scâță mânile 
Romăniei din lanţurile serviei. Ved fie-ce om făra se 
gândi nici la firninţă nici la morte, mergend, împins 
de ânima sea numai, spre Romănia cea nuoă ce se. 
cobora din cer gătită ca uă miresă. Ved în fiz-ce unghii 
al caselor ascunsă câte uă armă, supt fie-ce scândură
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câte un steg scu uă. proclamaţiune, supt fie-ce cămașe 
câte uă panglică cu trei fețe, și 'n fie-ce ânimă amo- 
rul libertâţii. Ved ânima României săltând la scirea 
câ 'n locul unde'se mărită Oltul cu Dunărea a năs- 
cut libertatea și 10, 13, 20 de mii de Români înăl- 
ţară stcgul cel nebiruit, și poporul tot, mână "n mână, 
gând cu gând, dorință cu dorință, ânimă cu ânimă, 
strinși şi legaţi toți ca unul, vărsându-se pe ulițe ca 
valuri de flacări de spirt rostogolit de vEnturi, ardend 
ȘI tăciunând pentru tot-d'a-una Domn, boer, servie şi 
nedreptate, balaurul cel vechii, care este diavolul și 
satana. 

.



VIII 

„Interroger le peuple, lă est le se- 
„cret de lavenir! interroger le peu- 
„ble, c'est toute la science! de la so- 
pcicte!* (P.-]. Proudhon ) 

»Unde vor fi duoi adunaţi în numele met, voii fi în 
midlocul lor.* Și erati adunați la palat mii de &meni, 
şi Dumnedeti era 'n midlocul lor, dar nimeni n'a ascul- 
tat poruncile lui. - 

Puterea Revoluţiunii era atât de mare în cât Dom- 
nul cu șepte cesuri mat nainte schimbase pe șeful poliţiei, 
şi cu tâte pregătirile ce făcuse pentru luptă, “primi, 
subscrise, jură chiar Constituţiunea, și dete tâte minis- 
terele în mânele revoluționarilor fâră a se vărsa'uă 
picătură de sânge. 
„Trei dile stătu Domnul în palatul seu și trei dile 

nobilitatea cea tânără armată de bună voie, pădi pa: 
latul; și poporul liber acum, tare şi Domn pe ttă ţera, 
în loc d'a pedepsi sc a 'nchide pe gîdii sâi, în loc 
da se duce se sârbă libertatea în familia sea scă în 
petrecerile publice, sta aci cu braţele 'ncrucișate, nemiş- 
cat și pacinic, arătând ranele cuelor ȘI c6sta sea cea 
impunsă, recapitulând ȘI nnumerând tâte suferințele sele. 

Cine 6re a 'nțeles acestă mare învățătură? Cine a 
nțeles. că tinerimea de la palat ce striga „/răiască li-
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bertalea“ era târă scirea ici lipsită de domnie şi servie, 
și câ poporul simţia, prin instinctul seu cel sânt, că pe 
cât va mai fi un domn Șuă domuie, Revoluţiunea va fi! 
scamotată și el tot serv şi nenorocit? | 

La 14 lunie Domnul, ucis de puterea Revoluţiunii 
“și de sfaturile consulului Rusesc, lăsă Patria, poporul 

și domnia și plecă. . 
Boerii spăimăntați de plecarea Domnului, alergară 

cu toţii la singurul Domn ce mat aveai, și cu capul 
legii se sfătuiau întru fără de legile lor, când poporul 
simți și năvăli peste denșii ca flucsul mârii peste -gu- 
ndele ţermurilor. 

Unanimitatea și frăția era âncă în inimile tuturor, și . 
miniștrii prevestiţi sosiră cu pacea în midlocul lor şi 
propuseră poporului numele a nuoă-spre-dece bărbați 
ce fură numiţi ministrii, secretari şi membrii ai-guver- 
nuiui provisoriti. 

Aci însemn. ăntâia nedreptate și prin urmare ăntâia 
„pricină a. desunirii, | | 

“Guvernul provisoriă în loc da eși d'a dreptul din 
ispirațiunea poporului, fu propus poporului, şi d'acea fu 
neputincios” ca tot ce ese din sânul unei partide 1). 

  

1) Dreptatea și gloria Românilor mă silesc a dice aci, că nici uă națiune n'a avut fericirea d'avea uă frăţie șo unire ca a nâstră. Se nu se bucure cci ră când vor ceti aceste rînduri, câct ne criticâm lucrările nostre ca Gmeni politici ca se ne pregătim pentru domnia dreptâţii, dar mulţămită cerului, nu 'ncetarăm, d'a ne stima Şi a ne iubi ca Români, Dar, greșalele nâstre fură mari; poste- ritatea ânsă va dice ca mine astădi, că din preoții Revoluţiunii de la 48 nu este mai nici unul, care pentru cugetele scle nu merită ertarea şi sărutarea * Patriel. 

Nedeprinderea, și nesciința, ce era atuuci untzersali, este unica greşclă a Îuturor, și mărturese că ntre, Gmenil a cărora guvernare critic aci, sunt unit, pentru cari am stima şi iubirea cea maj deplină,
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După biruință patimile, interesele, nesciința și orbia educaţiunii celei vechi slișie pepturile cărmacilor când nu Sunt apărate cu scutul cel tare al dreptâții celei mai depline, şi la 15 Iunie, în dioa chiar a jurămîntu- lui şa sânţeniei stegurilor, guvernul, fi slăbănog al nedreptății, luâ ăntâia lovire, 'vădend cuă altă partidă - proclamă un alt șel al guardei naționale 2). 
La 16 sosesc de la Islas membrii guvernului pro- visoriii; Poporul s'adună, și d. Eliade, instalat la pa- latul Domnesc, printrun cuvânt fârte lung, îi face cu- noscut rangurile ce a dat, buletinul Istoric ce are 'p: gend a publica, și rugându', se mergă toţi sadârmă | în casele lor, eși pe uliţă plin de praful cailor de poșşte Și urmat de vre două deci de copii ce?n nevinovăția lor ducea în triumf pe Dumnedeul gramaticei lor. Și lumea tâtă colcăia ; unii așteptau vindecarea ra- nelor, alții apărarea Patriei, alţii deslușirea și alţii pu- nerea 'n lucrare a articolului proprietății, și toți pal- pitând de nerăbdare, frică și nădejde, numerat dilele, cesurile, minutele, șin deșert. ... nici uă mișcare, nici uă lucrare, nici uă deslușire nici uă lăgăduială măcar nu eșia din palatul Dumnedeilor celer nuoi. | Trei dile de nelucrare în asemenea minute m& si- lesc a 'nsemna aci a duoa pricină a căderii. 

In sfirșit la 1g de dimineță ese un decret ce ho- tăra punerea în lucrare a articolului al 13-lea Și po- runcea încetarea dijmelor șa podvedilor. 

  

1) Un mic numer de Gment ce privesc în reforma ce o va admira Europa întregă, numai un mijloc de 'nointare a declarat un alt șef al guarder națio- nale; lucrare ce a dat dovada de neunire, și ne face se presupunem și se ne temem de mari ncorândueli, Vedi Pruncul Român No. 2, Articolul d-lui C. 1, Arion.
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Toţi sciai câ duoi din secretarii guvernului sunt 
retrași și ved tipărit numele lor în decret. | 

Proprietarii credeaii din nesciință, câ vor perde a- 
verile lor, și decretul în loc d'a coprinde uă deslușire 
șuă hotărire limpede și curată, era înfășat în cuvinte 
deșarte, și pătat cu: duoă supt-insemnâri neadevărate. 
„Proprietarii alergă la guvern și 'n loc de lumina 

Patriei, de voinţa și tăria dreptului, găsesc întunericul, 
slăbiciunea, frica și amăgirea. Guvernul, /agăditesce, 
ascunde şi vupe decretul seu. 

Aci. însemnăm câ guvernul cădu pentru a treia Gră,. 
Șacum prin trei loviri de morte ce și le dete singur 
prin decretul acela. 

Antâia lovire. a nesciinţei — câci n'arătă în tâtă pu- 
terea, dreptatea şi lumina sea articolul proclamat. A 
duoa lovire, câci s'arătâ amăgitor,' slab şi fricos sub.. 
scriind pe cei ce nu subscriseseră, și tăgăduind hotări- 
rea sea. A treia lovire, câci cu decretul s&ă, rupând 
proprietatea, ce era pîrghia cea mai” puterică a''na- 
ționalității chiar, Revoluţiunea fu junghiată în ânimă. 
_N'o cunosc âncă bine, și prin urmare nu pot vorbi 

astădi despre r&scâla domnilor coloneli Odobescu. 
Solomon; dic numai câ fatală din orice punt de 

privire, fu, după părerea mea, și mai: fatală, câci prin 
atacul lor siliră poporul se sagaţe cu tâtă ânima de 
trupul cel junghiat și provisoriă, care 'n acea di perdu 
cu totul mica schintee de vicță ce mai âvea într'ânsul, 

Revolta proprietarilor șa șefilor oștirii, biruită cu 
ânima tinerilor șa: Poporului, guvernul în loc se 'necpă 
îndată a şterge din ânimile tuturor urmele domniei și 
nesciința serviei prin faptele sele, prin circulare şi ca- 
techisme; în loc d'a căuta schinteea revoluționară şi legile
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cele nuci nu numai printr'uă adunare de câți-va &meni aleși și” închiși într'uă cameră, ci printra Poporulul în- reg, adunat în grupe de mii în capitală, în tote ju- deţele și plășile 1); în loc dic, d'a consulta poporul șa înve&ța “împreună ce furăm. şi ce suntem meniţi a -fi; în loc. da eşi nu numai din cercul cel de fer al stâ. pănirii, ci și din PBrovincialisu, mărind: câmpul bătă- liei şi. tindând la neatârnarea naţiunii prin znitatea şi arderea tuturor barierilor, făcend din fie-ce provincie uă tabără şi din fie-ce om un soldat; în loc d'a des- fiinţa pe vrăjmașii cel din afară și din întru, lucrând cu Poporul iar nu cu partidele, propuind și puind în lu- crare măsurile cele - mat revoluţionare și prefacerile cele mai drepte şi 'ndrăsneţe, făra cruța nici lăcomia str&inului, nici orbia partidelor; în loc d'a se scula în picidre în tâtă înălțimea lor cea uriașă îngenuchiaă în câmpul. libertății înaintea poporului și pitiți în palat ne tăvălirăm dece dile în praful ce curgea din scau- nul IDomniei și care ne ascundea poporul; și șpăimân- taţi de stafiile cu care ne amenința necredinţa şi frica imaginaţiunii  nâstre, fugirăm de Ruși, de boeri, de oştire, de tineri şi de Popor, şi 'nsoțiți de defăimarea Yrăjmașilor, de batjocura, chiotele şi de blestemele cu care ne primeaă prin sate femeile Şi copiii, ne duse- răm se murim pentru a patra Gră la .pâlele ântâilor capitale ale vitejilor Români 5. „Și vor stăpâni pe iei „cei drepți dimincţa, Șajutorul lor se va învechi în iad. $ - Și a. duoa di dimincța, făvajutorul nostru ce era a- 

  

1) D. Brătianu a cerut:o adesea dr în deșert, . - 
3) Acea glori6să retragere o suntem datori d-lor Eliade şi Tell; mat toți 

se "mpotriveaii, se revolta chiar la ideia uner asemnea retrageri, și cu tâte acestea .ne duserăm după dînşii. Cum se făcu acâstă minune, viitorul o va „desluși,
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cum. învechit: în iad, se sculară cei drepți, tinerii, ne-- 
guţătorii și poporul Româr, care a bătut nemuri multe 
şi Imperaţi tari, și cu mână puterică și braţ înalt a- 
runcâ căimăcămia și scâse iarăși din visteriile ânimei 
sele Revoluţiunea, libertatea și dreptatea, de patru ori 
junghiate de noi în curs de nouă-spre-dece dile. 

Precum feci6ra când iubesce pentru 'ntâiași dată nu 
şi pote. smulge ânima din cursele amăgitorului tot ast- 
fel şi poporul român, în bunătatea și nevinovăția sa, 
iertă, și se dete crăși cu tâtă ânima în mânele gu- 

-Vernului provisorii, credând câ: „luâ uă lecţiune mare, 
„câ afi acum câ cu orice preţ trebue: să se 'ncredă. 
»„în popor; s&și ţie cele fâgăduite; s& nu dea la chi- 
„Verniseli, și n midlocul Românilor puteric și apărat să 
»trăsnescă Idrele veninâse, pe conspiratorii libertâții 1); 

Guvernul Ens& reacționar ca orice guvern 2) uimit.' 
acum și mai mult de puterea poporului și rănit de 
lovitura ruşinâsei. fugi, se tiri în reacțiune câte-va dile 
âncă și la 23 Iulie își dete sfirșitul în câmpul libertâţii. 

Locoteninţa Dâmnescă fiică a slăbiciunii, sacrată de: 
Turcia .ca Napoleon de Papa, domni mai ducă luni, 
fâr' a face uă singură faptă, uă singură lucrare revo- 
luţionară; şi cu tâte îmboldirile ce'i dete diariile Popo- 
rul Suveran şi: Pruncul Român; cu tot jurămiîntul ti- 
nerimii în Clubul de la 19 Iulie, Za muri până la 
unul cu armele 'n mână; cu ttă sfeştania, jurămen- 
tul şi protestul poporului întreg la 20 Iulie în câmpul 
libertăţii, printrun ac secreţ, dete îndată Turciei sin- 
gurul drept ce ne mai r&măsese, dreptul de az/on0- 

y “T. lon Vernescu, — Vedi Pruncul Român. n 12, 
*) Simţ acum—am dis d- lut Ubicini, când eram âncă în guvernul provisoriă, 

—că orl-cine va intra în guvern va devini reacționar,
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mie, ce nu la dat nici chiar Camera din anul 18371) 
şi stând apoi cu braţele 'ncrucișate la picidrele “Turcilor, 
la 13 Septembrie fu sugrumată de Turcia prin trădare, 
precum Napoleon fu detronat de Papa prin blestem. 

„Băgat-aii în rărunchii mei tulbele sele, făcutum-am 
vorbă la tot norodul met, Sărutatu-n'au cu amără- 
»ciune, îmbătatu-m'aă cu fiere 2) | 

Nu pot spune tot despre Români, câci sunt secrete 
naționale ce nu se pot arăta de cât în minutul în. 
semnat de providință. Am arătat Ensă, pentru cei ce 
vor să cerceteze, câ nu ne-ai biruit faiouetele ci fro- 
vincialismul în care ne 'nchiseserăm, nesciința "n care eram despre puterea națiunii, depărtarea poporului 
de la cârmă, înclinarea ânimelor spre stâpănire, orbia și slăbiciunea guvernului, nepregătirea 'n care ne-a găsit pe toţi Revoluţiunea, bunttatea popsrelor ce se 'ncredură 'n făgăduelile împăraţilor, şi 'ncrederea 'cea 
fatală ce avurăm în s/reiuă şi 'n diplomaţia cea ve- chie. Și poporul prin faptele sele de la 9, II, 19, 
30 unie, prin! sângele și biruinţa fompiarilor,: de la 
-13 Septembrie, prin credința, frăția' Și solidaritatea ce 
se legă astă-di între deașii,  vediră și vedesc, că de și 
astă-di moscenirea nâstră a inrtat în mânele streini: lor, Romănia însă este vip ȘI Scaunul iei în nemuri și în vecuri va streluci. | 

Do 

1) Trebue s'o sput aci pentru tot-dfuna câ am convicţiunea cea mat de- plină, câ, toți fâră osebire iubină Romănia și doriai gloria ier. Greșalele “pro- vin din nesciinţă €r nu din voință, Ă 
1) Ieremia.



IV 

» Dimintţa semănă seminţa și stra 
pnu 'nceta. Veselesce-te tântrule în 
„tinerețile tele și cu cele bune să se. 
pdesfăteze inima tea, şi umblă în 
ncâite ânemei tite. 

' (Felesiastul). 
„L'enthousiasme dans les revolu- 

„tions revăle lesprofondeurs de la vie, 
„comme les grandes tempâtes mettent 
„quelquefois A nu le fond des mers,% 

(Pierre: Leroux.) 

Acum câ s'a 'ntunecat sârele Şi ânimele nâstre ard 
„în. flacările focului reacţiunii; acum câ Rușii, Turcii şi 
Boerii :pirlesc ca locustele erba pămentului, și chinuesc 
omenirea în chinul scorpiei când mușcă pe om, spre 
voi tineri Români se 'ntârce ânima mea, câci voi nu- 
mai :simțiți câ nici uă -putere omenescă numai pâte o- 
pri Revoluţitinea, câ libertatea este fiica cerului cea ne- 
muritâre, şi nebiruită, și câ-Dumnedet ne-a dat 7707 apr 
de suferințe ca se 'ntărim cu lacrămile durerii rădă- 
cinele libertăţii în fundul ânimei nostre, sadunăm pe- 
trele ce stai în calea. Revoluţiunii şi se hrănim cu 
iubirea nâstră flacăra cea sfântă ce arde în ânimile 
popârelor. | 
-* Voi cunbsceţi acum pedicile ce 'ntâlni Revoluţiunea. 

Sciţi câ ”ntâia pedică fu 'neegalitatea, 
Deprindeţi dar ânimile vâstre a cunâsce în fiece
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om un frate, un fiă iubit al naturei ce are 'ntr'ensul 
„uă schintee divină, egală, dar cu totul osebită da 
celor-l-alți, uă făclie, uă lumină, pe care stingend'o 
scii depărtândo din midlocul nostru, vom avea uă 
umbră, un loc întunecat în laboratoriul didirii celei 
noui. Intraţi d'acum în midlocul poporului, iubiţi și' în- 
vețați de la densu/ sciința cea. nouă, câci numai cel 
ce va simți fiorile cele nervâse ale durerii, tinderea și 
palpitaţiunea ânimilor celor pline de iubire, va putea 
se sdrobâscă ghiâţa egoismului și se 'nfrățescă ânimile 
Gmenilor. a | 

Sciţi ca duoa pedică fu stăpânirea. Rupeţi dar tote 
firele ce ne ţin legați,de densa, și corupţiunea, ce este 
singura iei baionetă lovindu-vă, se va sfărăma, şi lu- 
mea va vedea mârtea iei. Pădiţi-vă bine se nu mat 
puneţi uă schîntee de vicță în acel cadavru ce se 
mișcă prin puterea infernală, primind vi'uă slujbă. sa 
sperând de la densa uă schimbare, uă facere de bine, 
uă ușurare chiar. 
„Sciţi ca treia pedică fu partidele. 
Sciţi câ toţi voiau fericirea Patriei şi fără voia lor 

toți fură sugrumătorii libertății și egalității; deprindeți 
dar poporul a nu mai crede câ schimbarea guvernu- 
lui pâte se “i dea libertatea, proprietatea, dreptatea, 
egalitatea și frăția. Iubiţi „pe Gmeni, dar precum nu 
trebuie s'asupriți pe nici unul, tot ast:fel feriţi-vă d'a 
îndumnedei pe cine-va; nu vă 'ntemeiaţi nădejdile în 
nici unul în far/e câci ucideți egalitatea. Stăpânirea, 
or-care va fi, trebuie se fie reacționară; orice par- 
tidă este fiica tiraniei.  Ingropaţi dar pentru eternitate 
stăpânirea, pregătind pe fie-ce om a crede îutr'En- 

„Sul, a fi liber şi domn pe ânima -și faptele sele.



Sciţi ca patra pedică sunt străinii. Desunirea, amă- 
girea şi corupțiunea sunt armele lor; sdrobiţile cu vir- 

tutea, cu unirea României. întregi și cu "ncrederea cea 

mai deplină în puterea Românilor; nu v& "credeţi în 
nici unul dintr'Enșşii, nu cereți nimic de la nici unul și 
nu primiți de la iei szsci ză. facere de bine, câci face- 
rile lor de bine sunt cursele Zor. Astădi- chiar Rusia 
se silesce să rădice uă r&scâlă prin care crede câ va 
putea artta Europei câ suntem în peire fără ajutorul 

iei. Râdeţi-vă lanţurile, pregătiţi-vă 'n linişte, şi nu vă 

sculați de cât numai când toți în/r'uă unire şi pre- 

gătiți întru tâte veţi vedea pe cer sttoa României lu- 

minând. mai tare de cât s6rele dilei. 

Spre voi tineri Români se 'ntârce ânima mea; câci 

voi numai puteți înțelege câ Revoluţiunea de la 48 
na cădut fiind-câ ne-a lipsit timpul, cum dice locote- 

nința, ci fiind-câ omenirea are trista .ursită a vedea 

icâna cea adevărată a consciinței sele numai întrun 
lac de sânge. 

Numai întruă oglindă de sânge putu se vedă Fran- 
cia,. câ nu va fi liberă pînă ce:nu va deslega tote 
cestiunile sociale, și nu va. întemeia cu sângele iei li- 
bertatea și solidaritatea. tutor popârelor. Numai în- 

truă oglindă de sânge putu se vadă Germania câ nu- 
va fi liberă pînă ce nu se va uni /6/d și va alunga 

pe toți Împărații, ducii și prinții iei. Numai întruă o- 
glindă de sânge putu se vedă Ungaria câ nu va fili- 
beră pînă ce nu va proclama egalitatea, unindu-se (ră- 

țesce cu tâte naţiunile din prejurul iei. Numai întruă 
oglindă de sânge Italia și România, putură se vedă 
câ nu vor fi libere pină ce nu vor proclamu zzzrea 
nafiuniă întregi, pînă vor. şterge cu totul din ânimile
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lor provincialismul și “urmele stăpânirii; pină ce po: 
porul nu se va cârmui singur, și pină ce se va sădi 

în ânima fie-cărui cetățen libertatea, dreptatea și Îră- 

ţia, şi inscripțiunea ce era în. vechime pe monedele 

nâstre — , Peghere, Virtute şi: arme.“ 
Spre voi se 'nt6rce ânima mea, tineri Români, câci 

numai voi puteţi vedea câ căderea Revoluţiunii de la 

48, este uă fericire şuă asigurare temeinică trium[u- 

lui celui mat deplin. Schimbă cât vei voi numele, a- 

p&sarea și tirania rămâne tot apăsare și tiranie; âni- 

mile n6stre. atunci nu erati în stare se sădescă temei- 

nic libertatea. Ochii noştrii slăbiți de întunericul în 
care trăiserăm, spiritul înșelat de înv&țăturile lumii ce- 

lei vechi, ânimile 'nclinate spre Domnie, de și egali- 
tatea fu proclamată, dar cra atât de necunoscută în 

cât fie-care vedea în popor un frate slab și neputin- 
cios ce nu pste trăi.fără mila și 'ngrijirea stăpânirii, 
și cârma dată pretutindeni în mânile cele slabe ale 

moderaţilor, ne-am fi lipit de cadavrul Turciei. și mul- 

țumindu-ne p'un fel de ușurare aparintă ne-am fi tă- 
vălit întrun fel de liberalism ce ne-ar fi slăbit, șam 
fi perit peste puţin înecaţi în egoismul provincialismu- 

lui celui mai deplin; ca se ţi redobendesci drepturile, 
ca se sfărimi fcrele serviei şi lanţurile provincialismului, 

nu este destul se suspini după libertate, ci trebue s'o 
simţi, so iubesci, se fii cu densa un trup șun suflet, să 

fii Eroii sc jertfă, și s'o aperi cu cugetul, cu energia, 

cu curagiul, cu virtutea și perseverinţa cea mai deplină. 
Ori-ce Revoluţiune trage puterile iei din dreptul cel 

absolut şi din tradiţiunile naționale. Tradiţiunile și drep- 

turile Revoluţiunii de la 48 sunt: so/idarifafea, unirea 

"Românilor şi suveranitatea poporului.



La 14 lunie junghiarăm dreptatea și suveranitatea 

poporului; la 23 Iulie junghiarăm tradiţiunile; şi la 13 

Septembre ne botezarănm, ne creștinarăm, ne luminarăm 

și ne asigurarăm învierea în sângele oz/072/0r fompiari. 
Spre voi dar, tineri Români, se 'ntârce ânima mea, 

câci numai în ânimile cele tinere este virtutea cea 
mare șadeverată, energia cea necoruptibilă, curăţenia 

cugetului, voința cea curată, și dreptă ce 'nobileză tot 
„ce Satinge de dânsa, mărinimia,. devotamentul, sacri- 

ficiul, inscripțiunea, esaltațiunea, amorul, flacăra cea 

sântă și ne atinsă de nici uă patimă .și nici un inte- 
res, ce arde ne 'ncetat pentru libertate și dreptate. 

Tineri Români! pentru lumea cea nouă ne trebuie 

Smeni noui, pentru lumea de libertate şi frăție, ne 

trebuie suflete tinere, ne lănţuite: cu obiceiuri; suflete 

drepte nesbârcite în nedreptăţi; ânimi, ce umede âncă 

de laptele maicei lor pot îmbrățișa cu zzbire România 
întregă. i 

„O! ascultă-mă un minut, tinerime dulce, lume nouă, 

lume fără margini, lume de iubire, frăţie şi. dreptate. 
la-mă, ia-mE cu tine un minut, câci cu tâte neputin- 

“țele mele te iubesc cum iubesce mama nădejdile bă- 
trâneţelor s€le; ia-mă câci mă dai ţie cu totul, din 

ânimă și fără focmdlă, Ei n'am a tocmicu tine! este 

puţin, fârte puţin, ori-cât de mult ași avea se ţi dai, 

câci sufletu'mi slab: de dilele cele trecute, cra se se 

stingă mâne pun pământ străin, când tu mă vei duce 

în România cea mare, za și zedespărțită, în lumea 

de frăție și de libertate, în împerăţia Dumnedeului ce- 

lui nuoi, ca ?n midlocul credinței șal amorului se m& 
sting lângă mormântul maicei mele, cum se stinge lu- 
mina candelei la lucirea sorelui..
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Juni Români! împărații toți într'uă unire recontsituesc 

“în totă întregimea nedreptatea și absolutismul; cu su- 
liţele cazacilor rup constituţiunile ce le-aă fost subscris 
în genuche 'naintea poporului, și Turcia supusă Rusiei, 

sfișiind tote drepturile n6stre, ne dărui cu convenţiunea 

de la Balta-Liman, cun Domn ales de Rusia și cun 

senat compus de slugile iei. Imperatul Nicolae a dis: : 
„Ruşine se te prefaci când ești suveran.* De ce dar 

noi se punem: mască poporului, ce este mai tare și 

mai suveran de cât împărații? De ce noi se punem 

mască când cu bine-cuvîntarea dreptâţii suntem mai 

puterici de cât ei cu bine-cuvintarea Papei? De ce sa- 
scundem drepturile n6stre cele mai sânte când ei a- 
rată pe fați nedreptâţile lor? De ce popârele să fie 
desunite când se unesc împărații, și Romănia să fie 

trunchiată când Austria, Prusia și Rusia sunt cu depli- 
nitate unite? De ce să tremurăm, s€ mințim, să tim- 

porisâm şi s& ne ascundem drepturile n6stre când scim 
câ cu noi este puterea? 

Tineri Români! Diplomaţia vâstră este dreptatea, 
“devotamentul, veghierea, credința, amorul patriei și 
ura streinilor. Tineri Români! . Trebue s& profităm 
dacest moment de repaos ca să ne cunâscem putin- 
ţele, şi s& ne rânduim fie-care la postul sei. Napoi 
cei ce nu se simt tari numai în națiunea lor, câci a- 
ceia nu sunt soldaţii viitorului; lăsaţi catedra dreptâții 
celui ce vine în numele. credinței; Napoi cei ce aş- 
teptă libertatea de la împărați, de la echilibrul Eu- 
ropen, de la Turcia și chiar de la Francia. Napoi-cei 
ce se iati dupe mica .lumină ce vâd âncă în împărați. 
și nu 'nțeleg câ la unii este licurirea amăgirii, şi la 

"alţii flacăra mistuirii lor. Napoi cei ce nu cred în Ro-
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mănia și numai în Romănia; în Revoluţiune și numai 

în Revoluţiune; în popor și numai în popor; în drep- 

tate “și numai în dreptate. Napoi cei ce nu simpt as- 
tădi ânima lor mai tare de cât tirania, Şi cei ce nu 

ved câ astădi trebue să fii eroii scă nimic. Român 

sci mort; ” 

Tineri Români! Aduceţi-vă aminte câ la 11 lunie 

femei, copii şi bătrâni, bogaţi și săraci, neguțători şi 

popor vă 'mbrăţișau ca pe fiii lor; aduceţi-vă aminte de 

Stefan, de Mircea și Michai, Farcaș şi Buzești, și frun- 

ţile vâstre se' vor roşi la ideia chiar da crede în Ru- 

sia sci în Turcia când sulița şi iataganul lor sunt în- 

fipte âncă în câstele maicei vâstre; şi. ânimele vâstre 

cele tinere v& vor spune c'a se tocmi cu streini, este 

a se umili, a s'umili este a se supune, șa se supune 
este a muri. e | 

A! De vă 'ndoiţi de mine, dice Romănia, deca voi 

ai mei, ce mați vădut în dioa puterii mele, voi ce 

cunGsceţi iubirea și puterea ânimei mele șovăiţi, cum 

voi putea 6re în diua învierii, s& v& cunosc. dintre 
cei streini? Tineri Români! Înfigeţi mânele în pămen- 
tul Romăniei, și veţi găsi puterea să 'ntârceți orga 
naţională, și lumea t6tă va audi cântecul regenera- 

țiunii Romăniei. Ascultaţi astădi numai, glasul mei, 

câci în adever v& dic, în întunerecul în care suntem 

prin fulgerile ânimelor văstre am vEdut Romănia cea 

mare, una şi nedespărţită; nouă, tântră și frumâsă 

stând pe scaunul iei de lumină și popârele cele-l-alte 
năvălind şi bend din riul cel limpede al apei vieţei ce 

curge ne 'ncetat la picidrele iei, șam „audit glas mare 
»din cer dicend: iaţă locașullui Dumnedeii cu Gmenii 

„și însuși Dumnedei va fi cu iei, și va şterge tâtă
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„lacrima, şi morte nu va fi mai mult, nici plângere, 

„nici strigare, nici durere, câcă cele d'ântâiti aii trecut 1).% 
June Român! „ia cu tine duoi-spre-dece 6meni tari, 

»duoi-spre-dece tineri și cu voință mare, și toţi îm- 

»preună sprijiniți d'uă veselie puternică a sufletului, 
„mergeţi în fruntea poporului, daţii astădi sa/eful și 

„legile vor veni mâne 2).€ 

Nainte dar juni Români câci cel ce rămâne 'napoi 

este prins de, vrăjmași. Luaţi drept sânte mâște un/ 

pumn din pămentul vostru care este făcut tot cu sân- 

gele și cu 6sele martirilor ce sai luptat pentru liber- 
tate și pentru legile lui Isus; faceţi credul Revoluţiu- 

, Şi mergeţi înainte fără cârje şi fără ajutor strein, 

și cu voi va fi biruinţa. 

„Fraţii mei! După bătălia de la Maraton numai un 
tânăr de 15 ani fu vrednic se mulțumescă Dumnedei- 

- lor. După biruința pompierilor numai tântrul ce 'și simte 
peptul săltând de fiorile naţionalității, şi plopile ochi- 
lor lărgite de lumina cea nouă; numai tentrul ce are 

ânima sea plină de iubire și credință, va putea rădica 

în sus, spre steaua Romăniei, cupa vieţei, ca se se 
umple cu tot ce este tare și viii în națiunea Română, 

șatunci, se va deschide ânima ânimei sele, și sângele 

lui se va vărsa, și cuvintele lui se vor uni cu lacră- 

mile sele, și lumea tâtă va audi şi va fi liberă. 

) Sf. Ion Apocalips 

2) Michelet.



INCREDEREA 'N SINE 

Paris, 1850. 

„Cea ce merită a trăi este puternic! ami 
„credința-i în mântuirea Europel, în cea 
„ce am visat, în cea ce ați început cu 
nEroism, S& nu ne oprim la mârte, se 

| pcredem î în vicță,& 
(Estras dintr'uă opistolă ce 'ml-a iri- ' 

mis d. Michelet.) 

ME cred detor a artta Românilor, în câte-va cu-! 
vinte, una din cele mai mari pricini a feluritelor ne- 
norociri individuale şi comune, cu care se luptă da- 
tâţea ani, și pârghia cea mai puterică cu care ar pu- 
tea să r&stOrne piatra de pe mormânt supt care stati în- 
gropaţi Omenii, mintea, ânima, sufletul și fericirea lor, 
puterica și sântă misiune a Romăniei întregi. 

Nu vaduc astădi nimic noi; mai tot ce veţi citi 
sunt sfaturile unor 6meni inspirați, și cuvintele maicei 
mele cu câte-va câsuri 'nainte d'a se muta în ceruri, 

In trecătul de la vicța cea scurtă la cea fâră sfirşit, 
când sufletul desfăcându-se de tâte legămintele şi ne- 
putințele trupului, începe a r&sufla cele d'ăntâi adieri
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ale nemuririi mai r&suflând âncă și suspinele omeni- 
rii, cuvintele omului și mai cu scmă ale. unei mame, 

în a căreia ânimă s'oglindă tâte ranele familiei ș'ale 
patriei, sunt sfaturi 'date, nu fiului numai ci omenirii 

întregi. 

Cer der, nu s& urmați orbesce cuvintele mele, ci 

să le ascultați cu ânima şi s& le cerneți cu mintea 
văstră, sigur fiind nu numai câ veţi simți în voi ra- 
nele Romăniei și veţi fi siguri ca mine de învierea 

iei, ci câ fie-care va găsi singur arma cuvenită pute- 
rilor scle, şi va stârce din dia sea uă. picătură sei 

duo& din balsamul ce va vindeca ranele ei pentru e- 

ternitate. 

Il 

Toţi Gmenii fâr' oscbire, ai aceiași parte în spiritul :) 
universal, și prin urmare toți Gmenii sunt V'zăforrivă. 

A crede că este pe pământ un sizgur om, ce are 

un dar mai apare scă mai pie de cât cei-l-alți, este 
a crede câ Dumnedeii a făcut uă nedreptate, câ na- 
tura a făcut uă iasmă. 

Precum toți Gmenii ai un drept egal în aerul și lu- 
mina comună, tot ast-fel a. un drept egal în spiritul, 
în fericirea și pământul comun; și precum cel ce are 

dreptul da răsufla aerul, are dreptul da trăi, ast-fel 
și cel ce are uă parte din spiritul universal este. om. 
Jiber şi egal?) tuturor. 

  

1) Mintea, duhul. 

4.2) Egal, duă potrivă.
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Daca omul dă fiilor sti uă parte egală din pute- 
rile șaverea sa, cum putem crede câ Urditorul a fă- 
cut un singur om făra “i dauă parte egală din spiri- 
tul, din puterea și iubirea sa? 

Apele pământului, comunică unele cu altele; tâte 
fluidele naturei trec: din plămâni în plămâni ca cum 
ni le az împrumuta unii altora; de ce dar se nu 
circule 'n noi același spirit șaceiaşi iubire? 

[IL 

Căduţi în robie lungă, de și bisericia ne-a dis ne- 
'ncetat, câ fofi dmenii sunt duă potrivă făcuți după 
chipul Şasemenarea Domnului, noi perdurăm cu drep- 
turile n6stre și ideea egalității. 

Acum Ensă câ suntem în ajunul dă rupe lanţurile 
serviei, este timp se intrâm în adevăr, și se 'nțele- 
gem că suntem toți fiii tatălui; câ nu este Domn și 
slugă, mare și mic; câ ceea ce face, dice și simte 
Domnul şi boerul, tot 'omul fără osebire pâte simți, 
dice și lucra când.va fi 'n aceleași î împrejurări Și con- 
dițiuni. - | . 

De n'am avea în noi uă scintee divină cum am pu- 
tea înțelege nemurirea şi sublimitâţile naturei: 

De nu suntem toți duă potrivă, de unde vine câ 
fieși-ce om are minute 'n care se face judecătorul:fra- 
telui s&ii și chiar a omenirii întregi trecute şi presinte? 

De unde vine câ fie'şi-ce om citind vicța și faptele 
Eroilor, Domnilor și martirilor antici și moderni, poe: 
siile și scrierile Gmenilor celor mai străluciți, aşadă 'n 
ânima sa un fel de tribunal înalt, la care înfăţișându'i 

te



mul încununați scă osândiți pentru fie-care faptă scă 
scriere 'n parte?'A!| chiar ceea ce face degradațiunea 
nostră, închinarea la idoli, la imperaţi, la cei în pu- 
tere și bogaţi vedesc câ suntem toți duă potrivă. 

In adevăr! de ce ne 'nchinăm lor? 
De frica puterii? 

pe toţi îi cercetedă cu scumpătate şapoi le dă dru- 

De este ast-fel, de ce nu ne 'nchinăm leilor și ur- 
șilor ce sunt mai tari de cât denșii? 

Ne 'mchinăm celor bogați, în putere și 'nv&ţaţi, fi- 
ind-că ţinuţi în lanţurile serviei, și 'n feșele nesciinței, 
vedem în cei ce sunt mai liberi, oglinda chipului nos- 
tru cel adevărat; ne 'nclinăm lor, fiind-câ ei au, în a- 
parință cel puţin, acea putere, libertate ȘI 'sciință ce 
simțim câ este 'nchisă n ânima nâstră. 
„Dumnedeii a dat fie-căruia om uă parte“ egală din 

mintea sea ca se găsescă singur uă parte din sciința 
cea nouă, iar nu ca se servim legilor învechite Şamă- 
gitâre făcute de unii dintre not. Ne-a dat aurul, ca se 
ne slujim cu dânsul, iar nuca se ne facem Dumnedei 
mincinoși. Ne-a dat ânima, ca se ne “iubim unii p'alții, 
iar nu ca se pismuim și se robim semenilor noștrii. 

IV! 

Fiind-că fie-ce om are uă schintee egală a divini- 
tății, trebue se stimăm, se respectăm şi s'ascultăm pe 
fie-ce om duă potrivă, 'dar nu ne putem închina la 
nici unul, făra păcătui naintea egalității, 

Omenii, de Și toți d'uă potrivă, nu sunt Ens& ŞI se- 
meni. Fieşi-ce om. are fropria sa misiune; Acestă o- 

9
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sebire nu ne dâ dreptul a ucide egalitatea, când mi- 
siunea unuia ne faze mai mare stu mai frumosă; câci 

"fie-care este dură fotrivă trebuincios societăţii, și' s6- 

rele are pentru fl6rea scaetelui același amor şacelași 
respect ce are pentru bobocul trandafirului. Osebirea 

misiunilor îndatoredă pe fieşi-ce om se veghede și se 
urmede schinteia de lumină ce ese din ânima sa, iar 

nu cuvintele poeţilor și 'nţelepţilor lumei, câci numai 

„ceea ce ese din propria sa ânimă îl va conduce la 

implinirea propriei scle misiuni. Moisi, Bocrat și fiul 
teslarului r&sturnară lumea cea veche, fiind-câ spuneai 
cuvintele ânimii lor, iar nu ale fariseilor. 

Când împedici lucrarea unui om, sei când îl pis- 

muiesci, împedici sc pismuiesci voinţa lui Dumnedei,. 

Bună scă rea, laso liberă, câci are scopul iei. Când 
imiţi, ca zu sero, stingi singur schînteia cea divină ce 

ai în tine. Precum în acest univers plin de bogăție, 

nu dobendesci nici un grăunte hrănitor, pînă ce nu lu- 

credi . singur peticul de pământ ce ţi-sa dat ţie, tot 
ast-fel nu vei produce nici uă idee sublimă pină ce 

nu vei avea singur propria ta ânimă. 

Primâscă fie-care cu mulțămire misiunea sa, câci 

ca degetele măne! omului, cele mici sunt d'uă potrivă 
folositâre ca şi cel. mari. Puterea ce este ?n fie-ce 

om este nouă în natură și nu numai cel străin, dar 

el Ensuși n'o pote cunâsce, pînă ce no va pune în 

lucrare. ” | | 

Uită-te şi vei vedea câ fie'și-ce lucru, fie'şi-ce carac- 
ter şi . fieși-ce “fact este vădut de fie 'și-ce om supt 
alt punct de. vedere. Uă radă de lumină particulară 

-străbate "n - ochiul: fie-cărui: om, 'şi '7zzpzaă ochiul li, 

pâte testa lumei despre tada aceea.
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Spune dar, tinere Român, fără sfială cea mai afundă 
silabă a ânimei tele; crede în schînteea cea divivă ce 
este 'n tine; primesce cu mândrie locul ce ţi a dat 
Provedinţa, urmedă geniul «pocei, steua României nu- 
mai, lucredă cu mânile şi cu sufletul tei numai, ara- 
tă-ne ideile ce nasc în mintea ta, nu te sfii de întu- 
neric, nu te piti de Revoluţiune, ascultă și stimă pe 
tot omul și nu 'ngenuchia 'naintea nimului, și Româ- 
nia va fi liberă. 

Ne defâimarăm, ne pismuirăm, ne desbinarăm unii 
dalţii, și perdurăm unitatea României. 

Ne "nclinarăm la Gmeni, și perdurăm egalitatea şi 
proprietatea. | 

Perdurăm încrederea 'n puterea nâstră Şi ne vîndu- 
răm stăpânirei dreptul nostră de om p'un rang, puă 
slujbă, pe hrana vieţii d'uă di. | 

Uitând c'Archivele divine sunt deschise pentru tot 
omul și pline de comorile ce sunt pregătite pentru 

"fie-care, ne 'ncredurăm în cărțile și 'n sciința 6menilor 
celor vechi, făcurăm din iei Dumnedei mincinoși ce 
ne ascunseră pai Patriei, și cădurăm în cursele străi- 
nilor. . 

“Supuindu-ne, perdurăm libertatea. | 
Imitând, perdurăm puterea da urdi, și femeia, ce nu 

pâte iubi de cât pe Dumnedeă și pe omul cel liber, pu- 
ternic și urditor, se depărtă de cadavrul de care ai fost 
legato părinţii iei cu sila, şi porţile templului familiei 
derămându-se, străinii și viţiul năvăliră 'ntr'ânsa ca și
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în Patrie, și schimbară ?n iad de chinuri raiul pămen- 

tesc al omului. | 

" Educaţiunea 'serviei ne-a 'nvăţat se stimăm pe.om; 

fiind-că este bogat, în putere, 'scă mai învăţat de cât 

cei-l-aiţi; iar nu fiind-câ este om; ce dic! Ne-a 'nveţat 
se. ne supunem, iar nu se 'stimăm; se ne fie frică, iar 

„nu se iubim; se ne 'nchinăm iar nu se respectăm, se: 
credem în ceea ce s'arată, iar nu în ceea ce este, în 
„ceea ce -dice, iar nu în ceea ce face.. 

„June Român!: „Cei mari ne par mari, câci suntem 

„în genuche; scâlă-te 'n picidre,* crede cu deplinătate 
în divinitatea ce este 'n tine și m fie-ce om duă po- 
trivă; iubesce pe tot omul, zesce viața cu viața, câci 

ast-fel numai vei produce. 

Citesce mai mult în cărțile vieții, câci într'ensele nu- 
mai vei învăţa legile cele adevărate; luminedă'ţi min- 

tea cu studii, dar mănține în ânimă “ţi focul cel sacru, 
câci ast-fel' numai vei întemeia egalitatea, vei începe 
și vei face Revoluţiunea ce doresci, în familie, în lege, 

în crescere, în unire, în asociațiune, în solidaritate și 
proprietate. 

VI 

- Când străinul coprinde patria ta, desceptă puterea 
ce este 'n tine și 'n semenii t&: puterea nu da muri 
cu bucurie, ci d'a birui cu ori-ce preţ; nu te abate de 

puterea. lui, ci urmedă”| di și n6pte fără repâos, cuă 
ură tot crescândă, cum urmeqă tatăl scă sociul pe cel 
ce “i a răpit copila, seu socia, și fii sigur că măne va 

cădea sdrobit de 'dreptatea cea , nebiruită,
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c
 Când femeia se . depărteză de tine, arată“ câ eşt 

fiul lui Dumnedeiă, iubind și dând lumii pe totă diua 
un rod noii al ânimii tele, uă lucrare liberă, dreptă 
și frățescă, și femeia te va mângâia, te va 'ntări şi 
şi te va re'nvia prin amorul iei, 

Când lumea te defaimă și Gmenii rîd de cuvintele 
tele, tu dă lumii fâră ca/cul și fâră veservă vița tea, 
câci numai ast-fel vița se va da ţie în tâtă puterea 
unității iei. | 

Când trece Domnul pe dinaintea tea, nu te 'nclina 
lui, câci scii câ este un usurpator, uă statue făcută 
de străini: ce va peri mâne, când națiunea va cere 
drepturile iei, scă câ este omul ce ai ales tu vremel- 
nicesce, ca să pue în lucrare voințele tele. Când îţi 
dă uă răsplată, nu te da lui, câci vine de la patrie, 
er nu de la dânsul, şi de nu ţi se cuvenia este un 
abus ce trebue să-i revolte ânima. 

Când trece pe din nainteți omul cel virtuos stă în- 
„ VeEţat, iubesce-l ca om, și salută-l ca frate; der nu te: 

'nclina “lui, câci faptele şi lucrul tei din tâte dilele au 
să dea lumii uă Virtute șuă sciință egală cu ceea ce 
aduse el. 

Când triumfă nedreptatea, când legile asupresc, când 
stâpănirea stinge luminile, închide școlile și &menii cei 
liberi, chinuesce Și jefuesce pe fraţii tâi, nu te descu-. 
ragia de tiranie, şi vei vedea câ puterea iei cea vre- 
melnică provine din slăbiciunea în care te afli tu. Dum- 
nedeii te-a trimis ca să 'ncingi țcra tea cu mintea Şi 
cu ânima tea, și tu țe-ai lăsat cugetul să se 'nnece 
cu atomele morții ce te "mprejură, şi te-ai făcut u- 
n€lta celor râi. Inchide-te der în grabă. în ănima tea; 
Și cănd vei grămădi jertlă peste jertlă, lucru peste
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lucru și iubire peste iubire, rădică-te atunci ca Hacăra 
vulcanilor pe d'asupra abiselor, încălqesce pe frații tei, 
și lumina va luci în 707% Romănia. 

VII 

Inveţaţii și diplomaţii de astădi,: compun vicţa cu 
mortea ; puterea și sciința lor uă trag din morminte 
numai; ei caută deslegarea ideilor celor noi în cărţi 
numai €r nu și în popor; afundaţi în acele grămedi 
de 6se și trupuri mârte, ce se numesc împărății, legi 

şi diplomaţie, s& *nchin împăraţilor & nu Dumne- 
deului Românilor. June Român! cinstescei ca 6meni, 
der nu uita, un minut măcar, câ “n midlocul poporu- 
lui, în viță și n fowân numai, vei găsi legile şi 
limba lumii celei noi. 

Precum scade puterea pici6relor celora ce umblă “4 ” 
trăsură su cu cârje; precum nu poți iubi familia tea - 

„cu ânima altuia tot ast-fel și mintea tea va slăbi de 
nu vei crede şi nu vei lucra cu ânima tea numai. 

Nu capitula cu fama cutâruia scă cutâruia om, cu 
făgăduiala cutâruia Domn scii Impărat, cu legile și in- 

stituţiunile societâţilor celor vechi. Stoa ta este "pane. 
Rupe der cu trecutul, rupe și arde legile cele trecute 

și fă altele noi pentru lumea cea nucă. Precum co- 
pilul nu 'nveţă ?n cârți limba părinților săi, astfel și 
tu nu vei învăța libertatea, dreptatea şi frăția pină ce 

nu vei intra cu t6tă ânima și credința în scâla vieţei. 
Mintea omului trecut este împărțită, și numai uni- 

rea dă putere. Silit a face adunări și scăderi simţi- 

mintelor 'scle presente cu ideile și faptele scle cele
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trecute, omul cel vechiă ucide spontaneitatea ânimii, 

şi numai iubirea cea spontană este urditâre. 

-Cu cât cresce întunericul cu atât mai mult trebue 

s& sapi adenc în ânima tea ca s& dai de nesfirşitele 

isvâre ale amorului. Bagă de semă! sunt âncă în noi 

urmele convulsiunilor de. care suferirăm, și ca să te 

vindeci, nascepta renoirea revoluţiunilor, câci atunci 

cel ce nu este sănătos se sperie, şi cel ce se sperie 

nu mai face nimic, 

Nu uita că trei legi susţin revoluţiunea de la 1848. 

Libertatea, unirea, şi reîntregirea omului în t6tă pu- 

terea și demnitatea sea. 

Libereză-te mai ăntâi pe tine, câci numai ast-fel vei 

libera pe cei-l-alți. | 

Unesce-te mai ăntâi cu ânima ta, câci numai ast- 

fel vei uni pe cei-l-alți. . 

June Român! Nerespundător, Domn pe tine, și tare 

în sfântați neatârnare, întră ?n ânima ta și dă otări- 

rea ta cea firescă făr a te gândi la interesele cele 

mici, făr' a te sfii de nici un om, de nici uă putere, 
şi de nici uă opiniune, și fi sigur câ cuvintele tele 

vor trece ca săgeți în ânimele Gmenilor. 
Să , 

Ascultă glasul cel sfânt ce ai în tine însuţi €r nu 
obiceiurile; cântă pe Dumnedeă și națiunea ta cu cu- 

vinte ce găsesci în ânimățți, €r nu cu psalmii și poe- 
siile celor-l-alți. 

Supune-te legilor naturei tele, și nu uita câ:traiul 

tenărului este uă viță șal omului celui vechii uă es- 

Biațiune, | 

Dă dovedi câ ești fiul tatălui, iubind și lucrând, Și 
“nu face chiemare la alt om pentru lucrările tele; nu 

,
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plăti și tu birul privilegiului, câci tu ai în tine drep- 
tatea. Nu căuta mărturiile șaprobaţiunile Gmenilor, ci 
mergi zazule, în miqlocul părerilor celor mai contrarii 
ce sbirnie pe la urechile tele, cu cea mat deplină 
blândeţe, iubire și tărie. 

Devisa ta este Sabie şi Amor. 
Cu sabia dreptâţii vei abate pe toți vreșmașii Patriei, 
Cu.iubirea vei turna pe ranele compatrioţilor tei 

balsamul vindecârii. 
Puteri pământene, puteri universale! Respectaţi su- 

Aetul omului și puterea Românului, câci Domnul Dum- 
nedei a renoit acum alianța sea cu dânsul și sa le- 
gat cu noi strins și pentru eternitate prin Redoluţiu- 
nea de la 78.



EPISTOLA 

DOMNULUI BARBU DIMITRIE STIRBEI 

DREPT RESPUNS LA PROCLAMAȚIUNEA SA DIN 241 AUGUST 1850. 

Paris, 1850 Octobre. 

Domnule, 

La 24 August, ai publicat uă proclamațiune tipă- 
rită la tipografia curții, cu cheltuiala poporului, și fi- 
ind-cai tras mat multe mii de' esemplare şi le-ai r&s- 
pândit gratis, unul din ele ajunse şi pînă la mine, pre- 
cum ajunse negreşit pînă la dumncta, Apelul meii la 
tâte partidele ce lam tipărit în Paris cu cheltuiala mea. 

Proclamaţiunea dumitale vorbesce și de noi, și prin 
urmare -mE cred detor aţi respunde. 

Sunt duoi ani, de când ai intrat în ţeră cu armia, 

_rusâscă şi petreci în baluri, în ospeţe, în parade, 
“ șalte feluri de petreceri și folâse individuale, şi nici 

ei, nici fraţii mei de Revoluţiune : și esil, nuţi adu- 
serăm cea mai mică neplăcere; nici uă mișcare, nici 

uă scriere chiar din parte-ne nuţi a turburat odina ; 

de ce der dumndta, nu "'ncetezi d'a te ocupa de noi 
în tâte cuvintele publice şi particulare, şa ne calomnia, 
fâra te gândi câ dai dovedă de slăbiciune și nedrep- 
tate, Când ataci nisce 6meni ce sunt, unii în temnițe
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șalţii în esil, și nu pot, și nui lași s& vorbescă. Că- 
pitan Costache chiar, carele de și serdar, nu este însă 
nobil, când bate Gmenii cu biciul sâu cel de nevre, 
lasă cel puţin suspinele jertielor sele s& se 'nalțe pînă 
la ceruri, când dumnâta ne 'mpungi nencetat câstele 
și nu ne lași s& vorbim, și me prind câ nu vei ierta 
nici chiar acestă dreptă și nevinovată apologiă se cir- 
cule liber printre cititorii proclamaţiunilor dumitale. 

De ce nu te gândesci câ uă asemenea nedreptate 
defaimă, slişie 'n faţa poporului întreg, calităţile cas- 
tei celei nobile, și câ *n Sfirșit o să ne silești săi 
respundem tot cu cuvintele ditele ce se fac drepte 
în gurile nâstre. 

»A nâstră blândeţe s'a socotit de slăbiciune de gu- 
„vernul actual, și 'n loc da umbla_s& 'ntemeieze fă- 
„găduelile scle și s& merite increderea publică, nu 'n- 
„ceteză prin feluri de midl6ce sarunce obştea acestei 
»ţeri în nuo& valuri 1).€ 

Nu sunt nici Domn, nici boiar mare, și prin ur- 
mare sunt detor a vorbi Simplu, a spune șa dovedi 
adeverul; bine voesce numai a mă citi șa discuta cu 
mine cu aceiași bună-voință și nepărtinire cu 'care te 
citesc şi desbat ei proclamaţiunea -d-tele, a lăsa li- 
beri pe Gmeni să citâscă scrierile mele, precum fac 
eu cu ale d-tele, publicându-le chiar în diariile cele 
streine, și spre resplată—fiind-că dupe d-tea omul nu 
pote iace nimic fară plată, și fiind-câ eu nu „te voi 
„putea chema a lua parte treptat la slujbele Statului 
cum ne chemi d-tea—iţi fac aci uă destăinuire ce pote 
săți fie dun folos mult mai mare „de cât ministerul 

  

1) Vedi pruclamaţiunea d-lui Știrbel din 24 Aug.
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| | 
cel noii, Ai trăit tot-deuna între boiari, Gmeni buni, 

nobili și bine crescuţi, ce sciii s& suridă, s& se supuie, 

s& se 'ncovsie şi s& saplece 'naintea stăpânului, ca cera 

cea bună supt frecătura degetelor; creștini buni cărora 
când le dai uă palmă pe obrazul drept, întorc şi pe 
cel stâng; Gmeni răbdători, ce 'n loc da munci ca să 
câiștge hrana lor, asceptă mai bine patru și cinci ani 

în tinda vătafului scă a adiotantului favorit, şi tre- 

cend prin tâte umilinţele, isbutesc în sfirșit a cumpăra 

cu starea sci cu cinstea unci femei din familia lor sluj- 

bele și favârea stăpânitorilor. Din nenorocire însă, no- 

bili şi creștini ca, aceştia abia avem vruă 70 de fa- 

milii, când cei-l-alți ce nu "i cunosci și cari s'osebesc 

cu foful și în făte de boiari, sunt duă-cam-dată 4 mi- 

line și jumătate, și vor fi pâte peste câte-va luni, 

5, 7, 9 miliâne; ba âncă unii, întemeindu-se pe soli- 

daritatea popârelor, ne vorbesc d'un număr -şi duă pu- 

tere la care gândindu-te numai îţi înghiață spatele; 

sciă câ o semi dică câ credinţa lor este greșită și le 

am diso și ei adesea, der îmi răspund câ este cel 
puţin tot atât de probabilă, ca șa d-tele, în solidarita- 

tea boiarilor șa oştirilor streine, șiți mărturisesc câ 

nu prea sciă ce să le r&spund, cu tâtă buna-voința 

ce am d'a te sluji, adică da fi chiemat treptat la sluj- 

bele Statului. Dar în sfîrșit, ca s€ vorbim mai positiv, 
lumea dacum de duo miliâne și jumătate, tinerimea, 
negustorii și poporul cred, șo spun ori-cârui voesce 
se&'i asculte, câ ori-ce om fâră osebire, de nar fi nici 

conţipist măcar, este d'uă potrivă cu Domnul și boiarii 

cei mari ai ţerii, câ are aceleași facultâţi și drepturi! 

ca denşii, câ sunt toţi Gmeni înţelepţi și vârstnici, și 

câ prin urmare fie-care trebuie să fie respectat, liber
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Ay A Și s&și cârmuiască :trebile “feri, precum își. cârmuesce: 
ale familiei scle; câci trebue să mai scii câ le-a intrat 
în cap câ „Statul este poporul român,“ și patria, fiind 
familia cea mare a tuturor, fie-ce om, fie-ce muncitor 
cu ânimă și cinstit, are n Stat același drept ce are 
fie-ce fiu în casa părintescă.. 

Nu'mi dice, domnule, câ cu mila baionetelor - ruse 
o să trimiți pe toți cei ce cred ast-fel a lua parte 
treptat la odina temniţilor șa monastirilor, câci sunt 
mulți, fârte mulți, și închisorile nu vindecă asemenea 
bâle. E! de câte ori m'am silit eti să le dovedesc câ 
Dumnedei a făcut pe pământ boiari mari, mici, și 
obsce, cum dici d-tea, precum mi-a spus'o adesea cu- 
cernicul Nilon care scie de sigur câ sunt în ceriă. ân- 
geri și sfinți cu osebite ranguri, ierarchii, căderi şi 
slujbe, și le-am aretat pipăit în calendarul marelui pt. 

"tar şi tipograf al curţii, că sunt trei clase de sfinți: 
Sfinți fâră cruce, slinți cu cruce nEgră și sfinți cu cruce 
roșie, cum am dice baș-sfinți, și tâte fură în deșert. 
„Unii rideati de mine, dicendu-mi câ cei cu cruce roșie 
sunt Revoluţionari și Chateaubriand, om nobil, ministru 
cinstit, pacinic și legitimist, le-a dis câ celui ce i dă 
uă palmă s&*. dai dece, dar fi Domn măcar! Ș'alţii, 
Cuă gravitate șuă convingere nestrămutată, mă 'ncre- 
dințară câ preotul satului, om muncitor și drept, le-a 
dovedit câ Isus a dis câ toți Gmenii fâr' osebire sunt 
Fiză tatălui; că nu mai sunt acum orbi ca mai 'nainte 
Și- scii toți câ pămentul este al celuia ce] ucreză, &r 
nu al celora cel ai astădi prin ofisuri ȘI răpiri jude- 
cătoresci; câ boiarii, călugării şi Muscalii sunt nisce lo- 
custe vremelnice ce vor fi strivite și arse de popor, 
în dioa cea otărită de Dumnedet pentru domnia drep-. .
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tâții șa frăţiei; câ g milisne de Români sunt vz// 
mai tari de cât 209.de mii de Turci și Muscali, soldați 
flămând și s&lbatici ai tiraniei; câ nu vei putea închide 
în temnițe g miliâne de. Români, când se vor scula : 
cu toții şi întruă unire, și câ doveda cea mai temei- 
nică de puterea lor şi slăbiciunea d-tele, este câ tră- 
iesci în spasmuri de frică, câ te temi de tipar, de dis- 
cuţiune și de lumină, și câ cu tâte oștile turco-ruse 
ce ţii în ț€ră, cu cheltuiala poporului, cu tâte caranti- 
nele, vâmile, censurele, temnițele, bicele, dorobanțţii, cor- 
donașii şi soldaţii ce ai, arestuiesci pe tâte dilele ti- 
neri nevinovaţi și spui singur ne'ncetat, în cuvintele și 

. proclamaţiunile ce faci, câ te temi câ 20 de Gmeni 
ce sunt în esiliă o să potă, prin intrigile și mașina- 
»ţiunile lor“ s& răscâle un popor de 3 miliSne, ce dici 
câ este mulţumit şi fericit de părintesca blândeţe și 
înţelepciune cu care îl cârmuesci, de proprietarii șa- 
rendașii. cei omenoşi, ce '| nedreptățesc, de zapciii şi 
ispravniciii cei cinstiţi, “cel jăfuesc, îi răpesc femeile și 
i -ucid copiii, ca s& dobândescă rangul de paharnic și 
de ministrii cei luminaţi și lungi vădători ce le-ai dat 
acum: unul chior, ca s€ pâtă- ochi mai bine pe cei ce 
conspiră, sc mai bine dicând, pe 'cei de la care mai 

„pote smulge ceva, șalţii bătuți ș'asvârliți de popor ca 
Gmeni ce cunosc prin încercare umilinţele ȘI durerile 

” fisice şi morale. | Me 
A, domnule! te 'nfiorezi d'atâta rătăcire şi nerecuno- 

_scinţă, Și cu tâte acestea —crede-m&—sunt om onest; te 
iai de martur pe d-tea, pe toți confrații dumitale în boierie, 
și pe principele Bibescu câ n'am mințit, câ n'am înșelat. 

_pe nimini, câ n'am călcat nici-uă-dată' în casele vâstre, 
"de și d-tea chiar “m'ai invitat “adesea. 2 — Crede-mă, dic,
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câ nu ţi-am spus aci nici a treia parte din cele ce 
cred tinerii, meseriași, neguțătorii și poporul, In ade- 
ver, cum se “ţi descriti pînă unde a ajuns rătăcirea lor, 

„când îi aud dicând — d-tea nu te poţi mira câ aud 
din Paris ce 'se vorbesce în Bucuresci, câci scii câ 
ministrii dumitale din anticamere, baluri și jocuri de 
cărți, aud şi văd trebuinţele poporului — câ Revolu- 
ționarii, Gmenii aceia ce ndrăsniră să restârne un. 
Domn ce domnia cu mila lui Dumnedei și st guverne 
trei luni de dile .cu liniscea cea mai deplină, fără oștiri 
rusesci, fără censură, fără Vilara și lon Manu şi chiar 
şi fără Căpitan Costache, fără răpiri și jafuri, fără, si- 
luiri și temnițe ; Gmenii aceia sălbatici ce 'ndrăsniră se 
lase liberi pe toți boiarii ce conspirati, și se cârmuitscă 
în muwele poporului, cu dreptate şi Jrăţid ; &menii a- 
ceia cari nu numai indrăsairă se slujescă Patriei, fără 
nici uă tă, ci chieltuiră starea lor chiar pentru densa, 
sunt bărbați mai înv&țați, mai luminaţi, mai patrioți, 
mai drepți și mai capabili de cât toţi boiarii cei mari 
ai dumitele; când îi aud câ Domnul țErei este pentru 
fie-care om, ca vizitiul trăsurei scle, dator se mergă 
unde și cum voiesce poporul, care este liber se "1 dea 
jos depe capră ori-când va doi; când îi aud câ dom- 
nia și boiaria vor fi în curend risul,... Dar nu! sunt 
Şrozăvii dacelea despre care un om bine crescut și 
fecior de boiar, ca mine, nu pâte vorbi fără spaimă, și 
d'aceea, te rog, se 'mi dai voiă se las poporul în ră- 
tăcirea sea, ce numat are vindecare, și se venim la 
proclamaţiunea dumitale ce voiesc a discuta, fiind-câ 
simpt neapărată trebuință da o nțelege, ca se 'nvăţ 
în sferșit şi ei sciința cea mare a curților domnesci. 
Câci astădi îţi scrii scrisârea cea de: umilință ce ceri
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de la cei ce vor voi se ceră și se dobândescă iertare, 

şi “ţi mărturisesc curat, domnule Știrbei, câ m'am căit, 
mi-am cunoscut orbia, şi ca Gia retăcită, voiesc se 
intru în sfirșit în turma boiarescă şi se pasc supt toia- 
guţi cel păstoresc iarba ce vei bine-voi se "mi dai, 
fie cât de pârlită, cât de călcată şi profanată de pi-| 
cidrele străinilor, destul numai se fie, și se bine-voiesci 

a "mi da și mie un colț în curteaţți cea mare, bogată 

și strălucită. 

“Nu mă bănui, domnule. Ți-am dis câ tâtă vicţa mea 

este pe faţă; citesce, întrebă și vei afla câ sunt om 

onest; acesta o pot dice, fără modestie, câci meritul 

nu este. al mei. In rătăcirea mea,am voit se fii de- 

mocrat; poporul și fraţii mei de Revoluţiune mă pri- 

miră între dânșii, șai allat pote câ la ei condiţiunea 

cea dântâiti este. se fii onest, tare, virtuos chiar. și 
prin urmare virtutea ce aşi avea nu este meritul mei, 
precum nu este meritul curtesanilor lașitatea, fiind una 
din .condiţiunile, făra de care nu, a curților domnesci. 

Dar fiind-că ei cer ca omul să studie și s& cunâscă 
tOte cestiunile politice şi sociale, tâte trebuinţele și 
dorințele poporului, s& cunâscă şi să iubescă din ânimă 

vu pe Dumnedeii, pe om, libertaţea, dreptatea şi frăţia, 
şi se lucreze di și nâpte, dând fără interes, fără pre- 
get și fără nici uă altă resplată de cât fericirea de a 
putea jertfi averea, sciința, vița și iubirea sa penţru 
patriă, dumneta înţelegi frte lesne câ pot avea do- 
rinţa s& intru şi eă în slujba curții, unde omul ca st 
'nainteze trebuie st nu''scie nimic, să nu facă nimic 
folositor, să. ia nencetat şi s& nu dea .nici-uă-dată 
nimic alt de cât ânima numai, consciința și onârea sa. 

: Sci că unii pretind câ la curte -este mai multă greu:
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tate ca se naintezi, câci trebuie să -te apleci și să te 
târăsci ne *ncetat la picidrele tuturor Muscalilor şi fa- 
voriţilor, șă te lupţi cu tâte nulitățile, st te cotesci și 
se te sfișii cu peţitorii, cu rudele, cu fraţii și prietenii 
tăi, salergi di și nâpte la tâte adunările Și jocurile de 
cărţi, se spionezi, să pârăsci, să pândesci culcarea şi 
scularea Domnilor, a Ministrilor și mai cu semă a fa- 
voritelor și să te silesci nencetat a aduna șa risipi 
averea unui popor întreg; dar fiind-câ n'am cercat nici 
uă-dată meseria boiărâscă, și nu 'mi vine a crede car 
muncit așa de cumplit ca Sajungi pin'aci, bănuiesc câ 
sunt pote calomnii, șaşi dori nu numat se intru eti, 
dar se “ţi aduc în palat pe toți revoluționarii; d'aceea 
dar, bine-voiesce a mă iniţia, șa "mi risipi tâte nedo- 
miririle ca s& pot îndupleca cugetul și mintea mea, ce 
sunt forte rebele, şi pe toţi cei ce mi-se opun cu fe- 
luri de cuvinte ce 'mi par mult mai drepte și mai te- 
meinice de cât ale dumitele, negreșit fiind-câ neputend 
vorbi, ca d-tea, cu generalul Duhamel și părintele. Ni- 
Ion, nu sunt 'n stare âncă'a te 'nțelege. 

„Noi Barbu Dimitrie Știrbei, 
»Cu mila lui Dumnedei, 
»Domn stăpânitor a tâtă țera Românescă.€ 
Cunosc câ Dumnedeii este bun, drept șa tot pu- 

ternic, și 'nțeleg câ, de ești Domn cu mila lui Dum- 
nedeii și umbli pe căile lui, ești mai puternic de cât 
poporul suveran; rămâne numai se 'mi dovedesci câ 
domnesci cu mila lui. 

Pe când eram copil âncă, biserica 'mi a dis: 
»Dumnedei este fără 'nceput și fără sfirșit, pute- 

„rea'cea adevărată, bunătatea, dreptatea și iubirea cea 
»mai deplină, sufletul sufletului nostru; el era pe când
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»nimic âncă nu era făptuit, şi cu iubirea sa făcu mar 
»ântâiii lumina, câci întunericul este urât; făcu apoi 
»>pămentul care, întruă unire.cu apele ce curg pretu- 
»tindeni și cu sdrele ce lucesce dasupra ta, lucreză 
„ȘI rodesce ne 'ncetat tâte câte vedi bune și trebuin- 
»ci6se; în sfirșit, făcu păserile cerului şi tâtă suflarea 
»ce vedi pe pământ, şi în urmă pe om, după chipul 
„Și asemănarea sea, dându'i uă parte din sufletul, din 
»mintea, puterea, bunătatea, dreptatea şi iubirea sea, 
»Și 1 lăsă pe dânsul liber și domn peste tote.“ 

Ast-fel, domnule, mi-a vorbit legea mea, și ești da- 
tor se me ierți, de nu te pot, crede, pe parolă numai, 
câ ai un drept mai mare de cât al meii, când sciti, 
cum vedi, cavem toţi aceeași parte din suflarea lui 
Dumnedeii, câ el este bun, drept: și cu iubire și nu 
pote revărsa asuprățți uă schintee măcar de milă mai 
mult de cât asupra tuturor fiilor sei de pe pământ, și 
câ prin urmare suntem Zoți, cu mila, să mai drept 
cu suflarea şi iubirea lui Dumnedei — câci milă nui 
cerem nici chiar la ceruri — Domni, stăpânitori a tâtă 
țera Românescă. | 

Dar bag de semă, domnule, câ nu ți plac și nici 
nu prea înţelegi cuvintele mele cele crestinesci, și ţin- 
ta'mi fiind d'a nu te supăra, te voiti combate cu ar- 
gumente politice și istorice; | 

Nu tăgădviesc câ fură Și mai sunt âncă împărați ce 
dic, ca şi d-tea, câ stăpânesc ţera cu mila lui Dumne- 
deii; cercetatiai âns& osebirea ce este între posițiunea 
lor șa dumitale? | 

Se luăm lucrurile de la căpetâiul lor, ca s€ ne *'n- 
țelegem mai bine. | | 
* Intru început, &menii erai virtuoși, dar simplii și ne 

10
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pățiți, şi şeful familiei fu privit ca organul lui Dum- 
nedeu; ast-lel de la Adam şi pînă la Moisi, găsim ne- 
încetat stăpânirea patriarchală care, mai în urmă, prin 
corupţiunea și lăcomia unora, se prefăcu în tiraniă, în 
despotism, în împărăția și domnia celui mai amăgi- 
tor asupra celor mai drepți. Ingenuche naintea nâstră, 
şi "mparte cu noi comorile țării, diseră călugării omu- 
lui celui mai inșelător, și noi te vom pune p'un scâun 
mai nalt şi vom lănţui poporul la picidrele tale, încre- 
dințândul că ești domnul și stăpânul s&ă, cu mila lui 
Dumnedei; şi presimțind câ va veni uă di în care 6- 
menii luminându-se o se și ceră napoi drepturile lor 
răpite, deteră mostenirea tronului la uă singură fami- 
liă, al căreia început perdendu-se 'n întunericul vecuri- 
lor, putea se 'nșale mai cu lesnire, nesciind nimeni 
cum sati dobendit drepturile și puterea iei; ast-fel în 
Rusia, în Germania și chiar în Francia, precum era 
legiuit ca fiii gâdilor s& moștenescă secura tatălui lor, 
fii împăraților. moşteniai tronul, dicând câ stăpânesc 
cu mila lui Dumnedei. 
Lumea acum sa luminat îndestul, Și nici nu este 
i locul da vorbi mai lung și mai deslușit despre 

nelegiuirea acestei instituţiuni Șa eredității; repedea 
aruncătură de ochiă ce "i deterăm ajunge, cu prisos 
âncă,, ca să te pot întreba: cu ce drept, d-tea dici câ 
domnesci cu mila lui Dumnedeii, când la not n'a fost 
uă asemenea moștenire și tot Românul scie curat câ: 
sati Barbu, fiul lui Dumitru, care era om ca toți 6me- 

„ ȘI câ fără să fi avut nici uă legătură și nici un 
fel de comerț cu cerul, ai venit acum un an pe scau- 
nul țării, cu mila generalului Duhamel șa unui firman 
turcesc. E! domnule, nai aflat încă câ popbrele ai
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trunchiat capete d'acelea . ce diceaii câ stăpânesc cu 
mila lui Dumnedei, şi care aveau drepturi legitime şi 
puteri înmiit mat mari şi mai multe de cât ale dumi- 
tale? şi daca n'ai citit istoria, nai vădut cel puţin câ 
Ludovic Filip, regele cel din urmă al Franciei, de și 
era tot din 'acea ramură de familiă, nu cuteză se dică 
câ stăpănesce cu mila lui Dumnedeti? n'ai vădut în 
485 împărații fugind şi 'ngenuchind naintea poporului: 
și nâi vădut pe fratele-ți cel iubit, cu t6tă puterea ce 
avea prin alegerea unei camere, care te-a relusat, lă- 
sând tronul și fugind, cu mila lui Dumnedeii, fără sei 
întinqă uă mână de ajutor nici chiar slugile sale: Pen- 
tru câ n'a fost doborit de noi, ci de sistemul vostru 
care cade singur de putrediciune. - 
"Judecă, domnule, și vei vedea câ ți vorbesc ade- 

vărul, fără cel mai mic interes seu frică, câci n'ai şi 
nu poţi sEmi dai nimic; cu mila boerescă, banii sai 
cam Împuținat şi'ți trebuesc și d-tele, care ai chel- 
tueli mari și familii numerâse; rangurile şi slujbele, 
fiind-că sunt om cinstit ȘI cu Gre-care sciință, nici regu- 
lamentul, nici generarele Duhamel, nici ânima . d-tele 
chiar nu te iartă să le 'mparți la Gmeni liberi, ca noi; 
Irică asemenea nu pot avea da domnia d-tele, fiind-eâ 
corupţiunea, desfrenările, jafurile Și trădările domnilor şi boiarilor ț&rii sunt atăt de cunoscute în căt tot Ro- mânul astă-di vE primesce şi s€ supune vou, precum 
primesc uă epidemiă şi să supun unei ciume ce va 
trece îndată ce s& va schimba ventul Şi s& va curăţi atmosfera de miasme. Respectul numai ce am pentru 
lege mă silesce ați spune câ defaimi cele sfinte, când dici câ voința generarelui Duhamel] ȘI firmanul turcesc Sunt mila lui Dumnedeii, şi mi-e rușine a vedea p'un



„148 

compatriot, fie boiar chiar, espuindu-se ast-fel la risul 

omenirei, și degradându-se pân'a dice câ stă cu, mila 
lui. Dumnedeii, îngenuchi -naintea robilor împăratului 
Nicolae. 

»A n6stră dorinţă a fost și este a 'mbrăţișa pe 

„toţi târ' osebire,.șa chiema treptat pe e. -care a lua 
„parte la slujbele Statului. € 

„Este 6re un blestem ceresc s&i este imoralitatea 

numai și. nesciința boiărâscă ce nu vă icrtă să faceți 

un singur pas şi să scriți uă singură proposiţiune, fâră 

a face un păcat, uă nedreptate scii cel puţin uă naivitate? 
„Prin proclamaţiunea acesta, câreia nu i-ai pus nici 

măcar numărul registrului unei cancelarii, ca s& mai 

impuie ceva, se pare cai voi să 'ndemni pe 6meni se: 
sufere în liniste chinurile: și despuierea boiărescă; de 

ce der începi cu uă frasă nefolositâre, nedreptă și 
imorală? | a 

Cine te-a încredințat câ ești atât de frumos şi plă- 

cut, în cât toți făr' osebire se voiâscă a fi îmbrățișați 
de d-tea? . Cred co doresci, der ce este re culpeșe 
omenirea s& sufere: de tote dorințele 'd-tele? Și sluj- 

bele Statului, cine ţi-a dat voie se le dai, fie-şi trep- 
tat, puă simplă îmbrăţișare? cel puţin nar trebui săai 

Gre-care respect pentru lume şi să n'afișezi .asemenea 

imoralități? . | 

Spune, pe ce legi, pe ce morală proclami câ sluj- 
bele Statului sunt uă răsplată pentru cei ce vor suferi, 
în tăcere, bătăile și nedreptățile vâstre? Nu, d-le Știr- 
bei, slujbele Statului -sunt-uă greutate. ş'uă sarcină 
fârte onorabilă, în adevăr, der fOrte grea pentru cei 

ce voiesc să slujescă patria cu iubire şi virtute, şi se 

dai de patriă, €r nu de persâna d-tele, celora ce ai
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moralitatea, capacitatea și calitățile cuvenite postului 
ce li se încredințeză, | 

„Spre acest sfârşit; am întrebuințat tâte midlocele 
de conciliațiune.* 

Așa der, dici singur câ numai pentru slirşitul da 
'ne 'mbrăţișa şa ne da slujbe seu chiverniseli ai între- 
buinţat midlâce de concilaţiune, &r nu pentru câ con. 
cilațiunea este uă lege sfântă, uă trebuință neapărată 
pentru prosperitatea ţării şi una din datoriile cele mai 
de căpetenie ce ai? Sunt Gmeni, domnule, ce vor să 
te defaime şi răspândesc vorba c'ai scris singur acestă 
proclamaţiune, der eii n'o cred şi te sfătuesc s&ţi schimbi 
secretarii, câci vedi singur acum ce neajunsuri iţi fac, 

»Șam dat dovedi pipăite d'a nâstră sinceritate și 
„de statornica întru acesta a nâstră aplecare. € 

Stilul este frumos, și de și prosaic, aduce nsă a- 
minte un vers vestit din copilăria poetică a d-lui Ale- 
sandrescu. „Cu statornic călcând pas — înst pe lângă 
frumuseţea fraselor, de nuți este cu greă și cu sup&- 
rare, am dori să. ne lași şi pe noi se pipăim vr'zna 
din acele multe dovedi de sinceritate ce ai dat, câci 

„cu iertăciune, nimeni pân'acum n'a vădut nici unica 
măcar; și nu sar putea se bine.voiesci a 'mi spune 
unde se raportă proposițiuneațți cea din urmă? Sciii 
câ nu este: complinire dreptă, der tot aşi dori se aflu 
în ce dici cai avut statornică aplecare, câci pân'aci 
nai vorbit de cât de îmbrăţișarea și rangurile ce vo- 
iesci s& ne dăruiesci, dorință ș'aplecare câreia ori-ce 
sens vei voi se 'i.dai, nu cred câ vei isbuti să ne a- 

„răți câ merită şi s& cuvine s& vorbesci așa de mult 
de dânsa şi să te juri câ, cu statornic călcând pas, ai 
dat dovedi de statornică întru acestă a vâstră aplecare.
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»Am rădicat și ori-ce stavilă pentru cei depărtaţi din 
„pământul lor, în urma evenimentelor din 1848, ca 
>sE pâtă intra icrăși în sinul familiei lor, gândind câ. 
»cei ce să vor întârce, privind ranele țării âncă sânge- 
„rând, vor aduce cu sine şi convingerea de r&tăcirea 
„lor, care “i aă pricinuit atâtea suferințe şi vor cun6s= 
»ce cât este detor fie-care a păzi cea mai neprihă= 
nită conduită. 
Am ondre, domnule, a fi şi e unul din cei depăr- 

taţi de pământul lor în urma revoluțiunii (de ce te 
temi s'o numesci pe numele iei?) Și cu tâte acestea atât. 
ei, cât și cei-l-alți toți ce furăm depărtați, cum dici 
d-tea, în limbagiul cel nobil, închiși, chinuiți și isgoniți, 
cum dicem noi românesce, nu vădurăm c'ai rădicat cea 
mai mică .stavilă, afară numai de. nu voiesci a dice 
câ firmanele de esiliti, pichetașii, soldații, Turcii şi Mus- 
calii,. dorobanții, zapciii, etc., etc., etc., nu sunt stavile 
destoinice d'a..ne opri se intrăm în țeră; d'ai dis'o cu 
acest înțeles, nu numai câ sunt de părerea dumitale, 
ci:mE prind cu d-tea naintea. tuturor Românilor, pe 
ondrea'mi de om, pe credința'mi de Român și pe le- 
gea mea revoluționară, câ voiă intra în patria mea 
cu libertatea, cu dreptatea și frăția. 

Daca Ensă n'ai voit a dice, cum crede tâtă lumea, 
câ stavilele ce ne-ai pus nu vor putea resista naintea 
dreptâţii, te las se spui singur ce creqi câ va simţi, 
va. gândi și va dice poporul român, când va afla câ 
cela ce'se dice Domn, .cu mila lui Dumnedeii, în loc 
da ne lăsa, cum se laudă, se intrăm în țeră, pe tâtă 
diua âncă închide și isgonesce din țeră Gmenii cei mai 
pacinici și nevinovați. A| domnule, bagă de scmă bi- 
ne, fiind-câ nu este morte mai cumplită și mai sigură
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pentru un stăpânitor ca: risul şi disprețul pretinșilor 
sci svpuși, mai cu semă când sciti toţi câ nu ne laşi 
se intrăm în ţeră fiind-câ ești creştin şi tremuri de 
dreptatea ce slujim.: Cât pentru ranele țării, nu te teme, 
domnule, câci cu tâtă depărtarea le-am vEdut, și nu 
tăgăduim co rănirăm, câci numai cei păcătoşi tăgă- 
duiesc greșalele lor; dar, domnule, o rănirăm, câci în 
orbia n6stră, nu lăsarăm poporul să “și iea sulița 'n 
mână și s& varunce pe voi și stăpânii voșştrii pe unii 
dincolo de Prut şi pe cei-l-alţi dincolo de Balcani. 
—S& nu cutezi a dice uă vorbă măcar de 'ndoi€lă, 
câci țișnesce sângele pompiarilor și te 'mnecă pentru 
pământ și pentru cer! 

Și vedem nu numai atât! vedem ne'ncetat vermele 
și cangrena României, ce sunteţi voi ce slugăriți uci- 
gașilor maicei vâstre, şi vindeți patria, muma și Dum- 
nedeul vostru, pentru 30 de luni de domniă, ca Iuda 
pe Isus pentru zo de talanți!. 

Și fiind-câ ne silesci a vorbi, îţi spuiă și ţi-o dove- 
desc câ d-tea umbli prin intrigi și maşinaţiuni s'arunci 
țera în prăpastiă. — In adevăr, cine nu pâte vedea câ 
noi voirăm neaternarea, unirea și libertatea Români- 
lor, și voi, supunerea, desunirea și robirea lor; câ noi 
voirăm ca fieşi-ce om să fie proprietar și soldat al 
României, și voi, proletar şi serv al boiărilor ș'al Ru- 
siei; câ noi voirăm, ca fie-ce om se fie luminat, res- 
pectat și stăpân pe sineşi, pe averea și pe patria sa, 
și voi, să fie orb 'și ne 'nvăţat, bătut și nesocotit, 
serv şi despuiat de tot ce are de la Dumnedei și de 
tot ce adună prin sudârea frunței; și cine nu vede câ 
sunt duoi ani, de când voi și numai voi, prin tâte fe- 
jurile de nedreptăți, prin armii străine, închidere de
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chiar sarea ce este singurul zachar al seracului, și'm- 
pungendu'i câstele cu chinuri: şi propagande rusesci, 
siliți pe Gmeni s& piardă răbdarea; să se scâle, să u- 
cigă pe boiări şi s& sarunce în braţele Rusiei, dân- 
du'i cu acesta iei un pretest da rămânea în țeră și 
dumitale uă pensiune pe vicță și titlul de Kneaz. EI. 
domnule, de mult âncă citirăm în Galiţia programul 
vostru, şi te sfătuiesc irățesce să să lepedi îndată 
banii ce iei de pe sarea s&racului, să deschidi școlile, 
să dai libertatea 6menilor şi tiparului, s& dai sătenu- 
lui proprietate, și s& 'ncetezi cu bătăile și jafurile ce 
poruncesci sii laşi a să face, sei să ți urmedi con- 
tractul ce ai cu Rusia, să slugăresci şi se vindi patria 
generalului Duhamel, încetând însă da mai calomnia 
pe cei nevinovaţi șa te tăvăli în tina neadevărului; 

„câci de te despreţuiesci singur ca om, ca Român cel 
puţin trebuie să ai Gre-care dignitate, ar&tându-te, ca 
ministri'ți cei nuoi, cu mândriă trădător, câci ascultă- 
m& pe mine, domnule, nici cocânele cele bătrâne nu 
te mai cred când dici câ numai naintea lui Dumpd- 
dei ai se dai sema de linistea și fericirea poporului. 
Trecutai şi numai vin timpii aceia. Românul acum, 
când te prinde jefuindul sti puind foc casei sele, nu 
te mai lasă să mergi singur: și de bună-voiă st 'ţi dai 
socotela naintea lui Dumnedei, ba nici chiar a isprav- 
nicului, ci sapucă binișor la luptă dreptă cu d-tea și 
scii, câ fiind mai cinstit și luptându-se pentru vița 
Șaverea sea, este zlf. mai puternic de cât voi. Puțin, 
fârte puţin timp fi-a mai rămas âncă, nu "l perde dar, 
câcă nu scim cdsul, ar fi mai bine, cu tâte făgăduie- 
lile Rusiei șale cuviosului Nifon, să te 'ncredi în drep.
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tate, iar nu în mila lui Dumnedei, câci când va veni 
diua priinci6să, poporul s& va scula d'uă-dată şi 'n u- 
nire şi unde sunt două miliâne de Români, adunaţi în 
numele dreptăţii, Isus a dis câ va fi în midlocul lor. 

Salutare și frățiă.



A DOUA EPISTOLĂ 
DOMNULUI BARBU STIRBEI. 

DREPT RISPUNS LA OFISUL SEU No. 1389 PENTRU DESCHIDEREA ȘCOLELOR. 

———— 

Paris, 1850 Decembre 1, 3 rue Carnot. | 

Domnule, 

Îmi plac tiranii, reacţionarii, omidile, scorpiile şi fia- 
rele cele mai selbatice, căci ati misiunea lor, ce trebue 
respectată până la Gre-care punct; Și precum am a- 
rătat în altă parte câ furtuna este un r&ii folositor în 
natură, tot ast-fel și tirania slujesce progresului în multe 
puncturi din care unul este d'a 'mboldi pe Gmeni a 
s& ocupa cu mai multă activitate de naintarea și libe- 
rarea lor. N'am trebuință a dovedi aci prin câte mi- 
jlce şi puteri împingeţi nainte carul revoluțiunii, fiind 
câ cei ce sufer le cunosc și le simt pe tâte dilele; 
îţi fac cunoscut numai câ vorbesc fâră cea mai mică 
ură, și de şi vrăjmaș al sistemului ce slujesci, am res- 
pectul cel mai deplin pentru pers6ne, precum a do- 
vedito purtarea n6stră șa poporului în revoluția de 
la 48. Cei ce te urâsc, domnule, cei ce te pr&vâlesc 
spre prăpastiă nu sunt revoluționarii, ci stăpânii dumi- 

„tale, slugile și dumneata însuți. 
Tiranii naă picat din cer, ci sunt curat fii ai pă-
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mentului, vlăstare ale lenii, ale nesciinţei ş ale egois- 
mului omenesc, ce nu vor peri pînă ce nu vom smulge 
râdecina și nu vom usca sucul lor din inimile nostre, 
lucrare fârte grea şi care ne-ar fi luat mulți ani âncă, 
de n'am fi atât de bine ajutați de vor, 

Scii cum sa format stăpănirea pe păment; scil câ 
la "'nceput 6menii, în luptă fiind cu natura, ca so bi- 
ruie, fâcură un pas nainte şi să& strinseră 'n cârduri 
și n familii, avend fie-care uă funcţiune specială ; lipsiți 
Ens€ de tâte cunoscințele ce avem astădi, lenea și ne- 
sciinţa îi sili ca, precum familia s& guverna de şeful iei, 
stolul saii societatea să 'și alegă un şef carele să 'ngri- 
jescă de tâtă turma, cum la noi astădi chiar, familiele 
cele leneșe, resfirate, corupte și nevrednice, pun un 
vetai de curte ca să le cârmuiască casa și familia; și 
precum s'a vEdut la noi câ, peste câţi va ani, vetaful 
de curte ajunge bogat și boiăr, şi urmașii fostului săă 
stăpân săraci și slugă, ast-fel și șefii ajunseră Impărați, 
şi poporul cădu în sărăciă şi serviă. 

Sărăcia și robia sunt mume ale nesciinţei șale în- 
tunericului, supt aripele cărora mănținurăți pân'acum 
domnia unui singur om asupra atâtor milisne de 6- 
meni, adică domnia v&tafului asupra stăpânilor săi. 

Dar fiind cacum, prin suferințe, sângele mucenicilor 
şi restignirea lui Isus, poporul sa luminat Și voiesce a 
cârmui singur trebile sele; fiind că, precum pământul 
ca s& dea, rodul săti, cere a fi arat şi lucrat cu muncă, 
cu jertfe și iubire, tot ast-fel şi libertatea, spre a să 
câstiga și mănţine, cere ca fie-ce om să se curețe de 
egoism, să jertfescă, să lucreze şi să fie 'n adevâr 
frate tuturor; şi fiind-câ ruginele lanţului în care năs- 
curăm şi trăirăm până la 78, nu erai âncă bine cu-
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răţite de pe mânele și inimile nâstre, domnia vâstră 
ne fu forte trebuincidsă pentru 3, 4, ani, câci numai 
nedreptăţile,. uciderile ȘI strivirea supt care ţineţi po- 
porul ai puterea d'a stârce din inima și din ochii fie- 
câruia lacrămile cele ferbinți. ale. durerii, ce: curăță cu. 
totul rugina lanțurilor, vindecă inima de egoism și de 
cele-l-alte râni ale _serviei, și ne silesce a jertfi ave- 
rea şi vicța chiar, pentru dreptate și frâțiă. 

Fui silit, domnule, a ţi face acestă întroducere, ca 
s&ți dovedesc câ, din tâtă țera, ei numai sunt cel ce 
ay . ţi voiesc, în adevâr, binele, fiind câ nu te lingușesc, 
şi ţi esplic, dumitale chiar, pricinile ce te aduseră. pe 
Scaunul țării muntenesci, arătâdu'ți misiunea ce ai da. 
chinui câte-va luni âncă poporul, până ce vei face pe: toți 
vrednici pentru libertate; și ca să complectez facerile'mi 
de bine îți fac cunoscut că privind ast-fel lucrurile din 
punctul lor cel adevărat, înțeleg și “ți dai voiă, a te 
numi Domn, cu mila lui Dumnedeii, precum cred cam 
dovedit câ omida ar putea dice frundelor câ le râde 
cu "mila lui Dumnedei. 

„Materia este bogată șaș avea multe de dis de naș 
fi silit a veni mai în grab la luminatul ofis şi program 
ce ai bine-voit a da pentru deschiderea școlilor, asu- 
pra câruia sunt în nerâbdare d'a-ți face complimentele 
şi bâgările mele de scmă cele mai sincere. 

După câte diseiii în precuvintarea ce citişi și mai cu 
semă în epistola'mi cea dântâii, cred că nam trebu- 
ință d'a-ţi mai spune cine sunt și ce voiesc, fiind câ 
ţi-am dovedit pipăit câ sunt singurul voitor de bine 
desinteresat ce ai în totă România; cu tâte acestea, 
0! slăbiciune omenescă| nu se cuvine sâ i tâinuiesc 
câ 'n urma acelei epistole, asteptam de la 'dumneta
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drept resplâtire, nu numai rugăciunea d'a intra în ţeră, 
(câci ar fi putut dice cine-va câ m'a chiemat consulul 
rusesc) nu numai uă gratificațiă, (fiind-câ sunt cârti- 
tori ce: sar fi cercat st ne dovedescă câ banii sunt 
ai poporului) nu. numai uă slujbă mare și bună (cred. 
câ m& 'nţelegi) ci âncă, pe lângă tâte acestea, astep- 
tam sE "mi trimiţi 2, 3 caftane, cu scutelnicit lor, și 
prin urmare 2, 3 ofise scrise cu sciința, istețimea ş'a- 
cureteța aceea ce ne-ai obicinuit a vedea în actele 
oficiale, mai cu semă de când ai luat de secretar al 
statului pe “vestitul și mult învățat diplomat I6n Manu. 

Cu tâte acestea, fiind-câ pe d'uă parte n'am perdut 
âncă nădejdea 'că voiă priimi în curând gratificațiunile 
şi rangurile ce 'mi ești dator, i&r pe de alta fiind câ 
mai toți cei ce și-aii vândut libertatea, ondrea și sufle- 
tul chiar pentru voi, îmi spuseră câ nerecunoscinţa 

„uitarea și persecuțiunea sunt adesea resplâtirile ce dai 
Domnitori, nu mă supăr de purtarea dumitale și me 
grăbesc a te vesti că, daca darea proclamaţiei de. la | 
24 August a dovedit poporului slăbiciunea în care te 
afli şa fâcut pe toţi s& te hulescă câ ţii armiile stră- 
ine în țâră, ofisul d'acum te va afunda în ochii bo: 
iarilor, ce vor putea să ţi dovedescă câ vrei să le iei 
slujbele și le dai la cei ce vor înveța . carte, 'și tot- 
d'o-dată, „s'arunci țera în nou& valuri.“ 

După obiceiul revoluționar, adică după datoria 6me- 
nilor ce nu voiesc a calomnia ci a dovedi, s& intrâm 
în desbaterea ofisului. 
Sunt doui ani trecuţi -de când, din. pricina nenoro- 
„citelor evenimente de. la - 1848, “scâlele staă închise 
cu: mare pagubă a tinerimei șa țerei,€ - 
“De ce ţi plac încurcâturile, domnule Știrbei, şi nu spui
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curat care evenimente și cum acele evenimente fură 
pricina închiderii şcolilor? Și de ce în românesce dici eve- 
niwente, Și ?n traducerea. francesă dici „turburârile de 
la 48?€ Ce se numesce turburare, d-le Știrbei: —.Un ce 
care nu este lâmurit, — deci este dovedit că tâte fap- 
tele și lucrârile Revoluţiunei erati limpede, lâmurite și 
pe faciă, când ale vâstre sunt încurcate, ascunse și. 
tainice; turburare asemenea se numesce când se ucide 
frate pe frate, când nu este egalitate, când unul este 
bogat și cei lalţi mor de fme, când nimeni nu este 
sigur câ cea ce muncesce este al săi; când vin străi- 
nii și te scot din casa taca să intre ei, când ești, cum 
diceai pârinții noştrii, cu casa în spinare; deci acestă 
turburare domnesce în' țera Românâscă de vecuri în- 
tregi, și nu fu potolită de cât în cele trei luni de 
domniă a poporului, ca să ncepă a fi și mai mare 
îndată ce poporul să trase şi te lăsă să vii asuprâi 
cu armia rusescă, 
„Aș mai putea se "ți mai daă şalte definiții asupra 

acestui cuvânt, dar bag de semă câ înţelegi lucrurile, 
tot ca mine, de vreme ce z/ai culezat se pui în ro- 
mânesce acest cuvânt, şi prin urmare putem trece la 
evenimentele cele nenorocite din 45, cari fură două. 
La 11 lunii, învierea dreptâţii ș'afundarea vâstră, 

şi la 23 Septembre, cruciarea dreptâții, câimâcâmia, 
şi intrarea vâstră cu armiele turco-ruse. De care dar 
din aceste două vorbesci? De la 11 lunie pînă la 23: 
Septembre, nici un om, boiar sat popor, na fost nâ-: 
pâstuit; tot omul era liber a scrie, a vorbi şa face 
cum ii plâcea; la 25 Septembrie, tineri, bâtreni, copii 
şi femei fură uciși, jâtuiţi, închiși, poporul întreg fu 
strivit şi jâfuit, și d'atunci şi pânacum, de la cel mai:
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mic pân' la cel mai mare, cu dawneta împreună, nu 
este un om măcar carele na suferit uă nepâstuire, un 
jaf saă uă umilinţă cel Puțin ; este asemenea cunoscut 
câ Revoluțiunea, adicâ lumina și dreptatea, de și ve- 
nită în timpul de vacanţiă a școlilor, s& ocupâ îndată 
de instrucţia publică, atât prin decretul guvernului pro- 
visoriii carele porunci deschiderea scâlelor în tâtă țera, 
cât şi prin libertatea tiparului, și numirea unei comi- 
siuni pentru organisarea complectă Şi ?ntru adevâr na- 
țională a instrucțiunei publice, când voi fâcurâţi scâla 
casarmă, puserăţi censura cea mai infernală chiar a- 
supra cârților. scrise în limbi streine, și pentru culmea 
deriderii, râpirâţi din librăria ce aveam uă ladă de cârți 
aduse sub domnia principelui Bibescu, cu sczrea și îscâ- 
btura, dlui Îarcovici, şi le. duserăţi la consulatul. ru- 
sesc unde sunt și penacum, faptă ce este nu numai 
câlcarea cea mai deplină a proprietăţii, ci jaf. și hoțiă 
câci nu maţi despâgubit. ii 

Frasul dumitale cel întunecat șadevârul ce este 
de obsce cunoscut, dovedesc c'ai vorbit de 25 Sep: 
tembrie, dar câ printr uă moderaţiune de care numai 
un stăpânitor este capabil, fiind-că eşti înțelept și di- 
plomat, cum se dice în limbagiul cabinetului, slab ȘI 
fricos, cum se dice românesce, — cine pste opri lim- 
bile Gmenilor! -— de şi scii 'câ noi suntem cei drepți, 
de și simţi pre bine câ dat dovedile cele mai pipăite 
de nedreptate și neputinţă de câte ori închidi și ca- 
lomniezi pe cei ce nui laşi a se apăra; de și ne iu- 
besci cu deplinătate, fiind câ necapacitatea nâstră re- 
voluționară ţi-a deschis uşile palatului; de și ai dis 
singur, în cuventul ce ai făcut la înscăunare-ţi,, câ: țera 
cere multe reforme“ “te unesci ânsă în aparență cu
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calomniatorii noștri, şi când mai desluşit, când mai 
încurcat, arunci câte uă pietricică în tabăra naţională; 
ȘI. ei unul te iert, domnule, fiind-câ sciii ce ai vorbit cu 
cugetul. d-tele. „Ce mi-ar folosi astădi, ţi-ai dis, sarât 
»că. dreptatea este cu .cei în temnițe și 'n esilii, când 
»d'uă-cam-dată ei nu sunt în putere, și ne-ar sugruma 
„cei ce astădi portă livreoa despotismului stăpânitor? 
;Șapoi, ai mai adaogat, cu multă dreptate: Revoluţio- 
»harii sunt: Gmeni cu ânimă și sciință și nu s& vor su- 
»„păra fiind-câ sciă câ calomniile : nâstre prind numai 
„la boiarii cei fără judecată și revoluționarii vor s'aibă 
cu denșii neguțătorii, tinerii și poporul, cari cu cât 
»mai mult vom vorbi noi și vom nedreptăți, cu atât 
„mai mult vor trece. în tabăra celor drepți.“ 

Vorbesce der, domnule, pune streji și. censuri, ca, 
să faci pe Gmeni să 'ne citescă cu mai multă plăcere, 
jefuiesce și nedreptățesce, împlinesce'ţi misiunea cu ac- 
tivitate; câci numai ast-fel triumfă adeverul. Isus fu 
restignit, fiind-câ a proclamat frăția; Columb fu închis 
în temniță, fiind. c'a descoperit America; Galilei fu 
strujit șafundat în închisâre, fiind-câ dovedi câ se mișcă 
pământul; cum dar cei ce spun câ 6menii trebue să 
fie toți d'uă potrivă; - cum cei.ce proclamă dreptatea . 
vor putea triumfa mai. curând, de nu veţi consfinți 
cuvintele lor cu persecuțiunea ? 

„„Fie-care simte acestă lipsă, și. noi mai pre sus de 
„toți. Ia . 

Mai crede: 6re, domnule Știrbei, când ași dice: 
domnul Știrbei voiesce s& fie Domn, der et voiesc să 
fie pe scaun mai mult de cât dânsul; sei, domnul 
Știrbei voiesce să fie bogat, der ei doresc -maă mult 
de cât densul să-l vâd milionar; seu, domnul Ştirbei
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a suferit când a aflat câ-l hulesce poporul, der eti am 
suferit mai mult de cât dânsul? Nu, domnule, fie-care 
simte pentru dânsul mat mult de cât d-tea, fiindcâ 
mirul ce ţi-a pus părintele Nifon și firmanul Sultanu- 
lut nu te face mai simțitor de interesele nâstre de 
cât noi înşi-ne, şi crede câ cu asemenea cuvinte 'perdi 
Şi puţinul ce ai, mai cu semă când ori-cineți pâte dice 
»de simţi, de ce nai deschis scâlele din anul trecut 
„âncă, d-tea ce te 'dici stăpânitor a tâtă țera Româ- 
»nescă? de simţi, de ce nu dat libertatea tiparu- 
„lui? etc. etc, 

»Uă adâncă cugetare ȘI speriinţa trecutului ne-ai 
»dat convicțiunea câ instrucțiunea nu trebue să: se pri- 
>vescă ca singura ţintă a indeletnicirii tinerilor, cz ca 
> midloc da ajunge la un sfirșii, şi acest midloc 
»nu va fi bun, fără numai pe cât face pe om destoi- 
„nic a îndeplini vruă slujbă specială şi folositâre _so- 
»Cietăţii aceia, al câria este mădular și în care este 
»chiemat a trăi.€ 

Ca 'n trectt numai, te rog s&mi spui de ce, do- 
vedind prin schimbarea testului în franțuzesce c'ai sim- 
ţit singur ridicolul şi neadeverul pomposului Ne, nu 
te-ai sfiit d'a-lpune în românesce? 1) şi m& grăbesc să 
ți mărturisesc că sunt de părerea d-tele și te aplaud 
cai eşit din sc6la anti-omenescă a doctrinarilor ce fă- 
ceati ar/a pentru artă. Așa, domnule, este fârte ade- 
verat că instrucțiunea, arta, meşteșugul, cugetarea și 
vicța chiar trebuesc privite numai ca un midloc da 

1) In franţuzesce dice: „Judecata arată, și esperienţa dovedesce“ adică ju- decata tuturor Gmenilor cr nu Ne, a nâstră. Adică, câ cel-l-alţi 6meni sciă mat multe de cât d-tea.—A! numar pentru cel streini ai acest respect? 

1
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ajunge la un sfîrșit bun, la fericirea comună, la znire 
ȘI dreptate; că trebuesc privite numai ca nisce instru- 
mente prin care omul s& se unescă frățesce, prin cu- 
gelare, cu toți: semenii s6i, ca st potă s€ şi supuie 
lui natura, se biruie bâlele şi neputințele lumii, sără- 
cia, neegalitatea și tirania şi S'ajungă a fi în adevâr, 
domnul şi stăpânul cel fericit al naturei întregi; șa- 
cestea nu le dic ei, ci d-tea Ensuţi; căci în adevâr 
d-nul Villara chiar, sei d-nul Argiropulo, nu sciă cum 
ar putea întortochia 'alt-fel' aceste cuvinte atât de de- 
slușite, frumâse, drepte şi sfinte ce “ţi cer voiă a le 
mai repeta, fiind-că adevârul, chiar. în gura unui boiar, 

„este dulce și merge drept la ânima Românului. 
„"„Inveţătura nu este uă simplă îndeletnicire a tine- 

yrilor, uă petrecere de timp, sei .uă mulţumire a e- 
>goismului individual; învățătura nu va fi bună, fără 
>numai pe cât va face pe om destoinic a 'ndeplini uă 
>Slujbă: specială și folositâre, nu numai'individului st, 
»Ci societății aceia, al căria este mădular, şi 'n care 
„este .chiemat a trăi.“ ȘI, prin urmare, fiind-câ ori-ce 
om este un mădular al societăţii, precum mâna, ochiul, 
etc:, sunt 'mădulare ale: trupului, ne poruncescă stii ne 
dovedesci câ ori de..câte-ori sufere un concetățen, 
trebue se sufer și eii cu dânsul; ori de câte-ori baţi 
scii jefuiesci pc cine-va, baţi şi jefuiesci pe toţi Gmenii,. 
și conclusia cea adevărată. și 'mvederată este câ so- 
cietatea' t6tă: este în mare, ceea ce este trupul în mic; 
când un 'mădular. (cuvântul este al dumitale, domnule) 
sufere, tâtă economia trupului omenesc este în scă- 
dere; și tot. ast-fel economia socială sufere şi merge 
spre morte, când sunt în sânul iei mădulare ale socie-. 
fățiă, ce nu pot. funcţiona după condiţiunile regulate -
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şi fisiologice ale vieţei; ȘI precum în trupul omului, decă 
„un muscul este în odină.(d. Arsache, ca medic şi efor 
al șcdlelor îţi va dovedi câ spuiti adevărul) primesce 
numai cătățimea de sânge trebuinci6să posițiunii sele, 
Şi mult mai mult când pzăd/arul se mișcă, tot ast-fel 
şi "n societate, domnii şi boierii, ce nu fac nimic, tre- 
buie se aibe un venit mat mic de cât cerce muncesc, 
sc de voiesci mai general, apoi (d-tea singur dici) 
în societate, fie-ce om trebuie se primescă de la so- 
cietate, după trebuințele. sele, în Proporțiunea ducrulul 
ce face. Şui-dată intrat ast-fel în adevăr, esaltat pînă 
la entusiasm de frumuseţea şi sfințenia frăției șa 
solidarității, la care convoci pe tînăr, nu te mulțumiși 
numai câ i dovediși câ societatea este trupul și ânima 
lui și câ el este un mzădular al totului, ci voiși âncă 
a ne arâta câ, precum fie-ce om este un mădular al 
societăţii, ast-fel şi fie-ce naţiune este un mădular al 
omenirii, și d'acea fie-ce naţiune, având propria îel 
misiune, învățătura trebue se fie Watională şi. potri- 
vită cu »caracterul național“, cu misiunea cea mare a 
Românilor. 

Daca dar consfințesci și proclami singur. principiele 
nostre cele mai de câpeteniă, temeliile pe care lisus, 
şi noi toți, propagăm dreptatea și frăția, de ce mai ţii 
în țcră robia, armiele streine și boiării cei întunecaţi 
Și parasiţi? Și de nu voiesc să iasă de bună voiă, mi- 
jl6cele le scii acum; propagă aceste idei, cumpără arme 
cu banii poporului ce se varsă în casă'ți prin lista ci- 
vilă, prin adaosul sării, prin dare de ranguri, slujbe, 
etc. etc, imparte-le la voinici, intră și dumneta, precum 
întră națiunea, Română și tâte popsrele, în solidarita- 
tea revoluţionară, și la diua hotărită seste stegul
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tricolor, proclamă unirea și libertatea Românilor, drep- 
tatea şi frăția, şi fii om liber şi virtuos, în loc d'a fi sluga * 
robilor barbarilor ucigași ai omenirei, ce sunt acum 
în ajunul pieirei lor. | | 

lar daca nai înţeles ce-a dis Românul cel bun, ce 
ți a scris ofisul, sci de Tai iscălit fâră a'] citi, după 
obiceiul boiăresc, atunci grâbesce; rupe ofisul și chiar 
programul întreg, închide scdlele și mai ales bisericele, 
câci în adever îţi spui, cu dânsul ţi-ai subscris osânda. 

Sciti bine co s&mi dici cai luat mai la-vale tâte 
măsurile cuvenite ca programul acesta, ajutat mai cu 
scmă de nesciința proiesorilor, de piedicile și cursele. 
ce veți întinde nencetat, să maducă nici unul din fă-. 
găduitele resultate; dar planul acesta este vechiti și 
cunoscut tutulor, și cu tâte piedicile și contradicerile-. 
vâstre, ce dic! din pricina chiar a strîngerii, a apâsării, 
a. piedicilor șa contradicerilor, o să iasă lumina aceea. 
de care v'ascundeţi, ca curtesanele cele vechi, ca să 
nu vi se vadă sbirciturile. 

„Spre mai bună înțelegere, să vorbim un minut după 
planul dumitale. — S& dicem cai isbutit a găsi profe- 
sori cu totul ne 'nvățaţi, și pentru acesta nai săți 
dai multă ostenclă. — SE. dicem asemenea câ sunt toți. 
devotați ai guvernului — închipuire ce este mult mai 
grea, de cum credi, fiind-câ fâr osebire, nu este 
nici un Român carele, cu tâte rangurile și lefile ce'i 
vei da, nu suspină după libertate, cel puţin din când 
în când, când are vruă judecată, când dat la ranguri 
ŞI gratificaţii, când vine la dumneta, sei în consiliul 
d-lor Efori ce ati ondre d'a fi presidați de mult învă- 
țatul, spirituosul, și dulcele marele ban, baş boer, etc. 
erc.:—ce va fi der, daca'n acel necaz, va merge în clasz.
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—- și de vei pune streini, credi Gre câ te vor sluji cu 
mai multă credință? credi dumneta câ d-nii: Monty, 
Pavlidis, etc. ete. — cu tâte cuvintele degrâdătâre ce 
fâcură, unul la 'nchiderea anului scolastic, și cel-lalt la 
deschiderea șc6lei militare (despre care voi vorbi 
altă dată) îţi sunt devotați? gândesce-te puţin și vei ve- 
dea singur câ, fiind &ment în tâte: mai pre sus de cât 
toți boiarii și Domnii ţărai Românesci, nu sufere demni- 
tatea sai ambiţiunea lor, vădându se despreţuiţi de nisce 
Smeni barbari, orbi şi corupți, şi credi câ n'aspiră 
ei după stima și libertatea cea. adevărată, ca tot o- 
mul ce sufere pe nedreptate, ca și noi, ca şi Româ- 
nia tGtă? p'aci era se dic, ca şi dumneta; — câci vor- 
bim între noi acum — (ai. censură, și după credința 
dumitale, nimeni nu mă& pâte citi) — şi pot s&ți spui 
câ nici generalul Duhamel' nu te crede câ, daca ai 
puţină inimă șambiţiune, puţină credință în virtute; în 
adevăr și prin urmare în triumful Revoluţiunei, n'ai dori, 
de te am priimi noi.și Poporul Român, să fii mai 

bine ministru Jiber al Republicei Române, de cât as- 
tădi, cu titlu de Domn cu sila, șin ființă slugă a con- 
sulilor Rusesc, și mâine în genuche naintea Poporului 
suveran, sai fugind și tremurând, cum fugea Cain cel 
ucigâtor, de mânia și dreptatea cerului, cum fugiră 
Regii şi Domnii în 48, şi cum peste câte-va luni vei... 
— dar prea ne depărtăm de cea ce vorbiam, 
SE dicem dar c'ai gâsit profesori goi de ori ce cu- 

noscință şi simțire; s& dicem asemenea — lucru des- 
pre care nimeni nu este la 'ndoială —câ vei aședa 
scâlele ast-fel în cât să nu 'nvețe nimini mai nimic, şi 
cu tote acestea mănţii câ 'n timpii 'n care ajunse o- 
menirea, programul dumitale este plin de Revoluţiune.
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Lă Mi-ar trebui un volum întreg ca să “ţi înșir și se "ă 
desvolt temeiurile ce am (lucrare ce mă fâgăduiesc 
a o face, când vom crede ca, venit timpul s& dăm şi: 
noi programul cel adeverat pentru instrucția publică), 
der fiind-câ lucrârile ce avem a face sunt fârte multe 
Și timpul ce am aţi da pentru desbaterile nâstre fiind 
i6rte puţin, te rog .s& bine-voesci .a 'mi da tâtă aten- 
țiunea ce trebue să depue cel ce voiesce a 'nţelege uă 
prescurtare. : 
„Ai pus, în tâte' clasele, îndatorirea da studia ten&- 
“rul istoria sântă. | | 

S& vedem dar ce ne dice : acea istoriă, ce porun- 
cesci s'o studie „cu înțelegere şi esplicaţiune“? 

Voiesc, domnule, să te combat numai pe câmpul cel 
“mai favorabil ideilor reacționare și d'aceca îţi vorbesc 
despre testamentul cel vechii, iar nu de legea lui lisus, 
care fu Revoluţiunea cea mat mare în lumea cea veche. 

Cartea și profesorul alese de însuși marele: ban 
sunt silite să spuie tenărului, „câ 'n Egipet era : oprit, 
cu cea mai mare strâșniciă, a aduce cine-va uă idee nouă, 
scii a schimba una mâcar din formele statului şi spi- 
ritul relegii; nemișcarea, perpetuitatea, și taina erati 
giulgiul în care stai închise sciința, mintea ȘI voinţa 
Gmenilor. 

Așa este cam spus simplul adevăr şi câ 'nvețătura 
acesta îți place atât de mult în cât, în acest minut, ai . 

„dori s€ dai uă gratificațiune marelui baș-boiar care 
sciu salgă un profesor atât de bun? Și ca să te si- 
lesc săi mai dai ânc'uă bâniă, scă şi duoă chiar, peste 

„aceea ce are, ondre ce ar fi forte mare şi unică 'n fe- 
lul iei, ascultă-mă âncă și vei â cu totul mulțumit de 
profesoratul mei. |
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»Șaceste legi, copiii mei, erai păzite de toți și 
chiar împeratul cel mare și puternic să supunea lor; 
Otă vicța lui, până la cele mat mici am&nunte, era su- 
pusă unei discipline neschimbătâre; supanerea era mat 
Pre. sus de pulerea omenescă şi nimeni nu cuteza se se 
revolte şi so sfărime, precum nimeni nu îndrăsnes- 
ce s& se revolte contra morții; uitaţi-vă, copiii met; 
vedeţi? pe tâte monumentele, pe t6te instituțiunile 
erati săpate icâne ca acestea, ce ne arată, ici stăpânii 
bătend cu biciul, şi colea robii lucrând, astfel în cât 
omul, când nu eră supt biciul stăpânului, la ori-ce pas, 
vedea ic6na stârii lui. Națiunea ./3/2 se supunea zu) 
om şomul acela era supus unei puteri mai nalte; ve- 
deţi arta, ca și omul, îz neniișcare şi cei vii legaţi şi 
înfășaţi în legi, tot ast-fel precum vedeţi înfășate aceste 
momii ce sunt trupurile morţilor cu care cei vii con- 
locuiati. * Sa | 

Așa este, domnule Știrbei, câ în câte-va rânduri, 
făcuiti tabloul Egipetului, cum era când a intrat într'- 
ânsul Iosif? 

Aşa este câ n'am dis nici un cuvent, nici:uă alu- 
siune măcar de la mine? Și n'ași putea dice, fâră cea 
mai mică presumţiune, câ banul Filipescu, cu tâtă 
sciința și pătrunderea sa cea ageră, nu va putea găsi 
un profesor ca săi facă uă prescurtare mai scurtă de 
cât mine şi să fie mai devotat şi cumpetat în cuvintele 
sele ? | | 

Acum spune'mi tot d-tea, tânărul care, citind ofisul 
d-tele, a vădut că trebue s'aplice -tot ce 'nveţă la fo- 
losul societâții, al câria este mădular, putea-se-va opri 
da-și ice — „în Egipt atunci era ca la -noi acuma — 

“oprit să nu dici nimic, să nu schimbi nimic, etc., etc.,



168 

etc. In Egipt, se supuniaă toți lui Faraon, ca și noi 
lui Știrbei, și Faraon se supunea puterii celei închise 
în elemente, acelui nu scii ce fatal ȘI nemișcător, pre- 
cum se supune d-nul Știrbei lui Nicolae, Duhamel și 
tovărășia. In Egipt, ca și la not, ba âncă mat r&ă de 
cât la noi, părea câ nu mai este nădejde de 'scăpare... 
der să vedem mâne, ce ne va mat spune învățătorul. € 

„Astfel eraă lucrurile ?n Egipt, când veni losif, 
spița lui Abraam. In scurtă vreme, familia acestui om 
atât de drept, friu puterea ce ai ginutele cele noi, se 
"mulți fârte .şi domnitorul Faraon începu a se teme 
de. Gmenii cestia și.“ însărcină cu feluri de greutăți şi 
biruri, ca s&i împuţineze și să le pue frâiă; mai. în 
urmă, vEdând câ -tâte acestea fură în deșert, în mânia 
sa, porunci mâșelor să ucigă pruncii; mâșele ânsă, de 
și supuse stăpânirei, fiind şi ele ovreice, prin feluri 
de pricinuiri scăpa copiii, și ovreii se 'nmulţeaă tot 
merci, €r împăratul, ne mai sciind ce se facă, porunci 
poliţiei s& 'nnece pe toți pruncii ovreilor. | 

»Intruna din dile, fata lui Faraon găsesce pe.țărmul 
mării un. sicriă, în care. era un prunc; îl ia, îl cresce, 
Îl învaţă şil. face copilul iei de suflet, numindu-l Moisi, 
hind-câ ' .scosese din. ape. 

>Moisi, crescut și 'nv&ţat la. curte, eșind întruă di 
pe uliți, vede un om al .poliţiei bătând pun  ovreiii ; 
saprinde,. scâte sabia, înjunghie pe dorobanţ, și se face 
nevedut. 

În singurătatea unde a trăit, de la Dumnedeu, .de 
la Gmeni-scă din ânima sa, :Moisi găsi azzita/ea . luă 
Duninegeii,. şi: venind napoi în .Egipt proclamă câ 
anul :este Dumnedei.t-— „Sunt cela ce sunt.€ 

Din tâte acestea, domnule, înţelegi ce pote scâte



tenărul Român, şi cred câ vedi singur câ citirăm uă 
parte a istoriei nâstre penă la Revoluţiune; și 'nvăța- 
răm câ, precum „din pruncii cei înecați, eşi un Moisi, 
crescut de domnița lui Faraon, tot ast-fel din cet ce-i 
chinuiesci, pâte eși și la noi un baș-revoluţionar, care se 
mântuie pe Români. Veqi apoi co să 'și dică tânărul: 
»Daca Dumnedei este unul, unul trebue. a fi Și po- 
porul, una și România, una și familia, unul și n&mul 
omenesc. Unitatea este puterea cea adevtrată, Și când 
ne vom uni,..% E 
„Dar am uitat câ sunt profesor la scâla d-tele, și 

câ trebue. să m'ocup de cele scrise în cărțile alese de 
banul Filipescu, cr nu.de ce vor face tinerii, 

»Aloisi, întorcendu-se 'n Egipt și vedend câ suferin- 
țele poporului ajunseră la culme, se duse la: rege, 
câruia descriindu-i trista stare 'n care lângedia popo- 
rul îi dise: „a tot puternicul a poruncit s€ lași popo- 
rul mei a merge în pustiă€. și Faraon îi r&spunde. 
— „Nu cunosc p'atot puternicul, şi 'ndoi strejile, bi-: 
rul şi nepăstuirile, € Su | 

„_ Acestea sunt istorie sântă, domnule Știrbei, şi t&- 
nerul. Român, o s& vadă scenele nâstre cu principele 
Bibescu; o s& vadă câ Moisi era Revoluționar şi Fa- 

„raon, un Domn ca. toți Domnii,. care ?n log d'a se grăbi : 
s& potolescă nemulțumirile. poporului, în loc să cer. 
ceteze și. s& 'mplinescă îndată trebuințele .și dorințele 
fie-câruia, ast-fel în cât propagandiștii Revoluţiunei să 
fie goniţi de: popor, precum în 48 goniati: Românii 
pe boiarii ce să 'ncercai în răscâle, Faraon. mări Jafu- 
rile și strejile, și Moisi fu silit «salerge la Revoluţiune, 
ce este singurul midloc de scăpare din lanţurile.robiei;
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şaci încep luptele acelea ce ni le arată Biblia, supt 
forme de lăcuste, brâsce, bâle de vite, etc. 

Și Faraon, silit de nevoiă, lasă liber poporul lui Moisi, 
precum Domnii în 48 iscăliau Constituţiunile, ca s& 
le calce 'mai în urmă când Poporul lepăda armele, - 
precum Faraon. călcâ jurământul și trimise Gste după 
ovrei: — se mergem să “i ajungem și să 'mpărţim 
„prădile; sufletul nostru se va desetoșa de r&sbunare.“— 
Aşa diceaă boiarii lui Faraon, astiel dic și boiarii 
Domnilor noștri, făra vedea că acum ca Șatunci, peste 
Bufin va sufla vântul lui Dumnedei, și marea Roşiă : 
vE va coperi, şi v& veţi afunda ca plumbul.. 

Acum vrei re se mai citim și despre Revoluţiunea 
“socială? | | 

„Strîngeți (gomora, mana) fie-care cât este d'ajuns, 
„după capele; dar unii strinseră mai 2/4 şi s'a mih- 
„Bit fârte Moisi. 

»Și pământul nu se va vinde de fot, pentru c'al met 
peste pămentul, a dis Dumnedei; slobodire pe pământ 
»tutulor celor ce locuiesc pe dânsul. Anul slobodirei 
„va fi vouă ca semn ca se se 'ntârcă fie-care la mo- 
»57a sa, şi. s€ nu necăjescă omul paprâpele săti. 

„Argintul t&ă se nu 7] dai în camătă, și pentru câ- 
„Stig. se nu dai bucatele tele.* a 

E! domnule Știrbei! ce vei face dumneata profeso- 
rul şi chiar Marele baș-boiar, când tenărul va vedea 
câ noi proclamarăm cele sânte, şi voi sunteţi vameși şi 
farisei, cum vE dicea Isus, Faraoni, ciocoi și lăcuste 
cum vă dice. poporul? Ce veţi face când tentrul, de 
copil âncă, va afla câ, deca într'uă națiune va fi un 
singur om cu credință, un Moisi, scă un Domn Tudor, 
cuă singură mişcare -v& sfarmă pe voi şi pe cei-l-alți
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idoli cu epolete și caftane la care vă 'nchinaţi? Cum 
vei fi credut câ ești părintele obscei, când tânărul a- 
ude la şcâlă și poporul în biserică, câ pămentul este 
al tuturor, șapoi te vede pe dumneata câ ai 10 moșii, 
Piud-că nu faci nimic, şi 3 miliâne de fii ce muncesc, 
sufer sărăcia şi jaful? Cum credi în sfirșit că cei ce 
vor citi istoria sântă cu „înțelegere“ şi cei ce vor 
asculta pe părintele Nifon cu credință, nu vor face, 
acum când sunt luminaţi și deprinși a vE răsturna, 
ceea ce de mult âncă a dis Dumnedeii lui Moisi? A- 
dică, „două trâmbiţe d'argint ca să le fie lor pentru c/pie- 
Patul adunăriă şi: purcesul taberelor; şi la diua pri- 
inciosă ce sapropie, ;vor trâmbiţa cu ele și să vor 
„stringe Zdfe adunările; şi când vor trâmbiţa cu uă 
„trâmbiţă. vor veni la denșii toți povăţuitorii cei mai 
>mari; și când vor trimbița semnul, atunci vor fur- 
„cede taberele cele ce sunt tăbărite către miaqă-di și 
»miadă-n6pte; șadunându-se își vor aduce a-minte, 
„înaintea domnului (de suferințele lor, de gloria și pu- 
„terea Românilor) și se vor pzâutui de orăjmaşiă lor.< 

Acum se cercetăm un minut și 'nvățătura profană, 
ca se vedem, deca aci cel puţin, proclamaţiunea dumi- 
tale va fi mai “fericită. 

1. Tinerii vor înveța' limba română. 
2. Limba latină, ca basâ în studiile clasice Şi ca 

mumă a limbei Române, 
">3- Vor ceti cărți religise și morale. 
„4. Istoria -ţărei Românesci. 
„5. Istoria veche, pînă la înființarea imperiului Roman. 

. „-Vedi cartea lui Moisi, Numerile. cap. 1, câci alt-fel al avea dreptate | se 
credi câ descriii răsboiul ce să pregătesce pentru prină-vara viitâre pâte.
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»6. Istoria modernă. 
>7. Literatura limbei. latine. 
»8. Logica cu filosofia morafă. 
»9. Economia - politică. 
> 10. Istoria dreptului, etc., etc. 
Am primit câ profesorii vor fi buni și cărțile bine 

alese, dar ești silit și d-tea să primesci câ ucenicii vor 
fi tineri, și câ natura a voit, (câci altfel omul n'ar 
înainta) ca ori-ce tânăr, fără osebire, dar fi chiar fiul 
marilor bani Gheorghe Filipescu și Michail Ghica, se 
fie cam Revoluționar și setos d'a afla tot ce îi ascund, 
a cerceta șa face tot ce “i oprit; nu vei putea tăgă- 
dui asemenea câ. școlile principelui Bibescu, cu tâtă 
Sci din pricina censurei șalegerii cărților, ale Austriei 
şale Rusiei chiar, ce erati și mai bine censurate, pro- 
duseră Revoluţionari. mult. mai înfocați şi mai radi- 
cali de cât academiele cele libere ale Franciei, Tot ce 
se stringe, devine mai puternic; lege fir&scă ce n'o 
putem preface. | | 

Dup'aceste adevăruri netăgăduite de domnul Duha- 
mel, Cantacozino și de d-tea chiar, ce ținurăți doui ani 
de dile scolile închise, bine-voiesce a 'mi spune ce vei 
lace cu biscricele și propaganda ce face ne 'ncetat prin 
Evangelie părintele Nifon? șal duoilea, cum. vei alege 
cărţile pe care vom studia limba latină, când sciă, câ 
carte în -latinesce se dice Zier, şi tenărul, sciind câ: 
censura nu | lasă se scrie cuvântul acesta, tocmai prin 
oprirea ce "1 faceţi o- s'aspire cu atât mai mult la li 
bertate, fiind-câ limba: latină este maica lui; - şterge 
dar limba latină. Cum vei face cu istoria veche pînă 
la imperii? Nu vedi câ tocmai când este mai tânăr, 
adică mai înfocat, mai desinteresat și mai activ îi spui
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câ părinţii săi erau republicani, patrioți, virtuoşi ŞI e- 
roi? Șterge dar istoria Republicei, şi pune “ndată pe 
d. Plaiano s& omsre și gâscele chiar, ca nu cum-va, 
romane fiind și ele, când vei trece pe uliţă d-tea sc 
Duhamel, s& 'ncepă se strige și s& ?ndemne pe Ro- 
mâni la arme, contra vrăjmașilor Patriei. 

Șterge istoria sântă, câci ne dice câ, de vom fi doui- 
spre-dece măcar, să ne sculăm și s& proclamăm uni- 
tatea și frăția, gonind cu biciul din Patrie, ca Isus din 
biserică, pe precupeţii pământului, ai banilor, ai liber-. 
tății și chiar ai familiei. a 

Şterge literatura limbei latine, câci baș-boiarul chiar, 
cu petrunderea și sciința sa cea mare, de va alege 
tâte cărțile, tot o să lase pe Cicero se ne dică „pînă 
când vom suferi atâta, Romani prea puternici!* tot 
o st lase pe Tacit se ne espue prin stilul stă 
cel strins şi puternic vițiul și tirania sub feţele cele. 
mai urici6se; să ne arate pe toţi împărații cădend sub: 
cuţitele nelegivirilor lor şi sardice virtutea și patrio-. 
tismul pîna ne arăta câ chiar cet căduți în robie nu 
se sfiai a dice domnitorilor lumei întregi: „Von si 

„205. omtnibuts 2mperitare vultis, sequitur ut omnes sey- 
vitutem accipiaut 1). Şi câ femeile chiar, când patria: 
este cotropită de străini și ele nesocotite ȘI junghiate 
în virtutea lor strigă: »Co ast-fel de causă și 6ste, 
trebuie a birui scă a muri; astfel este otărirea fe- 
meiei; trăiescă bărbaţii şi robescă,€ Ja mulicri. desti- 
Palin diverent viri ct servirerit, 

Șterge logica, morala, economia politică şi istoria 
4 

+1) Daca ambiția vâstră voiesce se subjuge pe toţi, urmeză Gre ca toţi se - 
primescă servia? - , : E



dreptului, câci vom citi masimele Marcului Aureliă, 
ale lui Seneca, de vei voi, care era la curte cum este 
și d. Marcovici, și chiar traducţiunea lui. Belisarie șin 
care ne vor arăta goliciunea, crudimile și nesciința vâs- 
tră mai bine de cât ori-cine, câci ei vă& cunosc mai 
daprâpe. Logica ne va 'nvăța să judecăm drept, și să 

„vedem câ nu mai puteţi fi; şi Economia politică şi I- 
storia dreptului, arătându-ne câ piere România cu le- 
gile, agricultura și comerciul de astădi, arătându-ne câ 
sunteți cu două mii de ani mai 'napoi în civilisaţiune; 
și câ moșiile vâstre sunt furate şei răpite de la să- 
teni, o s& ne siliți s& ne unim cu toții mai curend, 
să jertfim starea, viâța chiar, ca să scăpăm cel puţin 
copiii nostrii de peirea la care "i conduceţi. 
„Şterge istoria modernă, câci vom. ceti Revoluţiunile 

lume întregi, şi declaraţiunea drepturilor omului din 
anul mântuirei 1793. Şterge îndatorirea ce pui ti- 
nerilor da nu putea fi nică grafieri, de: nu vor sci 
legile, câci vei fi silit, peste câţi-va ani, scă se "ţi calcă 
făgăduicla, scă să ei -pe toţi boierii de mână ȘI să 
plecaţi cu sănătate, lăsând slujbele pentru cei ce sciii 
legi, istoriă, logică, economiă politică și morală; șterge 
tot, inchide școlile și bisericele, înnecă, surdesce și or- 
besce ţtra întregă,. câci este prin neputinţă s€ nu vagă 
toți, în curând, nesciința și corupțiunea 'n care trăiţi, 
și s& nu înțelegă câ slujbele nu se dai la colegii, ci 
în iatacurile cucânelor și câ răsplata și stima nu este 
pentru omul cinstit și nvețat, ci pentru cel bogat, 
pentru cel vendător ȘI pentru cel ce scie s€ scrie nu uă 
carte bună, ci uă jalbă cu lacrămi ferbinți și genuchi 
plecați,:un ofis fără ânimă, fără dreptate, fără ade- 
văr, fără spirit și chiar fără gramatică, scă un bilet.



damor vrunei cocâne părăsite de lume, der nu și de 
viță, | | 

- Şterge 'n sfirșit, şterge in grabă istoria română, 
câci vei. învia pe Mircea, pe Banul Michalcea, pe Bu- 
zesci, pe AMichai și pe preotul Farcaș; vei arăta câ 
10 000 de Români sunt d'ajuns ca să dobâre 120,000 
de străini; vei” arăta câ stegul român ce "| închinați 
generalilor Ruși fâlfăia în mânile străbunilor pe zidu- 
rile Vienii gale. Andrianopolei; vei arăta pe părinţii 
Românilor de astădi. ce at un Domn împus prin fir: 
man, dând ei Turcilor celor în putere, Sultan după 
alegerea n6stră; vei arăta unirea României, virtutea, 
vitejia și simplicitatea boiarilor, moralitatea Și econo- 
mia familiei d'atunci și va fi vai de vrăjmașii Româ- 
nici, când tinerii își vor aduce aminte de: puterea cea 
mare ce este 'pină și chiar în cobilițele femeilor n6s- 
tre, — „Muiere Româncă, împrăstii armia cu. cobilița 
mea; bărbaţi, luaţi crucea 'n mână și robiți!€ 

Am sferşit, domnule Știrbei, dar vedend câ mai am 
vruă 50 de minute âncă la disposiţiunea dumitale, ca 
sE nu “ţi rămâie cel mai mic cuvânt de nemulțumire, 
am oOtăriît s& bine-voiesc a te gratilica cu un mic e- 
pilog. | 

- Misiunile nâstre, fiind cu totul osebite; suntem siliți 
a ne combate; de ce Ensă nu voiesci să ne luptăm la 
luptă dreptă și Voinicesce, fără calomnii, fără curse și 
piedici, cum șade bine unor Români -adeveraţi? 

Scii câ unul este adevărul Și prin urmare unul din 
noi este păcătos; s& cercetăm der, să ne spunem des- 
lușit opiniunile şi dorințele și poporul apoi va  otări 
cu cine voiesce se ţie, câci de Şi suntem amânduoi 

„menit mari, d-tea prin alegerea generalului Duhamel
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"și eti printra poporului suveran, fiind-câ vorbim între. 
„noi, trebuie să mărturisim câ, cu tâtă măria n6stră, sun- 
tem aprâpe de nimic în comparațiune cu nemul Ro- 
mânesc, care se numesce sî/iduc, şi n'are de cât să se 
misce și...... der se nu ne abatem. 
"Am dis câ nu scim cine din noi duoi are dreptate, 

şi câ pentru luminare ar trebui s& ne spunem dorinţele: 
Ce vrei dar dumneata? | 
1. Se fii Domn. Al 2-lea, se poţi face tot ce “ți va 

trece prin ininte, fără control, — nici chiar al d-lui O- 
teteleșanu, a căruia dulceță este cunoscută tuturor, — 
și fâră nici uă piedică. Al 3-lea, se ai bani, vornic, și 
cele-l-alte cete de boiari, cari s€ ţi-se supuie, şi să te 
slujescă, la ori-ce “i vei pune, șun popor care să mun- 
câscă şi se vă dea cu bilșugare tâte trebuinci6sele 
pentru împlinirea poftelor vâstre. 

Ce cerem noi? | 
1. S& nu mai fie Domn și boiari, stăpâni și. slugi, 

ci toți duă potrivă și frați în societate, precum sun-. 
tem în biserică și ?n mormânt. Al 2-lea, fie-ce om să: 
fie liber, onest și stimat, având tâte trebuinci6sele: 
înlesniri ca să 'și împlinescă - misiunea sa și primind 
de la societate tot ce i trebuie, după ceea ce pro- 
duce. Al 3-lea, potrivit cu legea, cu dreptatea şi cu 
dorința marelui Pitar şi luminatului redactor al jurna- 
lului Oficial, fiind-câ „lumea acesta cu tâte podsbele: 
»Şi bunătăţile iei, a făcuto Dumnedei pentru om, iar: 
»pământul "| au dat fiilor &menilor 1)“ cerem ca fie-ce. 
fiii omenesc, cum am. dice, fie-ce om; fie-ce muncitor, 
să aibă uă parte de pământ egală. - 

1 Vedi » Vestitorul de la 31 Octombrie No. 83.
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Al q-lea, fiind-câ nu mat voim Domni și boiari, ur- 
meză să nu mai voim jafuri, potvedi 'și biruri. 

Al 5-lea, cerem sE nu mai fie Moldoveni, Transilvă- - 
neni, Basarabeni, etc. ci uă singură naţiune de Ro- 
mâni liberi și egali, fără protectori ȘI suzerani, pre- 
cum ai dori-o şi d-tea, de nu te-ar împedica nisce 

| pricini bine-cuvintate. 
| 

Acum, ca s& ne luminăm și mai bine, să vedem 
cum lucreză fie-care din not, câci din acestea tâte pu- 
tem lua Gre-care ideie asupra adevărului, 

Eu spun câ sunt om și primesc a discuta cu fie- 
care opiniunile, faptele şi credința mea, dând voiă tu- 
turor a scrie, a vorbi'şa spune voinţa lor. 

Dumneata dici câ ești, cu mila lui Dumnedei, ș'a- 
poi ţi-e frică nu numai de generalul Duhamel, ci de 
domnul loanidis chiar, ţi-e frică de scrierile nostre, de : 
noi, și „d'acel Caracasidi,“ cum dici într'un. ofis; ca- 
lomniezi, nu dai cea mai mică dovedă de cele ce dici, 
închidi, și esilezi, și declarându-te cu mila lui Dumne- 
dei părinte al naţiunii, nai curagiul a rămâne uă .di 
măcar cu fiţi cei iubiți, făr'ajutorul baionetelor străine. 
E! ce ai fi dis 6re de Isus de star fi cercat să impuie 
Evangelia cu temnițe, baionete, biciuri şi censuri? ce 
ai fi dis de noi de impuneam Constituţiunea cu midlâcele 
ce susții d-tea regulamentul? . | E 

Și fiind-câ nu poți răspunde unor întrebări atât de 
ascuțite pentru d-tea, fiind-câ -te afli întruă posiţiune 
tristă și umilitâre, .ca să te poţi pregăti cel puțin 
pentru viitor, află cum a mers ȘI cum merge o- 
“menirea, | | Ei 

Pruncul vestesce sosirea lui în lume printr'un țipăt; 
mai în urmă, trecând prin feluri de suferințe, neputințe 

12
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.robiă, cresce. și :nainteză, pe tot minutul, pînă ce 
vine uă di în care vestesce sosirea lui în societate | 
printruă faptă gândită și puternică, ș'atunci este om 
liber și-urditor, egalul şi sprijinul părinților săi. 

Societatea este un număr de: &meni adunaţi în fa- 
auliă și.legaţi cu drepturi și datorii reciproce, și. nu 

_pâte avea altă lege de cât aceea a omului, | 
„Scii țipătul şi plânsetele cele mari ce fură la nas- 

cerea lumii și istoria ne .arctă câ *n pruncia lor 6me- 
nii fură siliţi să constituie mai ântâiă Patriarchatul fa- 

„miliei, care degenerând se schimbă în domniă. Este 
dovedit ânsă câ instituţiunea acesta fu uă revoluţiune 

„fârte folositâre, câci constitui întrun fel de societate 
pe cei ce rătăciai în desunire. 

În urmă, mai crescând lumea, veni a duoa Revolu- 
“ţiune care îndatorâ pe cei mai mari a 'ngriji de cei 

„mici, și puse ca lege: amorul, respectul femeiei, ruga .. 
"şi lucrul, ș'ast-fel revoluționarul Zoroastru institui ân- - 
tâia comunicare a 6menilor, în numele lui Dumnedei. 

A treia Revoluţiune formulă mai curat legea vieţei 
universale, unitatea lui Dumnedeii, împărţirea egală a 
pămentului, Şi tote câte diserăm mai sus, de revolu- 
ţionarul Moisi. 

A patra, ajungând acum omenirea aprâpe. de vârsta 
- tinereții, o face Pytagora, care adună tâtă sciința.. e- 
pocei scle, întrevede amorul cel curat și pere cu toți - 
ucenicii săi jertfa ideilor celor mai nobile, precum pe- 

„riră mai toți mântuitorii &menilor. 

Dar, fiind-câ. sângele mucenicilor rodesce semin- 
ţele Revoluţiunilor, 500 de ani după dânsul sosesce 
Revoluţiunea cea mai mare ȘI mai sfântă, și Isus more 
pe cruce.ca să dea deplină putere cuvintelor scle și
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s€ ne arate câ legea nu este numai nădejdea în Dum. 
nedeii, ci punerea în. lucrare a dreptății șa: frăţiei. 

Nu-ţi mai vorbesc de cei ce revoluționară cerul, 
„Newton, Galilei, etc., de Revoluţiunea lui Luther șa 
enciclopediștilor secolului din urmă; nu-ţi mai vor- 
besc de naintarea chimiei, de drumuri de fer, tele- 
grafe electrice, magnetism și bal6ne, de istoria natu: 

„rală și anatomia ce arată acum pipăit, znzfalea. natu- 
zei întregi, lind-câ n'o să scii ce răspunde celora ce 
îţi vor dovedi câ ţii țcra Românescă cu 2000 de ani 

„mai napoi de cea-laltă lume, și fiind-câ toți simt a- 
cum câ lumea a- ajuns în vErsta bărbăţiei, în versta 
acțiunii șa libertății. Nu te bag nici în Revoluţiunea 
Franciei de la 93 șa Domnului Tudor de.la 1821, 
câci nu vei putea să i mai. tragi suflarea,. ci puin- 
duți nainte declaraţiunea drepturilor omului ce trăsni 
tirania și 'mbărbătâ” poporul, astfel în. cât lumea d'a- 
tunci și pînacum trăiesce întruă necontenită Revolu: 
țiune, te puiă în genuchi la anul 1551 și 52 și ţi dic: 

"aită-te. ” 
Legea lui Isus conducea pe cruce numai  nisce 

simple individe, șacum Poloni, Italiani, Români, Fran- 
cesi şi Germani își versă sângele pentru dreptate și 
frățiă; mânile. împeraţilor ș'ale preoților „celor mari 
sunt: muiate în sângele mucenicilor,. și numai revolu- 
ţionarii pot ţine în sus fruntea lor ȘI stegul unirii ș'al 
dreptăţii; Turcia este mârtă de când.nu mai pote co- 
tropi, şi ea în Europa n'a: fost Și nu este uă naţiune, 

„ci numai un guvern, Austria, junghiată de elementele. 
cele mai eterogene, a murit: cu totul din diua ce s'a - 
robit Rusiei; Prusia, a ve&dut pe regele iei în genuchi 
Și pentru a doua Gră trădător; Italia, Germania, Po-
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lonia și România ferb în colcotele Revoluţiunii, şi Ni- 
colae, cu toți împărații, orbiți acum de păcat şi de 
primejdia 'n care sunt, pregătesc poporele pentru tri- 
umi, îmboldindu-le prin robiă și cucerire, și dândule 
singuri în mână armele mântuirii. 

In acestă ferbere universală, când pămentul să va 
ara cu sabia şi norii vor ploua sângele mucenicilor, 
ce credi Gre câ vor face Românii, națiunea cea mai 
înflăcărătâre și cea mai liberă, mai ales acum după 
ce-ati mâncat din pomul .cunoscinței și să ruşineză de 
goliciunea lor? | 

Se vor supune mie, dici d-tea. 
Nu scim, dice îngrijat domnul Marcovici. 
lar eă, întruă unire cu împăratul Nicolae, dic: 
>» Românii lucreză, întrun înțeles, la învierea unui rigat 

„Daco- Roman, a căruia origine se perde 'n vecuri,€ 
De ce te temi dar, puternice împărat, de nisce a- 

semenea vise? E! fiind-câ el nu este blândişor, ca.d-ta, 
și scie bine că acum nare a combate pe Români nu- 
mai, ci lumea t6tă; fiind-câ scie câ nu visăm un rigat, 
ci câ voim uă Republică Română, și co so dobândi 
îndată ce ne vom uni cu noi Enșine și. cu cele-l-alte 
popre revoluţionare, mai ales acum când se va de- 
schide lupta cea mare între tiraniă și libertate, între 
privilegiați și popâre, între lumină şi 'ntuneric, între 

„ Farisei și Isus. 
La arme, la arme dar, domnule Știrbei, câci norii 

s& 'ndesă, fulgerele începură, și când va cădea _trăs- 
netul, scii câ nu mai este vindecare, câci marele baș 
boiar te lasă singur, în midlocul valurilor!



A TREIA EPISTOLĂ 
DOMNULUI BARBU DIMITRIE STIRBEI 

Paris, Februarie 1851. 

„Le gage de notre libertc est dans 

„le progrts de notre supplicei, 

J-P. Proudhou. 

Asigurarea libertăţi! n6stre este *n 

»crescerea chinurilor ce 'ndurăm, 

Domnule, 

lată-mă ?n şfârşit și ei, cu darul meti, pentru anul 
noi! Cam târdii, cei drept, dar nu este vina mea, 
Suntem departe unul d'altul şi de și, cum vedi, nu 
este prin neputinţă să ne strecurăm printre pasnicii 
și spionii străinilor, tot perdem cât-va timp; adevârul 
umblă ”ncet, în dilele acestea; tipografia ?n sfirşit tre- 
buie so plătesc eă și scii, mai bine de cât ori: cine, câ 
banii nu sunt esilați cu noi. 

Epistola mea dar, de şi cam târqiă, find un dar 
mai dulce, mai bun, mai sincer, mai frumos şi mai 
cu preț de cât tâte cuvintele ce audiși de la lingu- 
șitorii oficiali, cred câ vei primi-o cu bucuriă dum- 
neta, carele cauţi adevârul, şi carele, cu tâtă mo- 
destia cea mare ce ai, ca om, vei fi fericit s€& afli
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că -te iubesc, te iubesc acum mai mult de cât tot-d'a- 
una, fiind-câ pe fie-ce di, ne dai uă dovadă nouă de 
sinceritatea Șactivitatea, cu care dărami domnia Și bo- 
iăria, şi pilesci fiarele 'n care geme Românul. 

Veniţi acum, boiari, voi toţi cei orbi de nesciinţă 
și păcat! Veniţi chiar voi, calomniatori cu precugetare 
ai progresului, şinmărmuriți la genuchii domnului 
Stirbei! | 

Este anul noi! Diua d'ântâiă a jumătăți a doua a se- 
colului al 1g-lea. 

Suntem la mitropoliă, în sala 'n care în anul 1 845 
resuna cu putere glasul Revoluţiuriii, glasul tinerilor, 
gloria, firea și tăișul României viitâre, și 'n care us- 
tădi își dai cel de pe urmă suspin călugării și boia- 
rii Divanului obștesc. 

Acum sala este plină! Mitropolit, miniștrii, călugări, 
boiari, ofițeri, toți sunt adunaţi, și domnul Stirbei stâ 
pe cel mai din urmă scaun al Domnilor țerei Muntenesci, 

Mitropolitul, care nu s'a. gândit âncă câ anul acesta 
“este diua 'n care secolul al 19 a intrat în bărbăţia 

„ Și na avut timp să citescă nici scrierile sfinților 
los şi Pavel, vorbesce despre ținta ce ocupă“—nu 
mintea și inima, ci— “plăcerea, domnului Stirbei, şi spu- 
nend singur „câ numai clerul și nobilimea iaă parte la 
acestă adunare, îi înfâțișeză urările tutulor locuitorilor 
ț&rei“ cu cari nici în vis n'a vorbit călugăresca sa 
pers6nă, precum o dovedesce domnul Stirbei, ce-l în- 
fruntă și 1 tăciuneză, ca fulgerul viitorului, cu .cuvin- 

„tele următâre :. 
»VE mulțumesc pentru urările care 'mi aduceţi . 

„din partea clirosului șa obștei boiarilor. Cu prilegiul 
sanului noi, încongiurat de familia mea... €
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Audiţi, boiarilor? şi care este acea familiă căci a 
sa nu este aci? a vâstră? de mult âncă aii uciso prin 
imoralitate şi resfirare! a câlugărilor? dar. ei n'a fa- 
miliă (cel puţin așa sciti ei). 

Ascultaţi dar. 

„Câci altă familiă astădi nu am, nici pot avea, de 
»Cât marea comunitate a României“ | 

E! cum vă pare acestă mare comunitate a Romă- 
niei întregi, ce face t6tă uă singură familiă, cu care 
domnul Stirbei vă dice să v& cununați şi să fiți: un 
singur suflet, mai striași și mai iubiţi, : după cât este 
omul cu maică, cu socia şi cu fiica sa: 

Dar s& urmăm. 

„De ne vom întârce ochii către anul din urmă, şi 
„vom compara pe cel dacum (1851) cu cel trecut 
»(1850) navem de cât glas de mulțumire către împă- 
»„ratul“—turcesc? nu; aceluia domnul Stizbei nu “ 
mulțumesce nici uă dată—împăratul rusesc? acestuia * 
mulțumesce în adevâr pe la dile-mari, dar în rusesce 
numai, iar nu în limba .cea liberă a Românilor (1). 

Glas de mulțumire câtre "mpăratul ceresc, care 
„ne a rădicat.€ — Oştirile? Jafurile? nu, ființe îndărăt- 
nice! acestea domnul Stirbei vă spune câ sunt gre- 

-utăţi, ce trebuie 'să le ridicăm noi Românii, îar nu: 
Dumnedei singur. ” 

— „B6la vitelor! 

„Mulţuznită 'mp&ratului ceresc câ timpul a fost ro- 
„ditor. "—lIn Gmeni cu sciinţă, cu genii, în Gmeni mun- 
citori și patrioți? în descoperiri noi? nu, 6meni cu cer- 

+ [1] Peszorul No. 95 dice: generalul Hasford a defilat oștirea rusâscă ș 
naţională inaintea M. Sale, care a mulțumit Esc, sale, în limba rus&scă,
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bicele mlădios, asemenea rodiri es numai pe pământ 
liber, arat cu jertfe, cu frâţiă șamor, șadăpat cu sângele > ? Ş 3 ? > _ 1 __e . „a Di e vrășmașilor, €. — Roditor dar „în păpușoi și pometuri. 

» Mulțumită împăratului ceresc că țâra și-a dobândit 
„acum.“— gloria iei cea. veche?-—libertatea? drepturile 
răpite de boiari, de Turci și Muscali? —A | nu. strigoi 
ai trecutului! Toâte acestea, domnul Stirbei ne lasă 
s& vedem câ trebuie se ni le luăm singuri, bietul Domn 
ne putând da nimic alt, de cât, ., Archipăstori, cari sun- - 
„tem nădăjduit, suntem nădăjduit, (repet . într'adins 
>şi pentru deprindere) suntem nădăjduit câ astă dată 
„vor respunde la sfânta lor misiune.€ Iar nu cum fâcură 
„lostii r&posaţi, ce nici în mormânt nu pot găsi odina. 
„Nam dat napoi, nam stat în loc, am pâșit na- 

„inte, pe cât împrejurările și putinţa ai iertat; când 
»cine-va, mai ales la uă virstă Greș-care înaintată, scapă 
„dintruă bâlă grea și primejdidsă, îi trebuiesce răbdare, 
>uă mare dietă, uă mare padă de tâtă diua, de tot câsul, 
>ȘLuă vreme 'ndelungată ca sEși pâtă veni în fire“, (1) 
“Călugări și boiari,l câ Sunteţi tot una pentru lu- 

mea cea nouă, vă diceam în apelul mei la tâte par- 
tidele: | 

»De nu puteți opri pămentul a roti, natura da. 
»nasce și omul d'a 'mbătrâni șia muri, ca frunzele cele 
„uscate, ca să lase locul săi fiilor celor tineri, fiţi si- 
»Şuri câ nu veţi putea opri mârtea legilor vâstre ce- 
„lor putrede și nascerea ideilor celor noui.€ a 

Vedeţi acum, nu numai adevărul ce vam zis, ci 

(1) Am copiat cu obicinuita'mi credință, respectând puntuaţia chiar, ast-fel 
precum fu stenografiat  negreșit, și tipărit în Vestiforul oficial, No 2.



185 

  

cât de slabe și 'ntunecate sunt cuvintele mele pe lângă 
puterea și lumina celora ce dice domnul Stirbei, 

Bolnav, slab, neputând, cun ne spune cu atâta bu- 
n&tate, s&și vie âncă în fire, ocolit de vrăjmași și de 
spioni, şi sprijinit numai de nisce strigoi plătiți, ce 
par a fi Gmeni abia 'n ochii celora ce nu să uită 
supt caftanele lor, găsi mijloc și putere să vă dică: 

»D'a mai r&mas în votuă schintee de vicță, nu 
»mergeţi napoi, nu staţi pe loc, eșiţi din făgașele le- 
>gilor de astădi şi pășiţi, ca mine, nainte, după legile 
naturei, câci de vă veţi mai împotrivi progresului, 

»Vine peste voi fără veste Carul.. revoluțiunii şi vă 
»Sdrumică 6sele chiar! uitaţi-vă la mine: am lăsat so- 
»țiă, familiă, legile și credința cea veche, nu ca să mă 
»sting și s& mă usuc, ca voi și fiii voștrii, în familiele 
„vecinilor, luând legile și credința străinilor, ci ca să 
»merg nainte, după voia Domnului, ce cere de la om, 
ca și de la cel mai mic fir de iarbă, a cresce, şa 

„sparge temnița sea, cum sparge puiul casa lui cea 
„dulce, dar pietrâsă, ce -ar împedica în viitor cre- 
„scerea șa intra cu credință 'n „casa cea: mare a na- 
„turci, în lumea și legile cele noui, sigur fiind câ va 
găsi uă umbrire, uă hrană, uă iubire, șun trait mult 

„mai lung și mai bogat în: brațele poporului şale 
„spiritului celui fără sfîrşit, ce nu 'nceteză nici uă clipă 
»creaţiunea sea.€ 

Șaci, ca profeţii cei antici, ce prevesteaii sosirea 
luminei celei noui, învelindu' şi ideile în cuvinte alego- 
rice, domnul Știrbei urmâ cuă putere și mai mare, 
vorbind la Gre-care punct tinerilor chiar. „Am zăcut, 
„dice, am zăcut de bâlă. grea şi primejdiosă. pentru cei 
„ce sunt, ca noi, întruă vârstă naintată, și care me-
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„dicina cea nouă o numesce nesciință, necredință, 
„neiubire, nesaţiii și nemișcare: bâlă de morte, de : 
„care abia suflarea cea sănătâsă a revoluțiunei de: 
„la 48, ne porni spre întremare. Dar nu credeţi câ 
„suntem scăpaţi! o, nu! ne trebuie acum multă răb- 
„dare, adică: s& ne adunăm tâte puterile ce ne-aii mai 
„rămas şi printruă dietă mare, adică: cei bătrâni 
>lăsând lăcomia, jafurile, și cei tineri balurile, petre: 
»cerile, lucsul și prietenii ce. duc întru risipirea pu- 
»terilor, să intrăm în familia cea mare, în popor, și 
»Veghiând di și n&pte asupra străinilor și mai ales a- 
»supră-ne, asupra slăbiciunilor omenesci, iresurilor şi 
„obiceiurilor străine 'n care furăm înfășați pen'acum, 
»s& le 'nferăm cu ferul roșit în amorul patriei șal li- 
„bertății, șast-fel pe. tâtă diua şi. pe tot cesui, să le 
paruncăni de pe noi ca straiele cele vechi şi necurate, 

„»câci atundă, atunci numai, tinerii vor putea s& biruie 
„pe Străini, şi noi b&trânii vom putea să ne venimîn 
„fire, adică: să intrăm în legea Domnului, şi s& nu 
»mai tremurăm de lumea cea nouă ce vine asupră-ne, 
»cu iuțela electrică a ânimilor celor tinere, înflăcărate 
»de naţionalite, iubire, dreptate şi libertate. 

„In. picidre dar, boiari, și nainte! nainte, câci putre- 
>diră temeliile legilor nâstre, şi de ne vom mai opri 
„un minut,. cad- peste noi, şi sufletul chiar ni seva 
„»Strivi în acea grămadă de 18 secoli de fără de legi. € 

„A! sfinte sunt, domnule, cuvintele dumitale, dar per- 
dute pentru cei ce'i chiemarăm în sala Divanului, câci 

„morţii cu ânima nu mai aud! 
Lasăi dar și dumneata, precum i-am lăsat ei, și vin 

aci în brațele mele, unde “ți voit da micul met apar- 
tament, ale căruia ferestre dau piediş în frumâsa gră-
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dină a Luxemburgului, sigur fiind că .mobilele mele 
ce ţi-le dati gratificaţiă pentru cuvântul acesta, de și 
forte puține și vechi, sunt înmiit mai trainice şi mai odini- 
tore de cât scaunul ce ți l'a 'nchiriat generarele Duhamel. 

Lasă”, câci în tempirea lor, nu te pot înţelege; la- 
săi, câci în nemernicia lor nu te pot ajuta; lasă, -câci 
ca îngeruți cel bun, voit veghia asuprăți mai mult 

"de cât totd'a-una acum, când naintat în vârstă, slab, 
Șameţit, cum ne spui singur câ ești, de bâla cea cum- 
plită ce te-a chinuit, împins pe d'uă parte de bol- 
dul străinilor, nesciința boiarilor şi setea ce ai d'a-ți 
sfirși mai curând misiunea de destrucţiune, iar pe d'alta 
neputând s& mă înţelegi bine, de te voii lăsa sin- 
gur, me tem s& nu grăbesci, ca și fratele dumitele, 
isbucnirea nainte de timpul priincios. 

Sper, domnule, câ nu te mai îndoiesci acum de iu- 
birea mea; dar. ca să nu mai rămână nici umbră de 
bănuială, -ascultă-m& un minut âncă. 

Omenii sunt nedrepți, (bagă de s&mă, câci nu 0- 
sândesc natura, ci educaţiunea). 

Pe tâte dilele, vedi. sute de voinici, uitându-se la ca- 
sele dumitele, şi i audi laudând când pe dumneta, când 

pe architect. | 
Nu tăgăduiesc meritul nimenui, dar tocmai d'aceea 

nar fi cu dreptul să lăudăm și pe cei ce ţi-a. dat 
banii, şi pe cei ce cărară materialul, etc.. etc..? și 
când lăudăm p'architect, n'ar fi cu dreptul să lăudăm 
şi pe cei ce dărâmară casa cea vechiă, în locul căreia 
sa putut înălța zidirea cea nouă? Nu me înţelegi? - 
S&ţi vorbesc dar iar de omidi. 

- Totă lumea le urăsce, și cu drept cuvint omenii 
ie adun de pe copaci și le ard.
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"Dar scim 6re bine de nu sunt și ele de vrun fo. 
los? Ridă cine va voi; eti unul nu voi crede nici uă 
dată câ natura a facut uă singură pietricică, și chiar . 
pe domnul Ioanid, care să naibă uă niisiune folositâre, 
Și respect, precum ţi-am mai dis'o, omidile, despre 
care A. Martin, dice: 

„De la miadă-di pînă la miadă nâpte, uă omidă ațiţă 
»Pretutindeni activitatea €. 

Tot nu m'ai înţeles bine. Ascultă dar uă pildă istorică 
ȘI omenâscă și intrând în fundul gândirii mele, te vei 
asigura cu deplinătate de respectul ce am pentru voi. 

Scii câ Tarcinit fu al ș-lea și cel mai: din urmă rege, 
al Romanilor (1). | 

Scii câl ura totă lumea, fiind-câ ucisese pe frate-stă 
ca s&i ia soția, pe socru-sâti ca săi ia tronul, şi chi- 
nuise lumea cu tirania sa. Dar scif .asemenea câ toc- 
mai acele nelegiuiri și siluirea ce făcu fiul sti Lu- 
creției, aprinse: inimele Romanilor, să sculară, luară 
armele, și r&sturnară pentru tot- dâ-una tronul regilor, 
şi prin urmare spui că, în ura mea, îi sunt recunoscă- 
tor, ori de câte ori strig: 

Trăi&scă Republica Romană! 
Adesea, domnule, puterea nâstră nasce din slăbi- - 

ciune; până ce nu sunt sgâriat, împuns şi rănit; p&nă 
ce vrăjmașul nu trage asupră'mi, nu să deşteptă n 
mine puterea cea tainică a naturei, care face pe Gmeni 
de biruie tâte piedicele şi sparg tâte lanţurile, uitând, 
ca și străbunii nostrii, ce este neputința| 

  

(1) De la Revoluţiunea d-lut “Tudor al câtelea stăpânitor eşti dumntta? Vrer se numerăm? Grigorie Ghica, .1; A, Ghica, 2; G. Bibescu, 3; guvernul provizo- 
riă, 4; locotenenţa domnăscă, 3; Kaimakam Cantacuzine, 6; Barbu Stirbei, 7.
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Ast fel este bietul om; educaţiunea şi scăderile trupu- 
lui îl trag spre odină, și până ce nu i smulgi. perna 
de subt căpătâiu, până ce nu "i răpesci soţia şi nu ii 
ucici copilul din legăn, -pină ce nu “i rădici cu totul 
libertatea și nu " iei repede la harţă, nu intră cu 
inima întru bărbăţia sa. Istoria este aci. 

Fie-ce carte arsă, lumină lumea; fie-ce rind şters, 
din răsunet în răsunet r&sbubui în univers; fie-ce nuia 
fu un glas la renumele mucenicului; fie-ce temniță fu 
un templu înălțat ideilor celor noui sai patriotismului 
celui închis, și dreptul, biruit astădi, este tot-d'auna 
eroul de mâne. | 

Cât pâte omul ce iubesce, domnule? 
E! cine pote socoti puterea lui! 
Cine să teme d'un om necunoscut, fără * caftane, 

lâră bani, mic șaruncat într'uă temniță saă într'un un- 
Şhiii al pămîntului? cine bagă 'n semă pata cea miti- 
tică ce se vede pre cer? așa, norul este mic în ade- 
ver; însă încetul cu'ncetul adună astădi materialul e- 
lectric și mâne, când vine asuprăi un alt nor mare,— 
mare mult, dar fâră foc,—ce pare c'o să" strivescă 
cu grămada lui cea mare, abia că] atinge și s'aprinde, 
s& sparge, și trăsnetul ese, înflacără: cerul, bubuie s& 
rotesce în spații şi repedindu-se pe pământ, topesce 
metalurile,. sparge și sdrumică ce nu pâte topi, omâră: 
dobitâce, răstârnă zidiri şarde palate întregi . 

lată, domnule, istoria presentului și viitorului du- 
mitale. | 

- Acum, ascultă cu luare aminte, câci intrăm în materiă. 
Am vădut, şi pot vedea toți, câ te silesci în tâte 

cuvintele ce faci şi poruncile ce dai, să pui în lucrare 
Sfaturile ce “ți dati. Negreșit, câ cel puțin eă nu te:
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pot critica pentru acesta, dar sunt în drept, mai mult 
de cât .ori-cine, a te ruga se mă citesci în viitor cu 
mai multă băgare de scmă, și să 'nţelegi bine tot ce 
dic, mai. nainte d'a te sluji cu ideile și cuvintele mele, 

Spre pildă. 
Este fârte adevârat câ ţi-am vorbit de cinste și 

dreptate; dar iau de martor pe toți cititorii și prenu- 
m&raţii ce "mi-ai făcut, prin oprirea scrierilor mele, 
câ nu ţi-am dis să pui pe d. Arghiropulo a scrie cu 
litere mari în capul însciințărilor sele: | 

»Cinste pentru toți, dreptate pentru -toți șactivitate 
»fâră preget (1).€ | 

Ceea ce "ţi-am dis și repet este câ pînă ce întruă 
societate nu va domni dreptatea în tâtă libertatea ȘI 

întinderea iei, și penă ce tot omul nu va fi stimat şi 
respectat de el însuși și de tâtă lumea, potrivit cu. lucrul 
şi traiul seu, nu va fi-linişte și fericire 'n societatea 
aceea. Și d-ta, în loc da vedea câ cu boiăria, cu re- 
gulamentul şi cu străinii, îți este prin “neputinţă -d'a 
avea umbra chiar a dreptăţii, iei frumos cuvintele 
numai de dreptate șondre, şașternându-le n gazeta 
oficială, te culci pe densele, fară a se găsi un om mă- 
car, destul de cinstit, să ți spuie că un ast-fel d'așter- 
nut este fOrte spinos pentru dumneta, și te aruncă ia- 
răși în bola din care abia scăpași, cu.atât mai pri- 
mejdidsă şi fâră vindecare la a doua. cădere. 

- Să lămurim, domnule. 
Guvernul provisoriii . înscrise, pe lruntea decretelor 

sele, dreptatea; dar înţelegi câ n'ar fi dobândit iubirea 

  

1) Vedi. Iestitorul No. 34 (1850).
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şi sprijinul poporului, de n'ar fi pus'o în lucrare. Cum 
dar dumneata, care n'ai înființat'o, cutezi s& sufli ce- 
nușa -ce 'nv6lbă focul revoluțiunei? Cum ai ânimă 1) 
se vorbesci celor fămândi de ospeţe şi celor setoși 
de isvâre? și cum cutezi să promulgi?) nu numai o- 
n6rea şi dreptatea, ci până la Gre-care punct; liberta- 
tea chiar? Scii ce este libertatea, cocâne Barbule? Li- 
Dertatea este, „omul,“ noi eEnși-ne, și omul este, _ac- > 
„tivitatea cea fără preget,“ unul din cele mai frumâse 
atribute ale lui Dumnedeă. 

Libertatea, adică omul: şactivitatea sa, este sati în- 
tregă sai: nici-de-cum, A fi tot-d'uă-dată bolnav Și să- 
n&tos, cu minte şi eșit din fire, liber și închis este 
prin neputinţă. Să 

Lungesce-mi lanţul, cât vei voi, Sunt tot în lanţ. -și 
când voii ajunge la căpătâiă, burta lanțului, făcându'l 
mai grei, robia este și mai simţitore. Libertatea este 
nesfirşitul, și țărmurile activităţii omului se sfirșesc 
acolo unde se sfirșasce pătrunderea minței sele. Și 
unde este acel atar? Pentru boiarii dumitele, la -pra: 
gul ușii, la picidrele generalului Duhamel; dar pentru 
cel ce muncesce, sufere și studiă, țărmurile s& 'ntind, 
s& lungesc, să depărteză pe tâtă diua, ast-fel în cât 

"ieri, prin ochian și atragere, surprinserăm uă mare parte” 
din tainele cerului; astădi, cu vaporul și telegraful e- 
lectric, tăiarăm distanțele ce ne despărţiaii de familia . 
omenescă; mâne, cu plutirea aeriană, vom trece peste 
vămile și baionetele vâstre, și poi-mâne.... cine mai scie | 

A îi activ, pentru tâte fiinţele, de la om pină la 

1) Courage, 

1) SE proclami, să vestescr,
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planta cea mai mică, este da avea libertatea să "și 
desvolte t6te puterile și facultăţile sele; a fi activ, 
este a merge fără cea mai mică piedică spre ţinta 
ce a pus natura nainte-ne, la care, ca s'ajungem, nu 
este trebuinţă nici de brațul d-lui Duhamel, nici de 
poruncile dumitele, nici de biciul lui căpitan Costache, 
fiind-că tot natura a pus în ţinta aceea magnetul cel 
mai atrăgător și care este setea inăscută a libertății. 

Acum, spune singur, domnule, cum pâte fi activi- 
tate, acolo unde nu pot nici vorbi, nici lucra, nici citi, 
nici scrie, ba nici umbla? E! n'ai voiă d-tea să laci ce 
voiesci, dar bietul popor ce geme supt ghiara a sute 
de stăpâni şi stăpânași, care de care mai mic și mai 

-mititel, și care de care întrecendu-se s& 'şi ascundă 
piticia supt mărimea jafurilor? Cum pâte fi libertate, 
întruă țâră unde stăpânitorul este robul cel mai mare? 
Nu clăti capul, câci scot acum sute de ofise în care 
spui că, din înaltă poruncă, s& perde cutare drept, să 
iati cutare bani, să deschide cutare divan, etc, ete. Nu 
clăti capul, câci îţi dic numai de cât: de poţi, scote 
din slujbă pe d. loanid, sau cel puţin, scrie'mi mie uă 
scris6re de mulțumire pentru jertfele ce fac pentru 
dumneata. Nu poți; nu poți să scoţi din slujbă pe d. 
Ioanid, fiind-câ nu te lasă Rusia; nu poţi s& 'mi scrii 
mie, fiind-câ nu te lasă consulul muscălesc, şi nai nici 

„uă poștiă măcar în stăpânire-ți, una fiind a Rusiei, și 
cea-laltă a Austriei, astfel în cât în țera ce dici câ 
domnesci cu mila lui Dumnedei, ca șun arestat în 
Siberia - sai în Spielberg, nu poți corespunde nici cu 
d. Aristarki, nici cu d. Picolo, până ce scrisorile nu 
vor trece mai ântâii prin mânele temnicerilor dumitele 
austro-ruși. 

.
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Cum pote fi activitate, unde nu este nici sc6lă, nici 
tipar, nici cel: puţin secretul scrisorilor șunde tâte 
drumurile și potecile astupate fiind, nu mai remâne o- 
mului alt câmp liber a Şi desvolta activitatea sa, de cât al intrigilor, al rangurilor, șal vindărilor, șunde chiar acela este atât de plin de boiarii, Coconii, co- 
conițele și &menii curților, în cât, abia după câţi-va an; 
de lupte și cotituri, pte intra cela ce isbutesce să 
ŞI tescuiescă mai bine fruntea și ânima: Cum pte 
fi ondre (sau cinste) pentru toţi, acolo unde nu este pentru nici unul? Cum pâte onora pe cei-l-alți cela 
ce s& desondră şi s& vinde pe sine-și, pe maica sa, 
pe soția și copiii săi? 

Cum pâte fi dreptate pentru toți acolo unde &me- nii sunt despărțiți în clase, unde drepturile s& dai saii s€ răpesc pe simplul temei câ şelul „a bine-voit“, șunde nu 'mă pot nici judeca de nu voi avea bani s& plătesc tacsa, advocatul Și 5-6 ani, ce'mi prelungiți ju- 
decata? Vedi câ nu vorbesc de plata cea neprețuită a judecâtorilor, mârturisită de ofisele d-tale și de unul din logofeţii cei mari, ce dice 'n public: 

»Neguţătorul își vinde marfa Și 
»Boiarul iscâlitura <, | 
A! domnule Știrbei! pentru numele boiarilor, sterge, Sterge numai de cât cinstea, dreptatea şi “activitatea 

din însciințările d-lui ministru, și spre mai deplină asi- gurare, şterge și pe însuși d-nul Arghiropulo, de “i va veni bine. Sa 
Cuvintele mele “i par pote cam aspre; dar sigur 

fiind câ sunt mai sfinte de cât ale confratelui meu de 
la temniţa Cotrocenilor, cucernicul Nifon, mai hrâni- 
t6re de cât jimbla cea neplătită, ce “ţi-a adus magi- 

a 
13
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- stratul la anul noi, şi dorind din tot sufletul - să te 

vEd vindecat de bla cea grea ce dici câ te-a chi- 

nuit,. mai citesce-le înc'uă dată fâră părtinire, șapoi vino 

cu mine s& mai facem uă mică reviziă boiarilor, Dom- 

niei şi ofisurilor. 

Vino, domnule, vino fâră shală, câci mergi cu un 

om cinstit; vino cu inimă, câci cunoscând cu deplină 
tate şubreda stare a boiarilor, te voi duce, ca şi până 

acum, încet și treptat, din adever în adever, din lu- 

mină 'n lumină, până ți se vor deprinde ochii, și ţi 

voi ar&ta Revol..... — Nu, cuvântul acesta este âncă 

prea tare pentru 'd-tea — și: ți voi areta. „Eveni- 

„mentele, nu în tâtă lucirea lor, ci în “stâlp de nor 

d'uă-cam-dată, . (cum dice Biblia câ s'a ar&tat Dumne- 
deii lui Moisi) şi 'n adevăr îţi dic c'atunci și numâi - 

atunci, adunând şi d-tea boiarii împrejuruţi, precum 

aduna Moisi norodul, v& veţi putea mântui, credend.: 

și dicendu-le : „Păziți-vă, căci cel ce Ssatinge de munte 

> (de patriă, de popor, de libertate și dreptate) cu mârte: 

„va muri, cu pietre să va ucide saii cu: săgetă să va 
săgeta.€ J -. 

Cruce ajută dar, domnule Știrbei, și luare aminte! 

Precum în familia unde nu mai-este iubire, s& rupe 

«contractul căsătoriei. și preotul desparte ceea ce a u-: 
-nit Dumnedeii, ast-fel și n ţera unde nu este. liber- 

tate. şi egalitate, neputând fi nici dreptate, nici activi-. 

tate, să rupe contractul civil și. poporul sfișiă ceea ce 
aă ţesut străinii și boiarii. Adevăr ce, neputând îi tă- 

„_găduit nici chiar de cei ce şi vend sufletul pentru 

zestre şi patria -pentru slujbe și decoraţii, nam tre- 

1) Cartea. lut Moisi, Firea, cap. al. 19.
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buinţă acum al maj dovedi -alt-fel de cât “rugându-te, să 'mi arăţi uă' singură familie boierescă, de la minis- trul cel mai mare până la cel mai mic judecător 1) în care să nu cuibeze desfrinarea, vîndarea, ura şi desu- - nirea; să&'mi ar€ți un singur Divan, cu cel obstesc îm- preună, carele să nu fie compus, mai în total, de 6meni cu cugetul ucis, cu inima uscată, cu mintea tescuită, gâr- bovi de nesciință, desfrînare și păcat; s&mi arăţi cel puţin uă singură legiuire dreptă, uă singură poruncă, un cuvent, sai ofis eşit din gurile şi canțelariele vâstre, care s€ nu fie ne 'nţeles, cu. frasuri întortochiate și plin de greșalele: cele maj ridicule, șatunci m& -'nda- torez aci, în fața lumei, a d-lui Calcinschi și Ioanid, a crede câ boiarii d-tale sunt Smeni onesti, activi, în- Vețaţi, legisti, astronomi chiar, de vei voi, șa striga cu baș-banul Filipescu: 
Trăiescă Regulamentul | 

De nu, strigă d-ta cu mine: 
> Trăiescă Republica Română !€. 

Și n numele dreptății șal poporului, cu tâte dove- dile materiale și morale, arată ca şi pînacum, câ clasa boiarilor este m6rtă, și nu puterea, dar nici pomeni- rea lor, nu va fi vecinică, | | Am dis, ca și pân'acum, fiind-câ cine pâte dovedi mai bine mârtea de cât mortea: | „Cine pâte dovedi mai bine starea cea tristă şi du- rer6să a Domniei, de cât cuvintele și ofisele d-tale? - 

1) Să ne înţelegem, domnule; vorbese de familiile boiarescr ce țin cu Dom- nia, cu Regulamentul și cu străinii, cr nu de cele ce ai ranguri și slujbe de nevoiă, și sunt cu ânima și cu mintea cu revoluţiunea, cu libertatea, drepta- tatea și frâţia, ! 
i
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Dă-mi pe care vei voi. Trag din grămada ce am 
lângă mine și dovedile vor fi temeinice. 

lată cel de la anul noă! Voiesci s&l mai recitim? Vo- 
iesci s& mai audim cum ne spui câ „sunteţi într'uă virstă 
„naintată, bolnavi de bâlă grea, şi câ vă trebuie uă mare: 
„pază, şuă vreme îndelungată, ca să vă puteţi veni 
în fire?“ Vrei s& i arăt câ cei bolnavi, bătrâni ȘI e- 

șiţi din fire trebuie să intre în spital ca s& se 'ntreme, 
iar nu să stea în lume, bând sângele poporului? 
„Dar aci materia este prea bogată pentru mine şi 

nevoind să mE slujesc cu arme așa de tăibse, trec 

mai la vale. | Sa , 

_pÂcâstă rugăciune câtre providență, adică: curâţe- 

„nia de cuget, pătrunderea de datorii, și neobosita 

„lucrare întru cele folositâre, v& mărturisesc cu frun- 

„tea limpede și cu mâna pe cuget, câ e rugâciunea 
„n6stră cea din tot câsul şi tot minutul. 

Este fârte adeverat, domnule, după noi, câ lucra- 

rea cea neobosită este singura rugâciune plăcută 
lucrâtorului celui mare și neobosit, lui Dumnedeti. 
Dar cine nu vede câ nu este cuget, acolo unde nu 

este inimă; nu este pătrundere de datorii, acolounde 
furnică imoralitatea şi nesciința, și nu pot lucra fâră 
obosire, întru cele folositâre, cei ce trâind din prunciă 
în nemișcare, nu mai pot face un pas fără stse 'm- 
piedice de nesciința, de lăcomia şi de caftanele lor: 

Și spre dovadă câ le scii tâte acestea, ca și noi, dici 

boiarilor, în limbagiul domnesc, cu fruntea „limpede“, 
iar nu curată și senină: 

»Veniţi să ne unim. toţi, într'acâstă rugăciune, şi a- 

„tun, atunci numai, Dumnedeti se va 'ndura de noi 
„Și vom restatornici linistea și fericirea€.
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Nam dis, domnule, nici uă dată mai mult de cât d-ta, 
si nam putut dovedi mai bine câ țera nare liniste şi 
fericire, și câ voi trăiţi în neastâmpăr și tremur, de cât 
o dovedesci singur. 

„Nu vom avea »astâmpăr€, până nu vom vedea pe 
„ostașul român, vrednic d'a chezășui linistea și o- 
»dina concetățenilor şâr (1). Câci legile, boiarii și 
Domnia nu pot da nici uă chezășie, nici uă dreptate, nici 
uă liniste. Sunt fârte mulțumit, dar spunemi de ce li- 
nistea să fie chezășuită de ostași și nu de tâtă țera? 
și mai spune'mi âncă ce este re acel neastâmpă&r, frica 
aceea ce te chinuiesce? 

Frica, domnule, este trâmbița ce vestesce nedrep- 
tățile vâstre și mârtea lor; unde să ivesce ea, fii sigur 
câ este corupţiune. Frica este ca un corb, sai ori-ce 
altă pasere carnivoră: când. sbră pe d'asupră'ţi, de 
şi nu vedi nimic împrejuru'ți, prinde-te câ morte este 
p'aci pe unde-va ȘI frica ce s& 'nvârtesce pe capuţi a- rată lămurit câ sunt aci nedreptăţi mari, în agonia mor- 
„ţii, Nu câuta câ esti astă-di sprijinit de consulul 'ru: sesc, în culmea bogăției; daca frica rotesce în juru'ți, „_mârtea este negreșit în voi, 

In deșert umbli s& imiţi pe Turcul vizir — dat 
pote câ nu scii istoria vizirului? Iat'o, ast-fel cum "mica 
spus'o Aga, sai șelul stabului nostru din pușcăria de 
la Vidin. 

| 
>Era vă dată, Efendi boiar—câci bietul Turc, în sim- 

„plicitatea lui, v&dându-ne în pușcăriă, credea câ sun- 
tem boiări.— ” 

»Era uă dată un vizir mare, în culmea fericirii și a 

  

?) Cuvânt câtre miliția la anul noi. Vei Vestitorul No. a,
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„puterii lui; ce dicea, să fâcea-—câci patunci Mosco- 
->vul să temea de vizir—pe ce punea mâna, s& schimba 

„În aur şi diamante. | 
„ „Ast-fel merse cât va timp; într'uă di, vizirul vedu 
„frica sburând pe d'asupra capului s&ă și credend 

->că cu bani p6te birui chiar ursita, lu cel mai scump 
„briliant ce avea, îl aruncă în mare și s& linisci. 

»A treia di, mâncând cu poftă un pesce prâspăt, gâ- 
„sesce întrânsul briliantul săi, ce marea saă ursita îl 
ptrimetea napoi întreg și neatins, Atunci, îl prinde 
„iar neastâmpărul, să gândesce ce st facă ; dar nu 
»mai era timp: spahiul era la ușă, intră, îl ia, îl 
aruncă 'n temniţă, etc., etc.€ 
„Ast-fel faci și dumneata, domnule. 
Spăimântat de culmea fericirii, te silesci s& "'mpaci 

pe boiari cu slujbe, şi cuă blândeţe prefăcută, arunci 
pe totă diua 'n mare (în popor) când un cuvânt 're- 
voluţionar, când uă plângere neadeverată câ n'ai cu 

„cine te sluji, câci cei: mai vrednici sunt esilați 1), când 
„ înălțarea unui unter-ofiţiar, când o amnistiă neadevă- 

rată, când făgăduiala câ vor intra în slujbe numai cei . 
„cu sciință, când uă comisiune ca să cerceteze abusu- 
„rile celor mici, când uă umbră de școli. și numirea u- 
nui.mic număr de profesori prin concurs, când cuvin- 
tele de dreptate, onsre şi libertate înscrise numai În 
capul unei însciințări; și poporul, ţi le trămite tote 
napoi, prin nesciința și lăcomia boiarilor, precum tri- 
mise marea vizirului briliantul, prin lăcomia unui pesce; 
câci poporul cunâsce acum puterea și drepturile sale, 
slăbiciunea ș'asupririle vâstre, și n midlocul chinuri- 

  

1) Ast-fel a vorbit d, Știrbei în Pitescr.



lor s& pregătesce în tăcere pentru luptă şi pentru bi-. 
ruință. 

Șacestă frică nu crede câ stă numai d” asupra scau- 
nului dumitale. Mulţămită puternicului adevăr, ea a- 
copere acum tronurile tuturor împeraţilor, ucigătorii 
dreptăţii. Șirdiele de sânge, ce curg de trei ani, sunt 
aci ca să sfințescă cuvintele mele. De când ţine minte 
istoria, isgonirile, temnițele și uciderile nu fură univer- 
sale, ca acum, și d'aceea nici-uă-dată omenirea n'a pu- 
tut dice cu atâta temeiti câ „Asigurarea libertății n6s- 
„tre este ?n crescerea chinurilor „ce 'ndurăm.€ 

Ți-am dis, în a doua-mi epistolă, câ daca legea lui 
Isus ce conducea pe cruce numai nisce simple individe, 
birui păgânismul, cum vrei s€ nu biruim satanismul, 
acum când tâte naţiunile în unire își varsă sângele 
pentru dreptate? 
„Ți-am spus ce este frica şi neastempărul în care 

te afli; ţi-am arătat cum mărturisescă singur că sun- 
teți bătrâni, bolnavi și eșiţi din fire; ţi-am dovedit, 
prin faptă chiar, câ nu este nici uă temniţă destul de 
tare în-care să nu intre instrucțiunile, epistolele și mi: 
sionarii ce aduc cuventul cel noi; cu istoria n mână, 
te-am rugat s& vedi cât de mare este puterea omu- 
lui ce iubesce şi voiesce ȘI cum națiunea ce a trăit 
uă qi măcar în lumina cea mare a revoluţiunii, va bi- 
rui negreșit tirania; șacum, ca s€ nu mai rămâie nime- 
nui cea mai mică indouidlă, mE 'ntorc iarăși la ofisu- 
rile dumitale ce arată, cum ţi-am dis, starea cea tristă, 
bâla și mârtea instituțiunilor actuale, 

S& tragem la noroc. | | 
lată No. 84 al Vestitorului, în care vorbesci prin 

condeiul d-lui Arghiropulo.



„Ar fi de dorit“ — bagă de semă, cuvântul acesta 
fiind fârte puternic.—, Ar fi de dorit ca, dacum nainte, 
»s€ se p6tă apropia 6menii de ministerul dreptății, fâră 
»Sficlă, fâră temere de năpăstuire. Ar fi de dorit ca 
» împricinaţii și advocaţii st nu: maj piardă d'acum na- 
pinte î fotdauna vremea în zadar. Ar fi de dorit 
»ca, în viitor, ministerul s& nu mai dea, precum s'a în- 
»templat în mai multe rânduri. în pricini d'aceeaşi 
„fire, două și mai multe porunci împotrivitâre; ar fi 
„de dorit ca amploiaţii să nu'și mai întrerupă lucră- 
„rile, când cu unul când cu altul, ca s& nu isprăvescă 
»cu nici unul, etc.€ E 

E! domnule, vedi câ n'am schimbat nic un cuvânt, 
şi câ nimeni n'a zugrăvit cu colori mai vii starea cea 
tristă a dreptăţii, lenea şi nesciința. funcţionarilor, stin- 
gerea și peirea împricinaţilor, şi n'a ucis, mai bine de 
cât d-nul Arghiropulo, pe fostul ministru al dreptăţii, 
Barbu Știrbei?- E 

Nimeni nu tăgăduiesce câ tâte acestea ar fi de do- 
rit, dar mănținem toţi câ hu vei dobândi nici uă pre- 
facere cu proiectul d-lui Arghiropulo, fiind-câ. răul tre- 
bue combătut la isvorul lui. Arde, cât vei voi, omidile 
dintr'un copaci ; a treia di, le vei vedea la loc, de nu vei 
arde și outle lor. Opresce-mă, cât vei voi, a nu face 
porunci contradicătâre; nesciinţa şi lăcomia este aci, ca 
s& rânjască la poruncele d-tale. Sfâtuiesce, cât vei voi, 
pe Gmeni să mergă nGptea în pădure; nimeni nu se 
va duce până ce nu vei sparge cuibul tâlharilor ce o 
bântuiesc, și cuibul nu'l vei sparge, până ce nu va fi 
libertate și dreptate. Deci, domnule, când judecătorii 
vor fi aleși de popor, iar nu de d-ta, atunci ministrul 
nu va da poruncă împotrivitâre, câci judecâtorii liberi
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fiind, vor urma după legi, iar nu după ofise şi porunci. 
Când ministri și toţi funcţionarii vor. fi aleși de po- 
por, iar nu de consuli şi de cocâne, după gradul sci- 
inței șal virtuţilor, iar nu după gradul rangului, al pun- 
gei șa încovoierii gâtului, atunci şi numai atunci vor 

- înceta abuzurile, a cârora precurmare este astădi pen- 
tru d-ta în starea d'uă simplă dorință deșartă și pre- 
făcută, ca tâte dorinţele boiăresci; hu vedi, domnule, 
câ tâte poruncile ce dai sunt, cum dice d-nul Alexan- 
drescu—, nimeni d'acum nainte s& nu mai ia, de cât 
uă piele de fie-care die:< Nu vedi câ, daca șeful meu 
jefuiesce, sunt silit și ei ca să jupoi? nu vedi câ 'mi 
trebuie bani s& dai d-lui Duhamel, sai ministrului ca 
sE cumpăr un rang șiun post? nu vedi câ daca dom- 
nul... dar destul| — Să. tragem la noroc alt Pes/zfor. 

Avem acum: No. 92, în care este ofisul dumitale 
cu No. 1376, Oct. 11. | 

> După raportul comisiunei, vedem câ se fac cele mai 
»îndrăsnețe asupriri și fapte nelegiuite €, 
„Fârte “ţi mulțumesc, d-nule, pentru puterea - cuvin- 

telor, și spre r&splătire, îţi fac cunocut câ dreptatea 
d-tale, pedepsind numai pe slugiie tâlharilor, este 
întocmai ca și pânza păiajenului€, | 

»Muscele cele mici s& prind și gârgăunii cei mari 
„trec prin'trensa€. | | 

Cocâne Barbule! în diua în care vei putea dovedi, 
„că, cu Regulamentul, cu rangurile şi censura, ai putut 
stârpi un singur abuz, mă jur pe onârea. mea a mă 
muta de bună voiă'mi în fundul ocnei celei -pârăsite. 

Să tragem dar alt ofis. 
A eșit No. 1653, N..93 al Vestitorulul, , Chiemă- 

„rile ce să publică în buletin pentru licitaţiuni 's& fac
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„cu totul fâră rânduială, ba âncă unele, în urma sorâ- 
»celor prescrise. Poruncim dar tuturor departamentu- 
„rilor ca nici uă adjudicaţiă să nu se facă de cât în 
purmă „cel puţin“ cu 12 dile după data buletinului 
»Șal „Vestitorului“, prin care să vor arăta dilele și 
„locul strigărilor€. 

Scim și noi multe nedreptâţi, domnule, dar d-ta ni 
le spui şi mai bine, şi spre recunoscință câ ne descope * 
riși acestă hoțiă a miniștrilor, îți fac cunoscut câ 
în Vestitorul No.-10, de la 3 Februarit 1851, este ofisul 
dumitale No. 267, anul 1551, lanuariă 31, (bagă de 
scmă la I&tul acesta, câci alt-fel n'o s& mă înţelegi). 
în care: poruncesci d-ta ca: 

»Strigările pentru moșiile mânăstirii Zlătarii și alte 
»âcareturi, se vor face la 8, 16 şi. 22 Februariu€, 

Deci, domnule, de la 31 lanuariă când ai iscălit 
ofisul, pînă la S Februariă, când ai pus ântâiul ter- 
men, de nu m& 'nșel, nu sunt 12 dile, precum porun- 
ciseși a fi, în ofisul ce copiaii mai sus; și daca dum- 
neata chiar” faci un abus de dile, bietul. ministru, șe- 
ful de secțiune, şeful mesci, registratorul şi domnul Kar- 
Kaleki, nu sunt 6re îndemnați s& mănânce şi ei câte- 
va dile, în dilele dumitale? 

Deci, istoria păiajenului cu gărgăunii, întărită find 
cu pecetia domnescă, putem să citim ce mai dice Ve- 
stitorul de la 3 Februariă, ce am în mână. 

> Tâte lucrările guvernului, tâte cuvintările, tote ac-. 
„tele publice ale nâstre€ (ţi-aduc aminte câ vorbesci 
dumneta, iar nu d. redactor ISarkaleki) „sunt dovadă 
„în faptă de ocrotirea ce ne silim a aduce neguţăto- - 
„rilor şi orăşanilor de obște.€ 
„De cinei 'ocrotesci, cine-i împilează, domnule? Mus-
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calii, Turcii sat boiarii? A! nelegiuiţii | ocrotesce-i dar, 
scapă-i din ghiarele lor, de vei putea, și primesce de 
acum mulțămirea mea, pentru sinceritatea cu care ne 
faci cunoscut câ ei -îi împileză și dumneata, prin cu- 
vinte cel puţin, dai dovedi câ-i ocrotesci, * 

„Nici un fel de dajdiă nouă nu s'a pus; chipul a- 
»busiv cu care se 'mplineat pînă acum dăjdiile legiuite 
„din vechime, am căutat al îndrepta, (nu prin faptă 
>ci) prin ofisurile cu No. 1,740 și 1,742, spre a de- 
»părta „împilările“, ce pînă astădi se urmau.€ 

lar mulțămesc, și “ţi forte mulțămesc câ spui lumei 
câ n tâte sunt abusuri și 'mpilări, dar bagă numai 
de semă să nu se supere boiării d'atâta sinceritate; 
câci cât pentru popor, el le cunâsce ca unul ce le 
plătesce, și fii sigur câ nu vei isbuti să 11 faci să se 
scâle, pînă 'n diua ce va vedea el singur că este pre- 
gătit. 
„Avem acum No. 97 al Vestiforutui, 

„dr fi de dorit ca aşedămintele pentru învăţătura 
„letelor sărace, să “aibă fonduri îndestule ca să li-se 
»PStă da uă întindere mai mare.“ 
Ar fi de dorit, dic ei, să pui pe călugări s& pu- 
blice actele de danii ce făcură părinții noştrii, și vei 
vedea câ vei găsi acolo cu ce să dai cea mai bună 
învețătură la tâte fetele sărace, ba âncă şi cu ce să 

- le înzestrezi, de vei voi, Se 
Am multe dovedi âncă, domnule! dar. fiind-câă tim. 

pul este scurt, și m'am îndatorat, precum scii, a le 
trage la noroc, îmi eşi No. 38 al vestitului Vestitor, 
cu proiectul de legiuire asupra patentarilor, peste cari, 
cu iertăciune, nu pot trece fâra-i înfățișa cel puţin în- 
chinăciunile mele ca unul ce, sunt 6 ani trecuți, de
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când eșind cu totul din clasa cea mârtă a boiarilor, 
am intrat întra neguțătorilor şa patentarilor, credend 
câ, pe lângă folosul ce va aduce patriei comerciul şi 
pilda mea, voii găsi și eu re-care egalitate şi , nea- 
târnare în midlocul celora cari, de și despărțiți în clase; 
sunt mult: mai puternici de cât voi, fiind-că trăiesc cu 
munca Și cinstea lor. 

SE "1 cercetăm dar un minut, 
»Art. 1. Patenta să socotesce pe industriă și ne- 

»goț, iar nu pe persână; deci toţi sunt supuşi a lua 
»patentă fără osebire de condiţiune. 
"»Povernele și fabricele de pe proprietatea sa nu 

»se socotesce comerț. € 
„Pe ce temei, și pentru al cui folos: 
Povernele, “mai ales la- noi, sunt -comerțul cel mai 

producător; de ce dar este scutit de contribuțiune? 
fiind-câ pământul la făcut Dumnedeii pentru boiari, 

pentru trântori numai, iar nu pentru cela ce "| lucreză, 
fiind-câ proprietarul, adică cela. ce iură, sa se vinde 

ca să zibă pămînt, nu se supune la nici uă contribu- 
țiune; fiind-câ povernele, mai ales când nu sunt supuse 
la nici uă contribuţiune, prin mulţimea productului și 
prin scutirea lor, sunt pentru boiari un câștig însem- 
nat, şi pentru un popor în robiă, uă otravă, uă mârte 
sigură și trebuinci6să stăpânirei, 

SE vorbim și alt-fel âncă, după Regulament, din 
punctul vostru de vedere cel privilegiat. 

S& dicem câam 5o de stânjeni de loc, pe care fac 
uă fabrică de postav, de sticlă, etc., și iată-mă scutit 
îndată da plăti birul de 25 galbeni pe an, și lipsit 
de patentă. Nu vedi caci este uă nedreptate pentru: 
coniraţii mei, și câ acesta, ca tâte legile ce. faceți,
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este vătămătore şi chiar pentru privilegiat? nu vedi 
că, fiind cam. cumpărat un petic de loc, ca să fiii mai 
statornicit, neputând avea patentă, perd drepturile a- 
cordate neguţătorilor? nu vedi câ cel sărac plătesce 
singur, în tâte și mereii? nu vedi câ astfel, patenta 
nu st mai socotesce pe industriă ci pe persână? și 
prevădend viitorul aci, ca şi pretutindeni, me jur câ 
este mai fericit cel jefuit de cât cel gratificat, cel a- 
suprit şi închis de cât cel iubit şi căftănit de voi? 

Șterge dar paragraful ca nedrept şi păgubitor, şi 
să trecem la articolul al | 

„Art, 2. Pe lângă clasilicaţia patentarilor legiuită 
„prin art. 90, să mai întocmesce uă nouă clasă de pa- 
„tentari, în care vor intra neguţătorii sati industriaşii 
„cei mai însemnați prin ale lor capitaluri € 

Cum am dice: 

Pe lângă cele 3. clase d'acum, va fi în viitor clasa 
neguţătorilor de „Protipentada€ care, după art. 3, se 
va compune: | 

„De cei ce vor dovedi câ ai o avere de 3,000, 
galbeni“ precum se compune a boiarilor de cei ce 
dovedesc câ sunt mai bogați în jafuri, şi în tempirea 
minţii şa inimei, 

Dar pentru ce şi spre al cui folos? Pentru ce: Ca 
se desghini, să resfiri, mai mult de cât însuși Regula- 
metul, clasa ce ar putea să vă tăciuneze prin unirea iei. 

Spre al cui folos? a 
Ca st spionaţi stările și să .le faceți cunoscute Ru-. 

"siei, ca st scie de unde să ia la vreme de nevoiă; 
câci este 'nvederat câ legiuirea cea nouă n'aduce nici. 
un drept noii, umilesce pe .neguţătorul de protipen- 
tada, «dându“. un titlu după meritul pungei, iar nu al
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virtuții, și pe lângă plata cfartiruirii, îl supune la un. 
ștraf mai mare în pisma articolului 2, litera a, al 
Regulamentului, ce. dice: | 

»Neguţătorii sunt ap&rați d'ori-ce havalea (1) din 
partea statului“. 

„Art. 4. Neguţătorii, câţi vor dobândi patenta de 
wântâia clasă, vor avea dreptul a să neguțători în prin- 
>cipat sati afară. | 

L'am avut şi pân'acum, 
»D'a fi aleşi la tribunaluri, etc. etc. etc. 
L'am avut și pân'acum, | 
»Patentele lor se vor da supt pecetie domnescă și 

»starostea s& va 'ntări de Domn. 
Pecetluiesce, de voiesci, pe boiari şi lasă pe negu- 

țător să fie liber, şi săși puie staroste ales și 'ntărit 
de densul; sai cel puţin nu mat micșora dreptul acor- 
dat de art. 162 al Regulamentului. 

»De a fi primiţi, ca boieri de a 3-a clasă, când să” 
„vor chiema pentru pricini poliţienesci€, 

Adică, cela ce nu va avea un rang, sati 8.000 de 
galbeni, pote fi bătut la „spete. 

lți fac cunoscut, domnule, în numele neguțţătorilor, 
câ articolul acesta este, pentru d-ta, mormîntul cel mai 
adânc ce ţi-ai săpat Muscalii. | 

»De a avea fiii acestor neguțători, la întâmplare d'a 
>s& 'nrola în oștire, drepturile hărăzite fiilor de boiati, 
> păzindu-se dispoziţiile art. 1 din legiuirea anului 1840, 
>pentru mărginirea celor din drept de "protimisis la 
>vîndări€, 

1) Cum îți pare cuvintul acesta atât de puternic? Așa dar bietul - Regula- ment spune și el câ statul este uă havalea ce cade 'n spinarea tuturor! ! .
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„Pentru numele grămăticului Karkaleki, „spune ce-ai 
vrut să dici aici, câ nici d-nul Manu nu te 'nțelege: 

»Drepturile hărăzite fiilor de boiari, cu mărginirea 
>celor din drept de protimisis la vindări“. Vorbesci 
de dreptul ce ati feciorii de boiari (fie acum și hără- 
zit, de și ei cred câ să nasc cu densul) d'a intra în 
milițiă ca iuncâri, și d'uă dată ne vorbesci de vîndări 
şi protimisis! Scim în adever, câ rangurile se vînd, 
protimisindu-se cel ce dă mai mult, dar și ast-fel chiar, 
articolul d-tale, tot este păcătos, câci trebuia să fie 
mai deslușit și s& pomenesci articolul... al pravilei lui 
Caragea, carele dice: 

„Femeia are voiă a vinde din zestrea sa, ca să înalțe 
“pe soțuliei la rang, etc. (1)€. 

Șterge dar și acest articol, ca nefolositor, amăgi- 
tor şi ne'nțeles, sati de voiesci şi mai bine, trămite-l, 
cu tâte legile, ofisurile, Regulamentul, și cu toți boiă- 
rii cei mari, la expoziţia dc la Londra, și s& fii: bo- 
iar mare, ca voi, de nu vor înmărmuri toți la ve-. 
derea lor! (2) 

Inţelegi, domnule, câ cestiunea comercială, cerând ea 
singură cel puţin uă scris6re întregă, (care, sper câ nu 

  

(4). Caragea e mort, pratila n'o am, deci nu sciă numărul articolului și cu- 
- vintele textului, i 
(2) Leginirea anului 1S40 de care se vorbesce aci, scrisă și ea cu'tâtă ne- 

sciinţa cuvenită une! pravile boiăresci, dice : 
»ârt. 1. Căderea de protimisis. la vinderi de lucruri nemișcătâre să desfi- 

sinteză, Dobândirea proprietăţii de moșii, vi și ţigani, nu se pote cuveni de 
„cât feţelor de rit creștinesct, 

Aşa e câ nici acum n'aţi înţeles articolul 3 . 
Tată dar în limba românescă, tot ce a voit se dică,. Regulamentul, Divanul | 

și- d-nul Știrber, 
»Neguţătorii, ce nu vor ţine de biserica grecescă, nu vor putea s& cumpere 

moșii, vii, ţigani“, 
:
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vom întârdia a ţi-o trămite), și misiunea mea d'uă-cam. dată,. fiind numai da arăta fâgașele 'n care te afli, cred câ va fi împlinită, de voi mar adăoga : I. De voiesci, în adever, înaintarea comerciului, de ce nu urmezi cel puţin Regulamentul, care cu tâte a- măgirile şi nesciința lui, prin articolele 163, 164 și 165, a arătat uă mică parte din mijlâcele prin care Sar putea susține comerciul: lată-le, domnule. »Spre a se da comerciulu; mai multă lucrare, să »se dregă drumurile cele mari şi mici, și pentru fo- „l6sele cele mari ce pte dobândi prin plutirea acelor »5 gârle ce trec d'a curmedișul Valahiei, în lărgimea piei, adică: iul, Oltul, Argeșul, Dimboviţa. şi Ialomița, »Domnul, cu obştesca Adunare, va îngriji a le face prii- »itbre de plutire“, 
2. Cum credi câ va prospera .comerciul, când nu este libertate, libertate absolută, pâte mai trebuinci6să aci, de cât în orice altă cestiune? Cum vrei să nu m6ră comerciul, când î] sugrumă legile d-tale de clase, COrporaţii, patente ş'alte privilegiuri desbinătâre, ce 'mpedică asociaţia Și solidaritatea? 
Când sângele nu mai circulă prin vine, sosesce mOrtea; când sunt privilegiurile boiarilor, escamatoriile zestrii șale judecătorilor 1). Când sunt dobândi și camătă, şi când nu este nici asigurare, nici bancă, nică credit, nici uă monedă fixă ŞI nu pote circula nici polița, nici mo- neda, nici creditul, nici maria și nici omul Chiar, atunci comerciul, ca şi tâte cele-l-alte, este în agonia morții, Ast-fel dar, domnule: a | Amăgire și nesciință: iată legile vostre; bani și tră- 

- 1) Vedi ofisuzile domnului Ştirbei, și pe cel cu No. 1,600, în care dice „ca SE "ȘI în contractele caracterul serios ce li-se cuvine, poruncim, ete. € 
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dare: iată drepturile omului; turburare, stingere şi ro- 
biă : iată starea ţărei. Stare durerâsă, dar mărturisită 
fiind de dumneata, în tote actele şi pe tâte dilele, 
cred câ putem d'uă-cam-dată să ne oprim aci, lăsând 
pe cei ce sufer să se pregătescă, să s'asocieze şi 
s& s'armeze, şi s& vorbim amândoui despre 6re-care 
puncturi ce te privesc și mai d'aprâpe şi cari, de şi 
par lucruri de nimic, sunt, după părerea mea, nisce 
gloduri ce trebuiesc curăţite de cu vreme, ca s€ nu 
sdruncine carul Revoluţiunii, în trecerea sa cea repede. 

„Cred câ te-ai asigurat acum câ sunt republican .și 
combat, fără osebire de persâne şi partide, ori-ce stă- 
pânire. Dar scii 6re și de ce? fiind-câ toți nascem re- 
publicani, adică cu dreptul d'a fi liberi, și cu datoria 
da fi drepți și muncitori, Dumneata pare c'ai simțit”o 
șacâsta când ai pus pe d. Arghiropulo să vestâscă 
câ ?n viitor va fi cinste pentru toţi, dreptate pentru 
toți ș'activitate fără preget, şai făgăduit câ vei chiema 
pe toţi treptat a lua parte la slujbele Statului. Singura 
osebire între noi este câ ei. voiesc dreptatea și acti- 

vitatea pusă 'n lucrare, €r nu pe hârtiă, şi cer să vie 
toți Gmenii singuri şi nepoftiți, fără pitacuri, fără pos- 
telnicei și fără caftane, ca și fără meterhanea, armați 
cu sciința, cu on6rea şi specialitatea lor, a lua parte, 
nu la slujbele Statului, ci la tâte lucrările publice. 

Nu se pâte? El Dar acum re cine caută de tre- 
bile țării? Boiarii? afară din nesciinţa și lenea boiă- 
rescă, n'aii și ei, nenorociţii, destulă nevoiă cu intere- 
sele lor șale străinilor? 1) | 

1) Pentru cer ce st 'nșală cu bună credință, vom arta în altă parte mal 
pe larg cât de lesne și cât de bine este s€ ne căutăm singur! trebile nâstre. 

14
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„Domnul? Dar, ce este Domnul acela? 
Un om, armat, cu puterea celorlalţi, tot-d'a-una și 

în tâte mai. pre sus de cât dânsul, închis în nisce zi- 
duri mari și 'nsărcinat a 'ngriji de. vicţa, tericirea, Co- 

_merciul ȘI interesele tuturor. 
Cum vrei dar ca bietul creștin,. din palatul săii, s6 

cunâscă ce trebuințe are cutare: judeţ şi sat, ce: pre- 
facere cere. cutare, sciință sai meseriă, ce 'mi lipsesce 
mie, ce “ trebuie lui Ion, și de ce % pasă lui Marin, 
când este sciut câ Domnul, dar fi omul cel mai bun 
și mai învățat (minune ce nu sa vă&dut âncă) ne pu- 
tând cundsce de cât uă singură ramură din arborele 
sciinței, îi este prin neputinţă să cerceteze singur tâte 
lucrările unui Stat, neputinţă firescă,.care ne dă drep- 
tul a dice câ, precum într'uă familiă copiii crescuți d'uă 
mumă vitrigă, se sting în. dureri, bâle și s&răciă, ast- 
fel şi 'ntrun Stat s& stinge poporul ce 'și lasă trebuin- 
ţele scle în mânele cele vitrige ale stăpânitorilor.. Scii 
cam fost și eu cât-va timp un fel de "Domn, ba âncă. 
Domn liber, ales și neplătit, și cu tâte acestea îţi mărtu- 
risesc, în cuget curat, câ tot ce am vădut mai bine este 
neputirița mea șamăgirea celora ce aşteptă libertatea și 
fericirea lor de.la un guvern, d'ar fi: și provisorită. 
„Dar pare câ te aud dicend: » Tu vorbesci ast-fel 

»de neputința domnescă, fiind-câ n'ai fost, ca mine, cu 
»mila lui Dumnedeii, înscăunat, miruit, gugiumănat ȘI 
»topuzat.“ A! de te ţii tot de istoria aceea, apoi 
spune singur, dovedesce drepturile Și puterea ce ai, 
și mE voii supune. 

Eu nu tăgăduiesc câ nu ești ales de popor; dar: Și 
dumneata ești silit să mărturisesci câ nu te poți re- 
zema pe sprijinul s&ă.
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Cunosc câ nu ești, nici ca fratele dumitale, ales cel puţin de boiari, dar şi dumneata poți vedea câ nici Regulamentul nu te recunâsce de Domn. 
Cine dar te-a trimis, de unde vii, și care "ţi este 

puterea: 

Trimisu-te-a Dumnedei: 
Ce, și el voiesci să facă uă nedreptate: Ș'apoi viaţa: dumitele fu 6re mai dreaptă de cât a tuturor Româ- nilor? Ne 'ndouim, și însu-ţi n'o credi,. câci atunci aj dice câ ești Domn cu iubirea, cu ajutorul, cu grația lui Dumnedei, iar nu cu mila sa, fiind-câ puternicul părinte iubesce pe cei buni șare milă numai de cei ce trăiesc în desfrânări și fără de legi. 1) ---- „In sfîrşit, de eşti alesul s&ă, mai cu osebire de cei- l-alţi, de ce nu ne dai ceva dovedi? De ce nu  trăiesci, <a toți sfinții, în posturi și umilință? De ce nu ne faci, ca denșii, pe la sorâce; vr'un fel de minune? Cum am dice: să lași să circule tOte scrierile nostre ŞI nu nu- „mai:s€ nu voitscă nimeni să le citescă, ci toți de bună _voiă s€ vină să le ardă în curtea dumitale, precum ar-. seră Regulamentul supt domnia nâstră cea pămentenă ? In lot: d'a linge până şi chiar sarea s&racului, sfinţe- nia ta de ce nu face vrun fel de minune? Cum am dice: să” plâuă într'uă di din senin câte-va mit de i. cosari, sai cel puţin cei 16,000 de galbeni cu care lumea dice câ plătişi ce mai erai dator generarelui 

Duhamel, pentru numirea dumitele? Sfinţenia „ta, de „Ce să teme nu numai de libertatea tiparului, ci și de condeiul unui sătean? 2) n 

  

1): Părintele Nifon dice: „Din Dumnedeisca proni »nostril compatrioți. €: Veqr Vestitorul, No. 38. 
3), Un sătean scrise ua jalbă și d. Știrber porunci să nu 

ă și dragostea iubiţilor 

mal fie primit



  

Sfinţenia ta, ocolită de baionete, de ce este-în nea- 
stemper? Nu scii câ d'ai fi 'aruncat într'un cuptor ars, 
de vr'un boiar, (câci ei numai fac asemenea fapte); 
trebuie să joci şi să cânți aleluia, ca sfinții? 

Și cum nu piei de rușine, când vedi câ Gmenii cei 
drepți de astădi, în midlocul chinurilor celor mai cum- 
plite, în temnițe și 'esil, trăiesc în linisce, în credință 
Și virtute, și mor în spândurători, iubind și strigând: 

» Trăiescă Republica Română !* | 
“Deci — (șacesta este -un deci mai drept și mai 

deslușit de cât acela al grafierilor, ce ne spui câ este 
amăgitor). — pe temeiul b6lei de care dici câ nu “ţi 
ai venit âncă în fire, pe temeiul isgonirilor, temniţe- 
lor şi baionetelor, în midlocul cărora tremuri în nea- 
stemper; (cuvintele sunt ale dumitele), pe temeiul am- 
nistiei celei neadevărate ce ai cutezat a te făli cai 
dat tuturor, pe. temeiul câ te temi de libertatea tipa- 
rului, de condeiul sătenului, de popor, şi chiar de scrie- 
rile mele cele nevinovate; pe temeiul jafurilor şal ne- 
dreptăţilor ce ne spui câ se fac nencetat; pe temeiul 
legilor ce faci, ca să pâtă poliţia st bată la spete pe 
neguțătorul ce nu va avea un capital de 8,000 de 
gâlbeni; pe temeiul deficitului neadevărat de 18 mi- 
li6ne șal gratificaţiunilor ce dai boiarilor și Muscalu- 
lui, poporul român promulgă că ești fiul generalului 

în nici un sat și s€ nu ma! puie mâna pe condeiă. Mârtea nu este Gre mat 
bună de cât sfințenia ta? Iată „jalba ce veni până la mine. . 

Ea va sluji tot-d'uă-dată sarate ce este domnia și robia, mat bine de cât 
tâte cuvintele mele, -- 

» Dumnedeă câ este Dumnedei, şi iar sfinți! în v&d faţa; dar no! Gmenit 
„pămîntului voim a fi mat pre sus, Dar va veni împărăţia lu Dumnedeă pe 
„pe pământ, ș'atunci var! var ţie! val mie! câcl vom fi toţi d'uă potrivă !



213 

  

Duhamel, născut în Balta-Liman, înfășat întrun firman 
turcesc, și susținut de baionetele străine, în midlocul 
unui întuneric vremelnic, dar adânc Și universal. 

Șacum, fiind-câ vădurăm toți cai eșit din Balta-Li- 
man și scim ce fel de iubire și legătură au Românii 
cu cei eșiți din baltă, putem, ca să-ți dovedim şi mai 
bine slăbiciunea, s& cercetăm drepturile părinţilor du- 
mitale turco-ruși, 

Este cunoscut de lume câ Turcii nu ne-ati biruit 
nici uă-dată şi câ n'avură asupră-ne nici un drept de cât să ne ceră, pe temeiul învoirei ce: făcură cu Mir- 
cea și Vlad V, s& le dăm pe tot anul uă sumă de 
bani, în schimbul ajutorului ce s& chezășuiată s&.ne dea, 
când îl vom cere, contra vrăşmașilor din afară. 

Nu voiesc s&ți dovedesc aci câ poporul, care na 
votat acel contract, nu este respundător de faptele 
d-lor; câ libertatea, ca şi sufletul, ca și Dumnedei, nu 
se pote vinde, și câ părinții nu pot lega nici uă dată 
pe fil lor; câci voi ce vindeți, în puterea dreptulu; 
celui mai tare, chiar fiii din pântecele mumelor, nu veţi 
putea înțelege legile sfinte ale naturei. Dar cel puțin 
nu puteți înţelege legile pe care stă societatea de astădi, 
legile cele scrise de legiuitorii monarchiilor, Vatel Și 
Martens, ce spun lămurit câ un tractat ca acesta, în care 
Românii păstrară neatins dreptul d'a se cârmui singuri, nu 
smintesce întru nimic suveranitatea lor? Și nu vedi câ, 
mai ales de la 48 încâci, Turcii răpiră, uciseră și sfişiară 
totul? Nu vedi câ nu mai e nici tractat, nici suvera- 
nitate, nică ocrotire, nici lege, nici dreptate, nici Domn 
ȘI nici mitropolit, ci Pași și Hogi, impuși prin fima- 
nuri? Nu vedi câ, cu tâtă buna-voința nâstră, Turcii nu 
mai au nici uă pravilă şi nici un contract în favorul
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lor din diua ce, robind Rusici, ne răpiră suveranitatea 
și drepturile cele. mai .sfinte și netăgăduite ce avem, 
prin învoirile ce făcură cu Rusia, prin numirea d-tele 
ȘI prin ieluritele firmanuri prin care sfâșie tâte pră- 

„vilele și ne rădică până și cea mai din urmă lăscaie 
ce mai este în visteriă, ca st dea gratificații d-lor 
Cantacuzino, Bibescu ȘI cine: mai scie cui? 

In adever, ce fel de dreptate și ce fel de suzeran, 
când în loc s&ne apere de Muscali, Fuad-Efendi, co- 
mandat de -Duhamel, intră pe pământul nostru, ucide 

„_Gmeni nearmaţi, femei şi copii, predă, jefuiesce, şi fură 
drepturile -cele mai sfinte ale unei națiuni? 

Ce fel de suzeran—el, și ce fel de Domn—d-ta, când 
Muscalul este stăpân de față pe totul:şi pe tâte, și 
nu mai este nici avere, nici viață, nici ondre, nici 
libertate,: care s& nu fie jaful și preda străinilor șa 
boiărilor? Ce fel de suzeran și ce fel de Domn, când 
nu ne dați: nimic, nimic în tâtă întinderea cea grozavă 
a cuvântului, în schimbul banilor ce cereți de la noi? 
Ce fel de liniște și fericire ne dați, când Rusia lucrâză 
nencetat 'a ne. sugruma, când Turcia, în loc: d'a res-. 

„_pecta tractatele șa pune, între: dânsa şi Rusia, 10 mi- 
line de Români liberi, s& silesce, pe tâte dilele, ră- 
pindu-ne adi un drept și mâne altul, s& ne. aducă în 
starea cea jalnică a Românilor. din Tracia și. Mace- 
donia, şi când boiarii s& vind Rusiei, iar Domnul la 
toţi, şi tindeți ast-fel în tâte părţile uă țEră tînără și 
mare, ce nare altă vină de cât câ, uitând "unirea şi 
puterea iei, adormise un minut în robiă? 

A! deca protecţia și liniştea ce ne daţi stă numai 
în sistemul da ne smulge inima, atunci mai bine mâr-. 
tea în gloriă, de cât să trăim fâră inimă, ca! boiării
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Și șopârla trunchiată - în bucăţi! Inţelegi, domnule, câ 
Rusia, fiind un simplu ucigaș al Ruşilor, al. Polonilor, 
al. Turcilor ş'al Românilor, şi. armiile iei fiind, cum 
dice fârte bine sătenul nostru, nu mai niște simple 
locuste, product al. Tartariei, străin cu totul în Europa, 

„contra cârora provedința ne-a dat pentru aptrare vînt, 
plâie, frig, furtună, și foc; fiind-câ nu putură nici uă 
dată să lase sămînţa lor în pămîntul Românesc; fiind-câ 
nu este între noi nici un amestec, nici uă Ssimpatiă, nici 
uă legătură și nici un contract! (câci titlul cel mincinos 
de protector i-l'a dat Turcia, iar nu Românii); și fiind-câ 
lumea cunâsce acum slăbiciunea Rusiei, în t6tă goliciu- 
nea iei, prin intrigile cu care birui Polonia: Și s& sile- 
sce să ne robescă și pe noi; prin cele trei luni ale 
revoluţiunii nâstre, în care nu cuteză s& facă un pas 
nainte, și prin eroismul acelei țeri mititele, ISaukazul, 
ce 'nfruntă 'singură datâțea ani, mii de oştire, și stă 
tot nebiruită, nam trebuință da vorbi mai mult d'uă- 
cam dată, mai ales câ 'n altă scriere cuget a mă opri: 
mai mult, şi tot de uă dată a ar&ta împăratului Nicolae 
înalta spândurătâre ce lumea t6tă, şi însuși poporul rus, 
pregătesc pentru domnia sa!. | 

Cum dar, d-le Stirbei, cu tâtă nesciința ce te oco- 
lesce, cum faci să nu vedi âncă câ poziţia d-tele este 
mai rea și de “cât a Turcilor, câci ei cel puţin, tot 
„mai au uă armiă, cu care,.întruă unire cu noi, ar pu- 
tea arunca Rusia în fundul Tartariei, când d-ta, eșit 
precum ești dintr'uă baltă turcescă, neputend s& ne dai 
nici gloriă, nici libertate, nică linişte, ai drept protivnic, 
nu numai poporul român, ci Regulamentul, nesciința, 
boiarilor şi stăpânii d-tele, ce te 'ntin&ză la pici6rele 
lor, şi te ngrâpă pe fie-ce di, în nesciință, în co-
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rupțiă, jafuri și 18 miliâne de deficit mincinos al Vis- 
teriei (1): | 
Cum faci, cu tâtă nesciința ce te împrejră, st nu vedi 
că “stăpânirea mâre, îndată ce nu merge cu progre- 
sul secolului? Cu tot întunericul ce te ocolesce, cum 
nu vedi, printre fulgerile revoluțiunilor, câ pravilele și 
instituțiunile, chiar d'ar fi făcute de poporul întreg, sunt 
depuse 'n mâna stăpânirei, nu ca s& ne închidă într'in- 
sele ca întrun butuc, ci s& le ție ca într'uă arhivă al 
câreia șef ,scii îngrijitor este dator s& ne dică:—, lată 
„ce voirăţi ieri, spuneţi acum ce voiţi astădi, și ai- 
deți nainte.€ o 

Cum nu vedi, cu tâtă corupția boiărescă, câ fâră 
frățiă şi morală nu este familiă, fără libertate și drep- 
tate, nu este progres, și națiunea este ameninţată de 
peire sai de revoluţiune? Cum nu vedi, cu tâte baio- 
netele ce te susțin, că nu este nimic mai slab și mai 

„vremelnic ca dreptul celui mai tare, prin care stăpâ- 
- nesci astădi? Căci, precum omul cel mai tare vine uă 
„di 'n care întâmpină un altul mai tare de cât deasul 

şi | pune la pământ, ast-fel și poporul român, care 
dă astădi punga lui Turcului, Muscalului, dumitele ȘI 
boiarilor, precum ar. da-o tâlharului în midlocul pădu- 

  

1) Spre: imat bună îndestulare traduc aci câte-va rînduri dintr'un raport se- 
cret al unut diplomat la ministrul stă: 

„Locul d-lur Duhamel îl ţine acum d-nul Kalcinschi, eșit din grinăria de la 
„Pera, şi a câruia deviză este; nesaţiii ș'obrăsniciă. Singura pârghii cu care 
„Să Slujesce ca st ridice piedicele ce întâmpină, este prinţul Stirbei, tratând pe: 
„boiari cu tâtă mândria moscovită, într'uă unire cu prinţul, budgetul ţărir a 
„ajuns la un deficit (mincinos) de 18 mili6ne, şi prinţul, credându-se' tare în 
„Sprijinul consulului, mănține suma acesta, cu tâte reclamaţiile comisarului o- 
„toman, (sic). Poziţia acâsta și cele-Talte siluiri, pâte s'aducă furtuni mari, ce 
»Prinţul pare câ le prevede și de aceia se silesce s'adune un capital mat în-" 
semnat cu care, etc., etc, etct,
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rei călătorul nearmat, mâne, când să va uni cu frații 
lui și s& va arma, s€ face mai tare de cât voi șa- 
tunci s& scolă, v'aruncă cu toții peste Dunăre, sai 
şi 'n Dunăre, de-l veți sili, și să face icrăși naţiune li- 
beră, linistită şi fericită, precum “ place lui Dumne- 
deii și tuturor crestinilor. 

Nu mă credi. Ascultă dar ce dice Regele Wiirtem- 
bergului, cuscrul împăratului Nicolae, cu care cred câ 
nu vei bănui câ m'am înțeles, ca să glumim cu d-ta: 

»Astădi, mai cu scmă, puterea. fisică nu mai este 
»dajuns să mănțiă linistea publică ; legi împilătâre şi 
»m&suri polițienesci, prin ele singure, nu putură pân' 
„acum, nici să scape instituțiunile politice, nici să o- 
>prescă revoluţiunile politice. a 

»De nu vom .da naţiunii partea iei, în trebile suve- 
»rane ale vieței iei comune şi politice, nu ne vom putea 
»linguși a o 'mpăca cu Constituţiunea federală șa opri 
»revoluţiunea în Germania.“ 

Guilom. 
Stutgard, 18 Ianuarie, 155. 

Cum nu vedi .dar, cu tot: meșteșugul d-lui Ioanid, 
că colcăie mânia în juruți, şi că pe tâte dilele, locui- 
torii orașelor să pun supt protecțiunea consulilor, iar 
sătenii, unii fug cu sutele peste graniță, năpustind co- 
liba și mormintele părinților, şalții s& ?ncercă a trece 
de la uă moșiă la alta cu nădejdea că jefuitorul cel 
noi va fi mai omenos. de cât cel vechiti? Și cum 
nu 'nţelegi că legile şi poruncile ce dai de oprire, 
este una din cele mai mari nelegiuiri? Ce fel?. După 
ce mi-ai luat gloria, libertatea şi cea mai de-pe urmă 
lăscaie; după ce prin jafurile și uciderile vâstre, am 
perdut pământul, averea,. copilul, soția, boul și trestia
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chiar ce 'mi învelea coliba; după 'ce nu mE lași să 
mă duc în altă ţeră, s& caut uă piatră! liberă, pe care 
muind-o cu lacrămile mele,. să "mi fac dintr'ânsa un 
martur.-al durerilor mele, și să 'mi rezem obosita'mi 
frunte, nu mă lași. nici s& mă duc de pe moșiă, s&'mi 
caut un stăpân mai puţin barbar? A! ventul, întuneri- 

„cul, tăișiul briciului, otrava, acul aspidei și mârtea, 
tote unite la un loc, nu pot fi mai rele de cât cio- 
coiul! Ce, te urăsc!. numai pot purta greutatea. lan- - 
țurilor, şovăesc..... cad... și după ce "mi-ai ucis: 
trupul, me silesci să 'mi dau cel de pe urmă suspin la 
picidrele ucigătorului mei și să mor în amărăciunea 
blestemului? Ei bine dar..... fie voia tal: 

A! domnule! Audirai vruă dată biestemele celora 
ce mor în robiă? Nu, căci sunt surde urechile -unui 
Domn! Nu, căci gurile celor ce te ocolesc sunt astu- 
pate cu aur! Nu, căci împungeți inima și 'necaţi glasul 
omului liber ce ar .cuteza să vi-le repete, ast-fel în cât 
eii, eti chiar, nu "'ndrăsnesc s& vorbesc în_t6tă liberta- 
tea mea, penă ce nu voi, respunde mai: ântâiu d-tele, 
și celora ce din rea credință sai din 'nesciință dic, câ 
-am ânimă să “ţi spui adevărul, fiind-câ sunt departe 
de lanţurile d-tele ! | RR 

Scii câ sunt unul din cei 15, ce Fuad Efendi, aju- 
tat de :15 mii de soldaţi, ne-a arestat, prin trădare, 
pe câmpia Cotrocenilor — (vitejiă. mare pentru care fu 
decorat de Nicolae) — -și 'n urmă, puindu-ne — (tot 
prin amăgire) — pe luntrile împerătesci, ce să numesc 
ghimii, lungiţi pe saltele de ghiulele de tun, pornirăm
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cu onorabila misiune d'a visita, cu 'ncetul și damărun-. 
tul, tâte temniţile de pe malul drept al Dunării (ce 
le-am găsit ruinate, ca şi puterea împeraţilor, având şi 
cea mai deplină libertate, ca cei ce în curs de 40 de 
dile nu. vor. voi, nici întrun chip, să moră de fâme, 
de frig. de umedelă și felurite chinuri, - s& mergă să 
locuicscă. gratis temnița cea mai împe&rătescă ce va fi 
în Bosnia. 

Acum, spuie tot creștinul. ce trebuia să facem noi: 
Natura și tâte legile nu 'ndatoreză pe om săși apere 
viaţa de tâlhari? Este vruă lege care se supuie pe om 

„a sta, de voia lui, în lanţurile ucigătorilor? Sciii cavem 
asemenea pilde; sciu că sunt arestaţi ai 'Turcilor ș'ai 
Rușilor ce stau de bună voie în robiă, când ati drept 
temniță un palat, și drept lanț de gât un cordon de 
mătase rusescă ; dar sciti asemenea că sufletele râbe: 
ȘI cei ce să sinucid sunt uă escepțiă, nisce iasme ale 
naturei, cu care modestia mea, neiertându-m& a mă 
potrivi, îndată ce'mi veni bine, lăsai frumușel ghimia | 
împerătâscă, pușcăriile și tâte caraulele de cinste, ce 
'mi-a fost dat Fuad-Efendi, ca unvi. membru al guver- 
nului provisoriă, şi intraită iarăși în viața mea cea pri- 
vată, dar liberă, și nu m& sfiesc da spune că omul 
face bine de. câte ori urmeză prescripţia legilor na- 
turei.. a a 

Dup'aceșta, datoria 'mi era să intru .'n. țera . mea, 
acolo unde am trei miliâne de Gmeni ce cred ca şi 
mine și sufer, ca nisce adevăraţi mucenici, pentru drep- 
tate şi frăție; dar sunt -eii re r&spundqător. de  fără- 
de-legile Domnitorilor? Sunt-eii vinovat dacă 'voi, și 
stăpânii voştri, în midlocul a opt-deci de mii de baio- 
ete turco-ruse, cu care încinserăţi țera, vă tu frică



  

9 x de 12 6meni, și nu îndrăsnirâți să lăsaţi, nici pe cei 
cei chinuiați în temnițe, să răspundă judecătorilor, si- 
guri fiind — şaci nu vă 'nșelați, — că glasul lor va fi 
mult mai puternic de cât oștirile vâstre? Sunt ei în 
slirşit vinovat, daca tâte legile poruncesc celora ce 
sunt liberi să vorbescă, să umble, să lucreze, să pre- 
gătescă, să armeze .pentru cet în robiă? 

Și cu tâte acestea; cu tâtă datoria, ce—mai dic 
ânc'uă dată — are tot Românul liber a vorbi în numele 
a 10 miliâne de frați sugrumați în lanţurile robiei, 
a lucra ş'a aduna sciința cea nouă şi puscile cu cari, 
la diua. priincisă, să spargem porţile Iadului; cu tâte 
asupririle și fâră de legile vâstre, doui ani de dile 
m'am hrănit în tăcere cu suspinele, și mam desetoșat 
cu lacrâmile mele, sperând—nesocotitul!---câ pâte pu- 
terea și bunătatea ce arătă poporul în 48 va fi da- 
juns: s& vaducă la căință, şi s& străbată și n ânimile 
vâstre [cel puţin uă rază de dreptate şi frățiă; dar 
cela ce 'și vinde patria şi pe Dumnedeii, pe mumă 
şi pe soțiă, pâte avea dre ânimă? 

Doui ani, am trăit în. doliă şi ?n sânge, șam tăcut, 
nevoind st vă combat pe pământ străin. Dar, fiind câ 
d-tea ce te dici stăpân cu mila lut Dumnedeti, ocolit 
de censuri, spioni şi mii de soldați străini, nu numai 
câ nu cutezi să te lupți cu not pe pămîntul românesc, 
ci nu te rușinezi a ne calomnia șa spune mii de-ne- 
adeveruri pentru cei ce sunt în temnițe și esil, ca vi. 
tejii aceia ce, ascunși nâptea în unghiul unei uliți, ucid 
pe trectorul desarmat, am acum şi eii: dreptul a te 
combate cu adevărul şi în fața lumii | 

E! d-le Știrbei! cei ce umblă șovăind. și prin umbră, 
cei ce pun streji pe: mintea și sufletul Gmenilor, pe
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tipar şi pe sciință, cei ce să tirăsc ca șopirlele naintea 
celor în putere şi sug sângele celor desarmaţi, aceia sunt 
trădători, conspiratori și turburători:ai liniscei; dar. ei, 
eti care te combat în lumina cea mare, eii carele: spuiii 
tot ce: voiesc și cred, sunt Român, Și nimic mai mult. 

De ai dreptate, eși la luptă dreptă; de nu, supune-te 
ȘI taci, câci în numele poporului român îţi fac cunoscut, câ 
doui ani deplini, aceşti doui ani at voștrii de vindări 
şi r&stigniri, am fost îngropat de bună voiă ȘI în ru- 
inele a 18 secoli, şi precum stâ pămîntul pe braţele 
cele dulci ale atmosferei, ast-fel ȘI ei susținut de 
sântul și puternicul amor al patriei, di cu di, şi 
oră cu oră, am trăit în tâte suferințele și “în. tâtă 
gloria Românului. D'uă sută de ori, am fost cu densul 
pe câmpul bătăliilor şi lam vădut luptându-se pen- 
tru libertate, cu felurite ginte, adesea unul contra dece, 
Și tot-deuna: biruind. D'uă sută de oră, am veEdut câm- 
piile gătite cu viorele, ca cosiţele fecidrei în dimincţa 
nunții, și grânele resfățându-se supt sărutările s6relui, 
ca sugătorul supt sărutările maicei sele,: și când ochii 
mi se umplea de lacrămi de fericire, le v&dui d'uă- 
dată scăldate, înecate în sânge roșu și mohorit, sân- 
ge de Român și sânge de vrăjmaş, ce nici în re- 
versarei nu se putea uni! IDuă sută de ori, după 
biruință, când cu sabia în tecă să 'ntorcea la vatra lui 
ca s&-și întreme puterile, în brațele libertăţii, ale maicei 
ȘI soției s€le, vam vădut pe voi, 'capii şi boiarii ţării, 
eșind, unii ca viermii din leşurile vrăjmașilor, şalții 
venind cu stolul de corbi și vulturi, năpustindu-vă pe 
vii și pe morți, istovindu-le fericirea şi rodend râdele . 
vitejiei și inima chiar. D'uă sută de ori, vam vădut 

"tocmindu-vă cu vrăjmaşii cei biruiți și: vindend sân-



  

gele eroilor, când la Unguri, când la Poloni, când la 
“Turci, când la Fanarioţi și când la Ruși. 

L'am vădut sute de ani, suferind, plângend și mun- 
cind; sute de ani lam vădut, îndurând tot felul de 
chinuri, în cea mai cumplită răbdare și silindu-se s& 
iubâscă lumea cea de ură și blestem cel gârbovia, 
purtând'o 'n spinare; și când, aducendu'şi aminte de 
puterea, c'uă simplă sguduitură 'şi rupea lanţurile, și 
s€ “făcea singurul: puternic ș'adevârat stăpân al vostru, . 
lam vedut, drept r&sbunare, dăruindu-vă dreptatea și: 
frăția, şi păzind 'cu vitejia sea penă și chiar averile 
„Vostre câștigate prin jafuri: și vîndări, și casele cele 
zidite cu munca sea pe temelii de suflete vindute. 

In urmă, :când prin vîndări, triumfarăți vremelni- 
cesce de bunătatea lui; când străinii cădea ca locus- 
tele cele flămânde, când se stirpia "pămîntul și norii 
de corupțiă copleșiau sârele gloriei române, iar stegul 
biruințelor cădea cu catapetasmele bisericelor; când 
Străinii călcai în pici6rele cailor crucea lui Farcaș şi 
cu mânele pline de sânge despuiai icnele, răpiati so- 
ciele cele virtuâse, copilele cele sânte ȘI scormoniai 
unii în fundul lădilor, alţii în fundul mormintelor, și'n 
luptă cu viermii pămintului, furati vestmintele și ini- 
mele vitejilor apărători ai libertăţii române; când su- 
lițele şi săbiele bete de sânge ne străpungeai inima 
și ondrea, când sufletul de gr6ză, de. durere și mâniă 
s&ncovoia pe sine'și; când suspinele s&necai unele 
paltele, ș'ochii aprinşi de durere înmărmuriati pe însuși 
vrăjmașii, v'am vEdut, în mâniă nevindecată de aspidă, 
în fOmete de vultur nesăţios, fierbând mielul în laptele 
maicci sele, banchetuind cu ucigătorii la mese clădite 
cu Gsele mucenicilor, bând vinul din via durerilor, beţi
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„de -sângele eroilor și lacrămile vEduvilor, dănţuind în 
jurul temnițelor, spânzurătorilor și focului în care ar- 
deam, și n urmă morți de 'mbuibare, cădând la pici6-.. 
rele. vrăjmașilor, ce la rîndul lor cădeau în brațele so- 

„ţielor și fiicelor vâstre, născute din păcat, fără patriă. 
şi ondre, cu' inima strivită de mânele robilor și uscată 
de corupţiă și nesciință. | 

Una câte una apoi am. desgropat tâte legile vâstre 
cele fără-de-lege, tâte obiceiurile cele barbare şi ire- 
surile cele mai ridicule, cu care 'ncetul cu 'ncetul în- 
fășând pe Român, laţi adormit Și i-ați tăiat cele trei 
fire de păr în care sta puterea lui: sciința, proprie- 
tatea și gloria . națională: şi 'n. midlocul acestor gră- 
medi de ruine și dureri, am vEdut tînăr, frumos și 
puternic, stând sufletul Românilor, sufletul acela ce cuă 
singură adiere încovoia 'genuchii și rupea cerbicele 
naţiilor. celor mai puternice, precum abate furtuna ste- 
jarul cel bătrân; sufletul cel tîn&r al Românilor care, 
cuă singură suflare, preface mintea 'n geniii, cinstea 
'n virtute șamor și voința 'n secure nebiruită de oțel, 
și carele sper că'mi va da și mie, dacum 'nainte cel 
puţin, puterea saduc aminte Românilor: suvenirile cele 
mai mari, cele mai scumpe şi cele mai dulci ce pste 
avea uă națiă, să vă iati unul câte unul pe toţi d'a- 
rindul, și una câte una tâte legile, nedreptăţile, amă- 
girile și vindările vâstre, să le tree nencetat pe la 
ochii lor, în tâtă goliciunea lor cea spăimîntătâre, ş'a- 
poi urcându-mă pe muntele adevărului șal dreptății, 
cu puterea amorului, să varune jos în țerină, în mi- 
dlocul. a dece milisne: de glasuri libere, ce să 'vor. 
înălța spre. ceruri strigând : 
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- La pagina 101 în loc de cap. IV să se citescă VI 
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