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M. KOGĂLNICEANU 

In gencraţia dela 1848, care prin munca ci plnă 
de idealism 'şi de jertfe a pus temeliile României 
contimporane, Mihail Kogălniceanu ocupă un loc 
de Irunte. | 

Cu larga înţelegere a int'reselor vitale ale nea- 
mului pe care i-o dădea cunoaşterea aprofundată 
a trecutului, cl'a dus, în mijlocul vremurilor sbu- 
ciumate, lupta cea mai aprigă pentru Unirea Prin- 
cipatelor. După ce această ţintă a generaţiei “sale 
a fost atinsă, tot el a fost factorul care cu price- 
perca, cu. tactul, cu strălucitul talent oratoric şi 
la urmă cu energia neşovăitoare a ridicat, cât se 
putea atunci, clasa ţărănească prin împroprietărire 

„şi cultură şi i-a asigurat locul ce i se cuvenea — 
prin numărul ci covârşitor — în viaţa politică a 
statului. 

Inainte însă de a înfăptui aceste mari acte na- 
ţionale şi reforme politice, Kogălniceanu s'a pre- 
gătit ani de zile printr'o muncă uriaşe pe băncile 
şcoalci; a călătorit şi a studiat prin ţări străine 
şi şi-a format o largă cultură, care l-a ajutat, 
între anii 1840—1850, să conducă. mişcarea literară 
a ţărilor noastre. Această directivă culturală, dată 
de Kogălniceanu, este în istoria renaşterei noastre 
de o importanţă deosebită, fiindcă ea a pregătit 
sufleteşte generaţia dela 1848 pentru. actele mari 
pe care le-a săvârşit. Pentru.a înţelege activita- 
tea politică a lui Kogălniceanu, trebue deci să 
cunoaştem formarea personalităţii.lui şi activitatea 
lui culturală. o 
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„LI. Copilăria. Pregătirea din tinereţe, 

M. Kogălniceanu sa născut la Iaşi, în anul 1817. 
„Era fiul Vornicului Ilie Kogălniceanu, scoboritor 
dintro familie de boieri: cărturari şi patrioţi, şi al 
Catincăi, născută Stavila,: de origine basarabeană, 
o femeie de o frumuseţe plină de distincţie și des- 
tul de cultă pentru vremsa ci. , 

Pasiunea pentru studii istorice a dobândit-o Ko- 
gălniceanu . încă din anii copilăriei. Se pare că 
îndrumarea spre cercetarea. trecutului a primit-o, 
în afară de tradiţiile familici — Kogălniceanu ce 
strănepotul lui Enache Kogălniceanu — şi dela un 
călugăr maramureşan, Gherman Vida. La vârsta 
de 10. ani, Kogălniceanu se ducea în c:sa Vorni- 
cului Alecsandri, unde lua lecţii împreună cu fiul 
acestuia, viitorul poct, dela călugărul maramureşan. 
Acest călugăr era o figură interesantă în lumea din 
Iaşi. Maramureşan de origine, îşi făcuse studiile 

“la Viena şi acolo fusese încălzit de idealurile apos- 
tolilor -şeoalei ardelene. Prin acest călugăr dascăl, 
„care păstra la el cu sfinţenie manuscrisul cronicci 
lui Şincai, a trecut în sulletul. tânărului şcolar, 
ceva din sufletul idealist al scoalei ardelene; şi 
probabil influenţei acestui. prim dascăl s2 dato- 
reşte timpuria înclinare a lui Kogălniceanu către 
cercetarea cronicelor vechi. Avem dovezi docu- 
mentare — în scrisorile şi actele lui păstrate în 
Biblioteca Academiei Române—că, încă dela vârsta 
de 14—15 ani, Nogălniceanu colecţiona şi răsfoia 
manuscrisele de cronici, păstrate pe atunci în po- 
durile caselor boiereşti sau aruncate prin clopoini- 
ţele vechilor biserici. . a 

Această pasiune pentru cronici a deşteptat în 
sufletul lui interesul pentru studiile istorice; In 
institutul francez de la Miroslava, unde-l găsim 
câţiva ani mai târziu, Nogălniceanu se distinge 

“4 | ” a DR | Ei



între toţi la istorie. O spune el însuși: cu umorul 
lui obişnuit: a - 

„In istorie, nimcnea.nu mă întrecea. De ari- 
metică nu zic nimică; eram cel de pe urmă, şi nici 
până azi nu ştiu nici a aduna, nici a -înmulţi. 
Accasta mi-a stricat foarte mult, căci tocmai adi- 
ţia şi multiplicaţia sunt foarte folositoare în ţara 
noastră. Fericit acela care ştie a aduna şi a înmulţi, 
fericit acela carele ştie ce insemncază semnele 
de -+- şi —; un an de slujbă pentru dânsul este 
ca trei pentru alţii“. | 

Pregătirea istorică pe care şi-o formase în insti-, 
tutul din laşi cra aşa de temeinică, încât în 1834, 
când pleacă împreună cu fii Domnului Alihaiu 
Sturdza în Franţa, la colegiul din Lunâville, Ko- 
gălniceanu isbuteşte — precum nc-o arată notele de 
clasă — să bată din primul trimestru, pe toţi 
colegii săi francezi, nu numai la limba greacă, p? 
care o cunoştea din familie, ci şi la istorie. | 

Dar Kogălniceanu nu. are parte să se bucure 
multă vreme. de luminile profesorilor săi francezi, 
fiindcă în urma stăruinţelor guvernului. rus, care 
vedea în Franţa -un' cuibar de idei revoluţionare, 
este strămutat la Berlin. Aici după - recomandaţia 
celebrului doctor al vremii Ilufelandi), consilierul 
intim al Regelui Prusiei şi socrul lui Alex. Sturdza, 

"vărul Domnitorului Moldovei, Kogălniceanu şi ti- 
nerii fii de domn sunt încredinţaţi pastorului Sou- 
choh, parohul coloniei franceze, unde stau un an. 
după care apoi sunt strămutați în casa pastorului 
Jonas, ginerele contelui von Schwerinn. | 

Abia sosit din Franţa cu vieaţa ei veselă, vioaie 
și spirituală, , Germania cu. vicaţa de familie liniş- 

- 1) HUFELAND (1762-1836), dela 1807 profesor la Univessitatea din Berlin, 
medicul regelui Prusiei, s'a bucurat „de multă vază pentru caracterul și cul- 
tura sa, Între multelelui scrieri este și: „Macrobiotica sau măiestria a lungi 
viaţa“ tradusă în nai toate limbile europene (în românește de Dr. Paul Vasici, 
în an, 1811—45 tip. Braşov, în 2 volume) şi chiar în |, chineză.



tită, nu l-a prea atrâs dela inceput. Intâlneşte pre- 
tutindeni un ton flegmatie şi ceremonios. Domnişoa- 
rele, cu care face. cunoştinţă în familiile în care 
intră, - precum reiese din "corespondenţa lui cu su-. 
rorile, nu-i vorbesc decât cu „nu“ şi „da“. Când: 
să lege conversaţia cu ele, o rup la fugă. Mamele 
îl aşează la masă între ele, şi bietul tânăr se vede 
nevoit să 'răspunză la toată conversaţia lor, care . 
nare -altă- temă decât: verzele şi cartofii, pisicile 
şi căţeii. „C'est ferrible!“ îşi încheic cl scrisoarea 
către surori. ” TD 

Dar schimbarea nu va întârzia să se facă în su: 
“fletul lui, fiindcă în curând are prilejul să desco-" 
pere şi partea serioasă şi simpatică a vieţii sociale 

„germane. De aceca nu ne va mira cuprinsul unci 
scrisori ulteri:are către surori, în care Je spune să 
nu fie: îngrijorate de si:uaţia lui, pentrucă socie:. 
tatea familici Hutfeland, unde se duceau Miercurea 
să ia ceaiul, este alcătuită din persoane recoman- 
dabile prin meritul lor: că'în Germania e mai 
liniştit, că moravurile sunt mai nevinovate şi mai 
patriarhale, instrucţia mai profundă.. De această 
instrucţie profundă Kogălniceanu a ştiut să Pro- 
iite din belşug. După 2 ani de sericasă şi mulţi- 
laterală pregătire ştiinţifică, făcută în familie, cu 
profesori germani distinşi, Kogălniceanu se înserie 
la 27/Ă, 1837, la Universitatea din Berlin, unde are: 
prilejul să urmeze pe câţiva din celebrii savanţi de 
alunci, deschizători de drumuri nouă în ştiinţa lor: 
istoricul Ranke, profesorul de drept natural: Gans, 
şi profesorul de instituţiuni: Klenze.: Râvna lui la 
ștudii este aşa de mare, purtarea în societate aşa 
de distinsă, încât isbuteşte să fie invitat. în fami- 
liile profesorilor universitari, ca bunoară în sa- 
loanele lui Savingny, unde i se zciea der schwvartze 
Grieche; sau în saloanele Prințului George al Ha- 
novrei; sau la moşia contelui von Schwerin, unde 
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- ” - , 
are prilejul să vadă de aproape efectele legii de 
împroprietărire a ţăranilor în Prusia; să cunoască 

„de-aproape pe celebrul scriitor al vremei Alexis 

4 

Wilibald. Prin aceste relaţii. sociale, prin studiile 
lui în Universitate şi prin întinse lecturi, tânărul 
moldovean acumulează 'o cultură largă şi temeinică 
şi o bogată experinţă despre lucruri şi oameni. 

Astfel, printr'o muncă fără preget în cel mai 
ales mediu intelectual al Germaniei, se formează | 
personalitatea puternică a lui Kogălniceanu şi se 
pregăleşte marele om politic, care, în perioada 
maturității rodnice şi în epoca de regenerare po- 
litică a naţiei noastre, va îndruma şi va conduce 
destinele Patriei. o 

Fructul muncei din aceşti ani de studii în 
Occident se vede în trei Jucrări pe care le pu- 
blică în epoca aceasta, 'la Berlin, din îndemnul 
profesorului Humboldt: o schiţă în limba fran- 
ceză despre Tiganii noştri, obiceiurile şi limba 
lor, (Esquisse sur Phistoire, les mocurs et la lan- 
gue des Cigains, care a interesat mult pe învă- 
ţaţii germani ai timpului — s'a tradus şi în limba 
germană; un studiu asupra limbii şi literaturii ro- 
mâne, (Moldau und Wallachei, Ri mănische oder 
„Wallachische Sprache und Literatur, în revista Ma- 
gazin făr din Literatur_des Auslandes), care ne 
uimeşte prin bogăţia informaţiei şi, în sfârşit, opera 

cea mai importantă căreia Kogălniceanu i-a în-. 
chinat adolescenţa lui întreagă: o istorie a Românilor | 
în limba franceză (istorie de la Valachie, de la 
Moldâvie el des Valaques transdanubiens)—ca să 
atragă atenţia lumii din Occident asupra poporului 
românesc. Această operă; în care Nogălniceanu utili. 
zează peste 300 de isvoare istorice, nu este o 
simplă înşirare de răsboaie şi biografii, ci este o 

„istorie critică, care caută să scoată în lumină vieaţa 
straturilor largi ale poporului, sub multiplele şi 
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aspeete: politic, sccial, cultural şi economic. In acest 
cadru larg, este într'adevăr surprinzătoare pătrun- 
derea cu care tânărul acesta, care nu împlinise încă 
20 de ani, fixează la inceputurile istoriogralieci ro- 
mâne moderne, trecutul ncamului în linii'e lui mari, 
aşa precum cercetările timpurilor noastre ni le-au 
confirmat. IE | 

Cu această solidă pregătire, se intoreca Rogăl- 
niceanu în. ţără, la vârsta de 20 de ani, când alţii 
abia îşi încep ucenicia ştiinţifică. Se întorcea, che- 

„mat de Domnitorul M. Sturdza, care avea nevoie 
de devotamentul lui şi mai ales de mintea lui ageră 
şi de variata lui cultură: E numit aghiotant dom- 
nesc şi secretar al Domnului. Dar nu pentru a- 
ceastă situaţie de curtean se pregătise cl. Intra 
în Moldova hotărît să pună toate cunoştinţele sale, 
toată puterea lui d6 muncă, toată căldura sufle- 
tului în serviciul patriei. Avea un vast program 
pe .care vroia să-l înfăptucască, cu toată _vitregia 
imprejurărilor, pentu a înlătura cu timpul pic- 
dicile care stăteau în calea unităţii noastre naţio- 
nale, Acest program începea cu reînvierea studiilor 
de istorie naţională. -- 

IL. Activitatea istorică. 

Rogălniceanu, care din anii copilăriei sorbise cu 
sete. cronicile naţionale; el, 'care văzuse cât preţuia 
în Germania cultul trecutului pentru întărirea con- 
ştiinţii naţionale şi care începuse la Berlin publi- 

"carca istorici româneşti, îşi îndreaptă, încă din pri- 
mii ani ai întoarcerii sale în Moldova, activitatea 
în direcţia istorică. - E 

„+ În acele vremuri de cumpănă, când Ruşii şi 
Austriăcii îşi îndreptau privirile asupra princi- 
patelor. noastre, Kogălniceanu vedea mântuirea în 
istorie: „Să ne :finem de istoria noastră — zicea 

3



el în prefața Arhivei Româneşti— cum se 
fine un om în primejdie de a se îneca de prăjina 
„ce i se aruncă sțre scăpare.... Istoria românească 
să ne [ie paladiul naționalității noastre”. In acele 
vremuri însă, noi nu aveam o istoria completă a 
întregului "neam românesc. Şi nu numai că nu a- 
veam, dar cra şi greu de alcătuit, fiindcă isvoarele 
istorice: cronici, hrisoave, zapise erau împrăştiate 
prin tot largul ţării, Cu multă: trudă, cu multă 
“muncă şi mari cheltucli, Kogălniceanu îşi ia sar- 
cina de. a da la lumină aceste isvoare, Dublicând 
cea dintâi .revistă istorică a noasiră: "Arhiva ro- 
mâncască (1841) și pregătind încă din 1840 colecţia 
de cronici ale Moldovei. | 

Aceste studii și publicaţiuni istorice îl impun 
atențiunii tuturor” ca pe cel mai competent isto-. 
ric al vremii sale. În 1843, el este chemat să ocupe 
catedra de istoria Românilor la Academia Mihăi- 
leană, cum se numia atunci Universitatea din Iaşi, 
creiată cu vreo 8 ani mai înainte, de Domnul Mihaiu 
Sturdza. Cum înţelegea kogălniceanu să facă isto-. 
ria naţională, de pe înălţimea unci catedre uni- 

_versitare, se vede din acel clasic discurs, pe care: 
l-a rostit la inaugurarea cursului, plin de tineresc 
entuziasm, şi în care pare că vibrează suiletul 
neamului întreg: - 

„Istoria naţională ne arată întâmplările, faptele 
slrămoşilor noştri, cari prin moştenire: sunt şi ale 
noastre. Inima mi se bate când aud rostind numele — 
lui Alexandru cel Bun, al'lui Ştefan cel Mare, al 
lui Mihaiu Viteazul. Da, domnilor mei, şi nu mă 
ruşinez a vă zice că aceşti bărbaţi pentru mine |. 
sunt mai mult decât Alexandru cel Mare, decât 
Annibal, decât Cesar; aceştia sunt eroii lumei, pe 
când cei dintâi sunt eroii pa!riei mele. Pentru: 
mine bătălia dela Răsboieni are mai mare interes 

decât lupta dela Termoţile, şi izbânzile dela Ra- 
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hova şi dela Călugăreni “îmi par mai strălucite decât acelea dela Jaraton. şi Salamina, pentrucă sunt câştigale de Români. Chiar locurile palriei” mele îmi par mai plăcute, mai 'frumoase decât : locurile cele mai clasice... - Şi totuşi în acest clasic discurs, care pune în lumină importanţa istoriei pentru educaţia naţională, avânturile. sufleteşti sunt comprimate pentru. â me- naja susceptibilitatea consulatului rus: - : „In înfăţişarea întâmplărilor, care sunt aproape. de noi şi ţe care noi'sau Părinţii noştri le-au văzut, mă voiu mărgini a vă arăta numai faptele înpli- 
nife, Jără a vă -descoțperi şi felurile ascunse; tol- 
deauna mă voiu sili a spune adevărul, caracterul 
principal al istoriei, iar când nu-l voiu putea zice, 
voiu făcea şi Dv. veţi înțelege pentru ce”. . 

Dar cu toată. precauţiunea lui Nogălniceanu, a- 
fluenţa mereu crescândă a. ascultătorilor, care -se 
înghesuiau în amliteatrul Academiei Mihăilene, cu 
totul ncîncăpător pentru numărul lor, a deşteptat, 
se vede, alarma consulatului rus, Acesta intervine; 
şi cursul este suspendat, după 3 săptămâni abia 
dela deschiderea lui, 

Intre 1845-—356, Kogălniceanu . publică cronicile 
Moldovei, care: au servit ca bază pentru . studiile istorice şi ca isvor de inspiraţie pentru -poezia 
epică şi dramatică, (tom. I 1852, tom. 11 1845, tom. III 1846). o 

" TIL. Activitatea literară, 
- Impiedicat de. a radia lumina conştiinţei . naţio- 
nale de pe înălţimea catedrei, prin istorie, Kogălni- . 

” ceanu.- nu se dă bătut, ci continuă să răspândească 
cuvântul mântuitor prin. literatură. - - 
> Eliade Rădulescu și Asachi avuseseră fără în- 
doială meritul de a fi fost între 1816--1840 iniţiatori 

- pe mai toate tărâmuri'e culturii noastre şi de ali 
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deschis drumul literaturii româneşti către cultura 
Occidentului romanie: francez şi italian. 

Dar în preajma anului 1840, contactul mai intim 
cu Occidentul, ideile aduse de reprezentanţii şcoalei 
ardelene, răsunetul: revoluţiei lui Tudor Vladimi- 
rescu, precum. şi reacţiunea 'trezită în conştiinţa 
publică de incercarea Rusiei de a se pune deacurme- 
zişul ideilor naţionale impuneau o nouă direcţie 
în literatură, direcţie pe care nici Eliade, nici Asachi 
nu o mai puteau iniţia. Cel care a inaugurat-o a 
fost M. Nogălniceanu. 

La epoca întoarcerii lui Nogălniceanu în ţară, 
activitatea culturală a Moldovei se concentra în ju- 
rul lui Asachi. Casa acestuia, pe al cărei irontis- 
piciu se citea „Pacea şi al meu repauz”, e-a un mie 

„ cenaclu literar, unde se adunau colaboratorii Albinei 
Româneşti: paharnicul erudit şi poet Th. Săulescu, 
profesorul şi poetul D. Gusti, Th. Codrescu, autorui 
de mai târziu al Uricariului, Gh. Sion şi alţii. Albina 
Românească, cea dintâi gazetă din Moldova, lusese 

„fireşte un eveniment în istoria culturii româneşti, 
dar, până în anii 1840, ca nu mai evoluase potrivit 
cu spiritul şi cerinţele vremii. Rămăsese inţepe- 
nită în forma ci primitivă. Coloanele ci erau pline 
de ştiri tăiate cu foarfeca din gazetele străine, mă: 
runțişuri despre tot ce se petrecea în largul lumii, 
până şi despre cutremurele din Cuba şi din Haiti; 
dar nimie. despre interesele româneşti. Abia din: 
când în când, în supliment,.se tipărca câte o bu- 
cată literară. : | | 

Eliade Rădulescu în Muntenia, despărţise — ce-i 
drept — politica de literatură; dar, neputând sus- 
ţine cu creaţiuni origniale revista sa literară Curie- 
rul de Ambe Sexe, îi umplea îilele cu traduceri: Lo- 
godnica Braziliană. Gangernet de Marville. Dopino 
Albastru ca cerul 'de Căpit. Marrayatt, Ludovisa 
extrasă din Jlebdomadaire de Vienne, Bărbierul de 

+ 

11.



Cadix de Pierre Chevalier, Locadia de Florian, 
Henriette de Serre şi alte asemenea ilori'exoțice ale 
romantismului francez. De altfel Eliade este. în 
epoca declinului. Convins “că limba noastră este 
faţă de limba italiană în raport de dialect lu 
dialect, că limba italiană este deci „dialectul ro- 
mânesc cel cultivat”, el alunecă pe povârnişul ita- 
lienizării limbii. E 

In Ardeal, Gh. Bariț prin Foaia pentru minte, 
vinimă şi literatură, deşi arată mai mult interes 
pentru problemele de cultură naţională, stânje- 
nit de cenzura ungară, nu putea urmări mişcarea 
literară-din Principate. ! | 

Lipsea. dar în această vreme o revistă care să 
“aşeze literatura pe adevăratele temelii naţionale * 

şi care să îmbrățişeze mişcarea culturală a între- 
gului neam 'românesc. Incă dela întoarcerea sa în 
ţară, Kogălniceanu se apropiase de Gheorghe Asachi, 
care pe atunci scotea ziarul Albina Românească 
şi avea rolul de îndrumător al culturii româneşti 
în Moldova. Inţelegându-se impreună, transferă 
un supliment literar al Albinei, care eşia ' spo- 
radic şi fără vicaţă, într'o adovă-ată revistă lite-, 
rară, care apărea de 2 ori pe lună: Alăuta Romt- 
nească. Revista, condusă şi scrisă de Kogălniceanu 
cu multă vioiciune şi întrun spirit naţionalist, a fost 
suprimată dela numărul al cincilea, din pricina unui 

“articol: Filosofia whistului (un joc de cărţi). Arli- 
colul, care. era o satiră lină a jocului de cărţi, 
răspândit “pe atunci în Principatele noastre, con- 
ținea aluzii răutăcioase la viaţa socială rusă şi 

" țintea în consultul rus din Iaşi. Kotzebue. Domnul 
Moldovei, având nevoie de sprijinul Rusiei, hotărise 
suprimarea revistei. e 
„Despărţindu-se de Asachi, Kogălniceanu se stră- | 

dueşte să croiască un drum nou în literatură, Ri- 
dicându-se împotriva tendinţelor foilor literare ale 
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timpului său; Alina românească -şi -Curierul ro- 
mânesc, care păstrau un caracter local sau îşi um- 
pleau coloanele cu traduceri din revistele şi zia- 
rele străine, Kogălniceanu întemeiază, în 1840, re- 
vista „Dacia Literară”, al cărei titlu însuşi era un 
simbol şi un program: o literatură comună pentru 
fot poporul românesc din hotarele vechii Dacii, 
literatură care să strângă degăturile dintre ramurile 
răsleţite ale neamului, încăpute sub stăpâniri vitre- 
ge. De aceea el se ridică cu toată energia împotriva 
traducerilor hibride din alte literatur:, care. înăbu- 
şeau creşterea şi îinilorirea literaturii naţionale. 

Dorul imitaţiei—spune el în programul Daciei 
Literare—sa făcut o manie primejdioasă pen- 
trucă omoară în noi duhul naţional. Această ma- 
nie este mai ales covârşitoare în literatură. Mai 
în toate zilele es de sub teasc cărți în limba .ro- 

- mânească. Dar ce folos că sunt numai traducții!... 
„Arta şi literalura— zicea cl—n'au._ sțeranță de 
v-eață decât acolo unde ele îşi trag origina din. în- 
săşi tulpina poțoarelor. Aliminirelea ele nu sunt: 

decât nişte 'plante exotice, 'pe care cel dintâi vânt ori 
le înghiaţă, ori le usucă... Istoria noastră are destule. 
fapte eroice, frumoasele noasire ţări sunt destul de 
mari, obiceiurile noastre destul de pitoreşti şi poe- 
tice ca să găsim şi la noi subiecte: de scris, fără 
ca să mai împrumutăm dela alții”. 

In jurul acestui program literar, Kogălniceanu 
isbuteşte să adune, printr'o strânsă solidaritate, 
scriitorii din toate ţările româneşti; dar şi.aci in- 
tervine stăpânirea şi, după două luni, revista este 
suprimată din pricina unui articol al-lui Kogălni- 
ccanu despre xenomania (iub'rea de străin”) boicrimei 
moldovene, articol în care se pare că Domnul însuşi, 
M. Sturdza, care patrona învăţământul în limba Îran- | 
ceză în dauna celui naţional, simţise aluzii îndreptate 
împotriva lui în citatul: Peștele de la cap se împnute. 

= 
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“Patru: ani mai târziu, Kogălniceanu şi tovarăşii 
săi de idei scot o. nouă revistă literară: „Propă- 
şirea”, foaie ştiinţifică şi literară. Cenzorul s'a spe- 
riat de titlul Propăşirea şi l-a şters. Autorii au avut 
norocita idee: de a lăsa locul pentru titlu în: alb 
şi. de a scoate revista numai cu subtitlul: foaie 
ştiinţifică şi - literară.. Revista avea un program; 
cenzorul citind cuvintele: „idei naţionale, litera- 
lură naţională, adevăratele interesuri materiale şi intelectuale ale Românilor” le-a “şters şi a tăiat 
jumătate din program. Un alt articol, scris de-l]. 
Ghica, şi care trata despre unirea vamală între- 
Muntenia şi Moldova, a fost tăiat în întregime. 

In jurul acestei reviste se „Srupează, atraşi de 
„nobilele străduinţe fixate prin Program, şi cei mai 
buni scriitori ai gencraţiunii. tinere din Muntenia: 
N. Bălcescu, Gr. ' Alexandrescu, D. Bolintineanu, 
întrucât aceştia încep. să se despartă de Eliade 
Rădulescu, care pe atunci se înfunda tot mai adânc 

"pe cărările rătăcite ale italienizării limbii. 
Revista a apărut numai 10 luni, căci la 11 Nocm- 

vrie 1844 a fost suprimată. Actul cenzurii, semnat 
de membrii guvernului, ne 'spune că „editorii foii. 
ştiinţifice şi literare sunt deparle de a răspunde : 
la felui pentru cari li Sa dat învoirea de a pu 
blica foaia ca un mijloc de cuviincioase şi mora- 
liceşti învățături; sau abătut de'a mărgin ta ci 

“destinaţie, încât, intrebuințând rău acest prilej, s'au * 
ertal a fublica alcătuiri! pricinuitoare de scandal, 
de jignire asupra celor vrednici de cea mai înaltă 

“ consideraţie şi lovitoare relighiei”. Este -aluzie la: 
inofensiva prelucrare a lui Negruzzi, după Fre- 
derigo a lui Prosper Mârimee, Tudorică, jucătorul 
de cărţi. Motivul era însă altul: bănuelile eăre pla- 
nau asupra lui Nogălniceanu. EI plecase în primă- | 

„vara anului 1844 spre Paris, unde unul din inimoşii 
“Îvancezi veniţi” pe la noi,. Vaillant, tocmai publicase 
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un interesant -studiu asupra Principatelor noastre, 
La Roumanie, în care” desvăluise ţelurile ascunse 
ale- Rusiei protectoare. hNogălniceanu cra bănuit de 
consulatul rus că se află în legături cu Vaillant. 

. De-abia sosise la Viena, când în urma intervențiilor 
din Moldova, este 'oprit din drumul său şi silit să 
se întoarcă în ţară. O lună după această, pledând 
interesele mânăstirii Popă ăuţi din Dorohoiu, împo- 
iriva călugărilor greci, Kogălniceanu este arestat 
în casa părintească şi închis în mânăstirea Râşca, 
Aci, între zidurile mânăstirii, unde stă inchis mai 
bine de o 'lună, Nogălniceanu se îmbolnăveşie. La 
21 Nocmvrie, Vel Logofătul Ghica raportează Dom- 
nului că „Maiorul Kogălniceanu, sc jpăseşte bol- 
nav, umilându-i-se picioarele cu indestule dureri”. 
Vodă Sturdza îngădue srămutarea surghiunitului 
din închisoarea mânăstirii, la casele părintești de. 
pe moşia lHiliţa. Dar aci boala imergc, după cum se 
jălueşte tatăl 'lui Kogălniceanu către Domn, „în 
sporire”, fiindcă „pe lângă durere şi umtlarea pi- 
cioarelor, îi merge sânge... şi o paiimă la piept îi 

„vine în fiecare scară”, EL cere voie ca bolnavul să 
fie dus la Iaşi, unde avea nevoie de îngrijire se- 
rioasă. Induplecat de străduinţele bătrânului, care 
sc plângea “că nu-şi poate” căuta fiul la moşie, 
Domnul se îndură de fostul său aghiotant şi îi 
încuvinţează intrarea în laşi. 

IV. Activitatea politică. 

Toată această prigonire, care îi pun în cumpănă 
„până şi vicaţa, îl face pe Kogălniceanu să vadă că 
nu mai e posibilă lupta pentru întărirea 'culturii na- 
ționale, fără libertatea politică. De “altfel şi o nouă 
fază începe de aci înainte în viaţa lui: în împreju- 
rări politice mai norocoase, el îşi închină  pu- 
terile sufletului pentru a asigura neamului său, dru- 
mul către libertate, O călătorie în Occident îi dă 
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* putinţa să se orienteze în âccastă nouă fază a vieţi 
sale şi să lege: prietenii cu ziariştii şi oamenii po-. 
litici ai Franţei, de' care va -avea nevoie, mai târ-: 
ziu, în lupta pentru unirea Principatelor, . 

La începutul anului 1846, Kogălniceanu, hărțuit 
de necontenitele piedici pe cari i le punea în cale 
cârmu'rea, porneşte spre Pa i;, ude se întâlneşte 
cu Iruntaşii junimei din Muntenia. Vremurile crau 

- vitrege pentru tineretul din ambele principate, care. 
se vedea stânjenit în acţiunea: lui idealistă, prin a- 
mestecul consililor ruşi în viaţa politică a ţărilor 
noastre. Văzându-şi aspiraţiunile înăbuși“e, cci mai 
de seamă reprezentanţi ai . generaţiei dela 1848 
părăsiseră ţara şi apucaseră drumul" spre Paris. 

In Tranţa, Kogălniceanu” stă până în toamnă, 
când un eveniment, cu mult răsunetîn ziarele fran- 

„ceze ale timpului, căsătoriă reginei Spaniei cu du- 
cele. de Cadix şi a surorii sale, Infanta de Castilia 
cu ducele.de Montpensier, îi trezi nostalgia către 
ținuturile romantice ale Spaniei. In Spânia, Nogăl- 
niceanu petrece până în, primăvara anului 1847; - 
pătrunde prin cultura şi. spiritul 'său de om de 
lume în cele mai bune familii din Madrid, unde 
are prilejul să cunoască şi pe contesa Eugenia de 
Montijo, viitoarea. soţie a lui Napoleon al III-lea. 

Lupta Intorcându-s2 în ţară în primă. 
ne Ti vara lui 1847, este prins şi el în 

pentru Unire. . sajtoareă revoluției din 2840 şi 
luptă cu atâta energie pentru răsturnarea domniei lui 
Mihaiu Sturdza, în cât-guvernul moldovan pune 1000 
de galbeni pe capul lui. Isbuteşte însă să treică 
în Bucovina, uride sc întâlneşte cu fruntaşii revolu- 
ţiei din toate ţinuturile româneşti, înăbuşite de ar- 
mate străine, în casa patriarhală a bătrânului Eu- 
doxiu Ilurmuzachii. Acolo pun 'la cale cu toţii Ga: 

“zeta Bucovinei, în care se ia “apărarea drepturilor 

- 
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la libertate ale neamului românesc; acolo liotă- 
răse viitoarea organizare a Principatelor; şi acolo 
în. numele tuturor, Kogă!niceanu publică Dorinţele 
partidei naţionale, în care sc proconiza unirea Prin- 
cipatelor şi emanciparea clasei ţărăreşti, 

_Dorinţele formulate de Kosgălni .eanu şi tovarăşi 
săi de luptă aveau să se reaii“eze- în curând, căci 
zările. vieţii noastre naţionale începeau să se în: 
senineze. In 1853, Puterile Occidentului, în. do- 
rinţa de a stăvili năzuinţele de cutropire ale Rusici 
în Orientul european încep războiul din Crimeia. 
La'acea răscruce de drum din istoria noastră, RNo- 
gălniceanu găseşte mcmentul pricinic ca să pre-. 
gătească spiritele pentru unirea Principate'or, prin! 
ziarul său: Steaua Dunării, pe carz l-a scos cu 
multe jertie, în anii frământărilor pentru. unire. 

„Un popor omogen — spune cl în programul 
ziarului — ce secoli întregi şi prin alâle calas- 
trofe şi-a păstrat existenţa şi istoria, poțorul ro- 
mân, poate şi trebuie ca odată să trăiască cu în- 

- săşi viața sa naţională prin singua păstrare a le- 
găturilor cu: înalta Poartă şi sub protecţia colec- 
tivă a Europei... Să ne fpregătim a asemina insii- 
tuțiunile -noasire prin chipuri legale cu instituţiu- 
nile Euroţei civilizate, în familia căreia vroim a fi 
numărați. Să -ne întelegein de pe acum asufra ches- 
tiunilor sociale, precum emanciparea şi indrituirea 
claselor muncitoare; desfiinţarea sclaviei, această 
pătă neagră a omenirii; modificarea sistemului fis- 
cal; răspândirea instrucției primare. Dar mai pr:-. 
sus de toate, Steaua Dunării va fi jurnalul UNIREI, 
interesul vital al Patriei, singurul mod in stare de 
a consolida naționalitatea Românilhr şi de a de- 
-părta conflicte viitoare de p2 țărmurile Dunărei şi 
ale Alării Negre. ” 

“După cum se vede, țelul printinal al Stelei Du- 

. 
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nărei cra propaganda pentru unirea Principatelor. Aceasta cra: problema care trebuia să primeze.- a- supra celorlalte, căci în curând, la 1856, congresul - “din Paris avea să ceară Principatelor dunărene să sc pronunţe” singure asupra “soarţci lor viitoare. Momentul era deci hotăritor. Nu: ne putem închi- pui ce star fi putut întâmpla dacă, prin cine ştie ce împrejurări, generaţia dela '48, nu şi-ar îi în- ţeles misiunea ci istorică şi dacă înfrângerea Fran- ței la 1871 ne-ar.îi prins în Situaţia nenorocită în. care ne aflam la 1855! 
Articolele luminoase ale lui Kogălniceanu, privi- toare la unirea Principatelor, străbătute de suflul înviorător al iubirii de ţară, au avut un puternie răsunet mai ales în rândurile tineretului idealist, eşit depe băncile şeoalelor naţionale. Prin această întinsă propagandă, el'a creat atmosfera prielnică necesară pentru acea întinsă şi ramilicată organi- zaţie a comitetelor unioniste, răspândite în toate capitalele de judeţ și până în cele mai îndepărtate sate, organizaţie condusă din Iaşi, de către Rogăl- niceanu însuşi. Această organizaţie a jucat un rol de căpetenie în opera unirii, căci ca a ţinut în cumpănă presiunea exercitaţă prin caimacami de * puterile interesate la prăbuşirea unirii: Rusia, Tur- cia şi Austria; în numele ci, Nogălniceanu "a ob- ținut dela. congresul din Paris. casarea alegerilor 

falşificate de caimacamul Vogoride, cu membrii. an- 
tiunionişti; și prin ajutorul acelor comitete, s?a ajuns a se alege, în divanurile ad-hoc, membrii par- "tidului unionisţ, | - 

In divanurile ad-hoc, Kogălniceanu domină adu- narea prin energia, prin tactul, prin cultura, largă, prin strălucitul lui talent oratoric, îndreptat mai a- 
les în sprijinirea ideci de unire. O puternică im- presie a făcut, dela primele desbateri, asupra con- 
timporanilor, răspunsul: ce l-a dat €] unui mare 

* 
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proprietar, care-şi iînchipuia că aduce în cumpăna 
părerilor. sale împotriva unirii, cele 80.000 de fălci 
de pământ pe care le stăpânea: 

„Este cineva care are.o avere mai mare ca a 
Domniei-tale. Aceasta este ţara, acea fară pe care 
o reprezintă Adunarea. Domnia ta, deputat, zici 
că ai 80 de mii de fălci, ei bin2 noi, Adunarea 
avem mai mult decât chiar 800 de mii de fuilci, 
căci reprezintăm fara... Să ascultăm, fraţilor, :ni- 
ma foporului nostru, care strigă neincetat unire, 
unire! Să gândim că astăzi esle ziua cea "nai mare * 
din veacul nostru: că astăzi nu mai scriem, dar 
facem istoria ţării noastre”. 

Kogălniceanu ar fi dorit ca divanurile ad-hoc 
să aşeze şi principiile pe temeiul cărora va trebui 
să se organizeze viaţa viitoare a Principatelor-Unite, 
dar, când sa ajuns la desbaterea chestiunii.rurale, 
la împroprietărirea ţăranilor, proiectul prezintat de 
către reprezentanţii ţăranilor, a stârnit o vie pro- 
testare în rândurile proprietarilor, cari s'au ridicat 
ca un singur om în apărarea intereselor lor.de clasă. 
Atunci Kogălniceanu cu deoscbitul lui tact politic, 
înțelegând că desbaterea chestiunei agrare în acea. 
atmosferă încărcată ar fi “putut distruge ope a c:a. 
„mare a unirii, recunoaşie dreptatea ţăranilor, „căci 
ce ar fi naţia, ce ar fi ţara, dacă ţăranii noştri ar 
ji nenoroci[i?”, dar cere să se amâne pentru mai 
târziu soluţionarea chestiunii agrare. Numai astfel 
s'a putut restabili armonia între 'membrii divanului 
ad-hoe şi s'a putut ajunge la chestiunea unirii. 

Când s'a pus în discuţie alegerea Domnitorului, 
Adunarea Moldovei -l-a pus pe lista candidaţilor 
la domnie, dar Kogălniceanu pentru a îi consecvent 
cu votul adunărci, care ceruse unirea Principatelor 
sub un Domn strein, Kogălniceanu, zic, declină o- 
noareă ce i sc oferea — o frumoasă dovadă ce ca- 
racter, cu atât mai frumoasă cu cât două zile mai 
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târziu, cl primeşte alegerea, ca Domn a prietenului 
său Alexandru Cuza. | 

La alegerea lui Cuza, Kogălniceanu nu scapă 
prilejul de a-i aminti că misiunea cea mai im- 
portantă a  alesului cra împroprietărirea țăra- 
nilor: a 

„dlăria Ta, că Domn, jii bun, fii blând, fii bun 
mai ales pentru acei pentru care nai toţi Domnii 
trecuţi au fost nepăsători sau răi. Nu uita că, dacă 
50 de deputaţi te-am ales Domn, însă ai să dom-. 
neşti peste 2. milioane de oameni. Fă dar ca dom- 
nia Ta să fie cu lotul de pace şi de dreptale; 
împacă palimele şi urile dintre noi, şi reintrodu în 
mijlocul nostru strănioşeasca [răţie”. 

Intrat dela început în primele guverne ale. lui 
Cuza, Kogălniceanu este combătut, atacat, 'răstur- 
nat, din cauza reformelor lui liberale. Clasa pro- 
prietarilor, închisă în vechile ci prejudecăţi, nu pu- 
tea înţelege din egoism şi ignoranță, spiritul cel 
nou al vremii. | 

Intrunul din clasicele lui” discursuri, RNogălni.- 
ceanu a fixat câteva din aceste tipuri ale adver- 
sarilor săi, cari trăiesc în frumuseţea discursului, 
precum se păstrează musculiţele prinse în foi'e de 
chihlimbar. Rcamintesc unul din acestea, căci el ca- 
racterizează o epocă şi o întreagă clasă socială, 
care nu putea primi să se despartă de vechile pri- 
vilegii şi nu putea înţelege egalitatea la biruri cu 
toţi cetăţenii patriei. Este un proprietar din Roman, 
care a preferat să lase a i se lua de către fise că-. 
„ciula, să trimeată apoi un evreu la licitaţie ca să o 
cumpere pe contul lui, oferind până la una mie gal- 
beni, mai de grabă decât să plătească birul de 1 
galben. Şi asemenea oameni, cari “declarau în ser:s 
Ministerului de Finanţe că preferă moartea, decât să 
li se facă ruşinea de a plăti cu ţăranii birul pe cap, 
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c uşor de inţeles câtă învrăjbită opoziţie şi ce at- 
mosieră ostilă se străduiau să facă în jurul. lui 
Kogălniceanu, pe care-l socoteau ca pe un duşman 
al proprietăţii. Astfel, după o guvernare de opt 
luni numai, Nogălniceanu este răsturnat. 

_Împropriez Reintrând în opoziţie, el ia parte 
“tărirea  '* la discuţia legii agrare. din 1862 
= ȘI combate cu înverşunare pune- 
Tăranilor. tul de vedere al proprictarilor, cari 

considerau ţăranii ca pe nişte chi- 
riaşi în pământul proprietarilor şi cari, pornind . 
dela principiul că ţăranii şi proprietarii sunt 2 
clase dilerite, ce se întovărăşese, punând cei din- 
tâi capitalul în pământ şi bani, iar ţăranii în 
“braţe, vite şi exploatare, lăsau libertatea în-: 
voielilor, poarta tuturor abuzurilor. In 2 şedinţe 
(25 Maiu şi 1 Iunie) memorabile, Kogălniceanu 
ia apărarea dreptului ţăranilor „cari s'au luptat 
alături de strămoşi pentru libertatea ţării şi a 

altarului”; spulberă cu dovezi istorice concepţia 
„moşicrilor. şi cere cu toată convingerea . împro- 
prictărirea ţăranilor. Sunt cele -două discursuri 
pe care le publicăm în volumul de faţă şi în.care 
nu ştii ce să admiri mai mult: marele talent o- 
ratoric, care ştie să grupeze şi să înlănţuiască 

"argumentarea, : căldura _-sentimentului. naţional, sau 
--prevederea şi prudenţa omului de stat. Dar cu 

tot talentul desfăşurat, el nu .putu convinge pe 
proprietari, din clasa cărora şi el făcea parte, la 
sacriliciu. In marca luptă ce -sa dat, cl ră- 
mase învins. | . . 

Curând însă. după aceasta, în mijlocul” unor 
agitaţii imense, în care asasina'ul lui Barbu Catargiu 
părea .a indica nerăbdarea siraturilor populare, ho- 

“ gălniceanu lu chemat la Palat și: însărcinat din 
nou cu formarea. cabinetului: EL prezintă -.un şir. 
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intreg de legi trebuitoare pentru organizarea ţării, 
între care: legea instrucţiunii publice şi legea 
pentru secularizarea averilor mânăstireşti. Ace :sta 

„din: urmă, prezintată în Cameră de Ministrul cul- 
telor, poctul D. Bolintineanu, cra o :chestiune vitală 
pentru consolidarea noului stat. Vechea boierime 
pământeană, în năzuinţa nobilă de a asigura trăi- 
nicia mânăstirilor pe car2 le zidise, închinase aceste 
mânăstiri Sfântului Munte sau altor Patriarhii din 
Orient (Alexandria, Antiohia,- Ierusa'im). Odată cu 
-mânăstirile închinate au intrat astfel subt conduce- 
„rea şi administrarea călugărilor greci şi moşiile dă- 
ruite de ctitori, mânăstirilor. In acest chip s'a 

- ajunș ca aproape o cincime din pământul Princi- 
patelor.să se alle în stăpânirea clerului greec—un 
fel de stat în stat. 

Pentru votarea legii, Kogălniceanu a trebuit să 
depună multă energie, căci călugării grezi inte- 
resaseră asupra cauzei lor Rusia, Austria şi An- 
glia; dar prin înfăptuirea ei, toate moşiile inchi- 
nate, împreună cu mânăstirile, la Sf. Munte, au 
trecut. în proprietatea statului, care a luat asu- 
pra lui sarcina întreţinerii şcoalelor şi a asistenţei 
publice, : * - . 

- Până la 3 Martie.1863, Kogălniceanu s'a tucu- 
„ rat de încrederea cames:ei; când însă s'a simţit 

că cel voieşte să aducă în orice chip procciul 
legii agrare, camera a refuzat de a-i mai acorda 
încrederea. . i | 

Momentul era critic; raporturile dintre guvern 
şi cameră deveniseră încordate. 

Kogălniceanu se urcă atunci la tribună şi caută 
să convingă adversarii că, în conilictul dintre par- 
lamenț şi guvern, Domnul are dreptul să consulie 
națiunsa;: el cerea să i: se: voteze creditele şi 
reforma “electorală -şi declară că, după cum Ca- 
mera nu poate lucra cu guvernul, nici. Guvernul 
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nu poate lucra inai departe cu Camera. O fur- 
lună de protestări se ridică atunci din toate rân- 
durile opoziţiei; deputaţii cer închiderea discuţiei 
şi se pregătesc să voteze o moţiune de neincredere. 
Kogălniceanu, dominând atunci situaţia, se urcă 
din nou la tribună, şi, în mijlocul agitaţiei, pro- 
testărilor, amenințărilor, citeşte decreiul de di- 
solvarea camerelor şi îl depune pe biroul preşe-: 
“dintelui, retrăgându-se. :Imediat, un batalion de 
infanterie pătrunde în incinta Camerei şi o cva- 
cucază. Astfel s'a săvârşit cecace sa numit lo- 
vitura de stat dela 2 Maiu 1864. a 

Cuza adresează o proclamaţie către popor în 
care anunţă şi explică disolvarea camerelor; şi 
plebiscitul popular, la care face apel, -aprobă 
actul cu 652.621 voturi contra 1.307. In 15 Au- 
gust 1864, Cuza promulgă legea rurală, care stipula 
că: sătenii clăcaşi sunt şi rămân proprietari 
pe locurile supuse posesiunii lor. Ei sunt înda- 

„toraţi a răscumpăra numai libertatea braţelor lor, 
indatorirea clăci'or, podvezilor, meremeturilor şi 
a altor munci pe care crau siliţi a le presta 
boierilor. - | ii 

Astfel printr'o luptă inverşunată cu aristocra- 
ţia, s'a intăptuit cea mai importantă reformă a lui 
Kogălniceanu. Ea a fost cheia de boltă pe care s'a 
clădit România cea nouă, căci prin această! re- 
formă a marelui om de stat s'a putut pregăti, ca o - 
urmare firească, din țărănimea liberă și împro- | 
prictărită, armata naţională, care, treisprezece. ani: 
după accasta, va lupta, cu glorie, pe. câmpiile 
Bulgarici actuale, spre a făuri independenţa rega- 
tu'ui român. 

Războiul . Se cunose împrejurările în care a 
“din 1877. isbucnit şi s'a desfăşurat războiul din 

18171; nu ne oprim deci asupra lor.: 
În urma Consiliului de coroană, care a decis răs- 
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boiul, când ministrul de externe al 'vremei, N. 
lonescu, s'a declarat împotriva răsboiului, Kogăl- 
nicecanu sa impus prin adâncă pătrundere a si-. 

"tuaţiei ca singurul om în stare să conducă Minis- 
terul de Externe. ' Rugat, spune el, în. circulara 

„către agenţii noştri din străinătate, de către Prin- 
cipe şi de guvernul său, a primit asupra lui. 
„sarcina delicată. Sunt în deajuns de cunoscute 
împrejurările în care s'a desfăşurat răsboiul pen- 
tru independenţă. Dar pentru a se vedea lupta pe 
care Kogălniceanu a dus-o pentru apărarea Basa- 
râăbiei, voiu cita aci un pasagiu dintr'o scrisoare, 
“mai puţin cunoscută, a lui Kogălniceanu către ba-. 
-ronul de Jomini, mâna draaplă a Cancelarului 
Rusici,. Gorciacov. Răspunzând la o scrisoare a 
Baronului, care ne acuza de duplicitate şi de lipsă 
de loialitate, Kogălniceanu, spunea, în numele u- 
nui neam întreg: 

„Zece mii de Români dintro armală de 50.000 
de oameni, dorm azi somnul lor 'cel de fe urmă, 
în jurul Plevnei şi în câmpiile Bulgariei. 

Această bărbătească, dar dureroasă jerlfă noi. 
am îndeplinit-o dintr'un avânt al ini:nii, fără con- 
diții, fără tratat prealabil, căci pentru noi cuvân- 
tul Majiestăţii Sale Țarului preţuia ca și tratatele 
cele mai forinale şi purta în sineşi cea mai înaltă 
din “toate sancțiunile. 

Toată perțidia noastră. sa redus deci la o buriă 
credinţă deplină, toată istețimea noastră la- o în- 

“credere desăvârşită 
. . . e ic: . . . . . . 4 [i 

Corectă dela început, România doreşte şi ţine 
să rămână corectă până la capăt. Totuşi dacă a 
refuza de a ceda -plământ românesc, dacă a nu se 
supune cu o uşoară bunăvoință la: jertfe la care 
nu S'ar putea îndupleca nici o naţiune şi nici un 
guvern, care se respectă, dacă toale acestea în- 

CL AI a



seamnă duplicitate, alunei recunosc, mărturisesc, 
declar că învinuirea este dreaptă şi că ţinem, cu 
toală inima şi cu toată cinstea, să o merităm. 

Excelenţa Voasiră constată, şi nimeni nu se gân- 
deşte să conteste, că Rusia este puternică şi Ro- 
mânia slabă. Prin forţă, ea poale lua mai mult 
decâ! Basarabia; ea poale lua [ara întreagă. . 

Dar mai fresus de forţă, este legea dreptăţii 
clerne şi a moralei eterne, şi în acest domeniu 
din care: nimeni nu ne foaie expropria, noi ne 
întărim la -rândul noslru cu acea putere ce îşi 
trage caracterul ei absolut din. însăşi principiile 
care i-au dat naştere şi din care se nilreşte... 

E rândul Rusiei de a înţelege, că pentru o ţară 
mare, iubirea a 5 milioane de Români, asigura- 
rea că inimele şi braţele lor vor fi lotdeauna gata, 
prefueşte mai mult -decât o biată făşie de pemânt”. 

„__ Cu aceeaşi căldură sufletească a apărat Basara- 
bia înaintea congresului dn Berlin, .unde talentul 
lui a atras admiratia marilor diplomaţi. Dar cauza 
Basarabiei era pierdută ma! dinainte. 

În April, 1880, părăsea Ministerul şi trecea ca 
Ministru al Țării la Paris. Pleca fără a semna 
„tratatul din Berlin. „Cedarea Basarabiei nu poartă 
semnătura mea”, spunea €l, uşurat. ” 

I s'a adus lui Kogălniceanu învinuirea că nu a 
primit - tratatul dela San Stefano, prin care, în 
schimbul Basaratici, ni se ceda Dobrogea cu ca- 
drilaterul până la Varna. Dar tocmai aci stă marca 
intuiţie politică a lui Kogălniceanu. Căci ne între- 
bim: cu ce drepturi-ar mai fi putut pretinde nea- 
mul nostru la congresul din Versailles, Basarabia, 
şi: cum arumnai îi putut-o apăra în faţa pretenţiu-. 
nilor sovietelor ruseşti, când am fi primit de bună 
voie la 1877, tratatul dela San-Stefano şi am fi 
renunţat noi înşine pentru totdeauna la Basarabia? 
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V. 47. Kogălniceanu. în literatura românească. 

S'a arătat mai sus (pag. 10—15) îndrumarea nouă 

şi. sănătoasă pe care Kogălniceanu a dat-o litera- 

turii noastre la 1840. Pe când literatura din Prin- 

cipate cra invadată de traduceri şi imitații servile 

ale literaturilor străine, Kogălniceanu; prin prog-a- 

mul Daciei Literare, îndrepta scriitorii spre isvorul 

dătător de vieaţă al tradiţiilor istorice şi al obi- 

ceiurilor naţionale. - 
De sigur că şi înainte de Kogălniceanu, scriitorii 

care au.pus temeliile literaturii noastre moderne 

şi-au căutat inspiraţia, subt influenţa romantismului 

francez, în trecutul glorios al neamului şi în 'cre- 

dinţele populare. Ia 1830, Cârlova publicase în Cu- 

ricrul Românesc: Ruinurile Târgoviştei; în 1831: 

Marşul oştirei române; în 1832 Gr. Alexandrescu 

publicase în primul său volum, Fliezer şi Naftali: 

Adio la Târgovişte: în Moldova; Costache Negruzzi 

„publicase la 1837, Aprodul Purice, la 1838, în A bina 

Românească: Riga Poloniei şi Prinţul Moldovei (după 

Charles XII al lui Voltaire şi după cronica lui Nico- 

lae Costin). Eliade însuşi va da la lumină Sburătorul 

în Curierul Românesc 'pe 1844. Dar într'o vreme când 

din teascurile  tipografiilor. işeau necontenit. tra- 

duceri — puţine bune, multe rele — nimeni până 

. la- Kogălniceanu nu a -încereat să stăvilească -pu- 

hoiul lor şi nimeni până la el nu a ridicat necesi- 

tatea inspiraţiei din vieâţa naţională —-eeca' trecută 

şi cea actuală — la înălţimea unui crez, făcând din 

aceasta un program de luptă literară. Inainte de 

a se introduce în judecarea operelor de artă crite- 

riul estetic, literatura noastră trebuia naţionalizată şi 

aci e în parte meritul lui Kogălniceanu. Vigoarea 

cu care el a îndreptat atacul împotriva clasei bo- . 

iereşti, care în goana după tot ce ce străin, 

dispreţuia literatura naţională, a-avut răsunetul cu- 
Ss 
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venit în societatea vremii (vezi mai jos pagina 73: 
articolul: D. A. Demidoff în Banat, Valahia şi Mol- 
dova şi pag. fragmentul Din tainele inim2i). 

"Kogălniceanu a încercat să aducă la îndeplinire 
acesi program literar prin reviste, prin calendare, 
Almanah de învățătură şi țpetrecere, cum le numea 
el, sau Album istoric şi lilerar şi chiar prin 
teatru, căci în 1840 el a fost însărcinat, împreună 
cu Alecsandri şi Costache Negruzzi, să conducă 
Teatrul Naţional din Iaşi, şi, alături de prietenii săi, 
a lucrat.la întocmirea repertoriului cu două pre- 
lucrări dramatice: Orbul fericit şi Două feinei îm- 
potrica unui bărbat. In revistele; calendarele şi 
albumele sale literare, Kogălniceanu nu s'a mulţumit 
numai să fie un îndrumător, ci a căutat cl însuşi 
ca, şi în teatru, să-şi realizeze programul prin cri- | 
tică, nuvelă istorică, schiţă de moravuri şi o 'încer- 
care de roman neterminat, Tainele inimei. : 

In nuvela istorică Trei zile din viața Moldovei 
(25 Februarie, în car2 Bucovina „adică 118 de 
mile de pământ strămoşesc, a fost smuls din tru- 
pul Moldovei; 1 Octombrie 1777, tragedia uciderii 
lui Gr. Ghica şi 18 August 1778, tăierea boie- 
rilor care puseseră la cale uciderea lui Gr. Ghica), * 
a isbutit mai puţin, fiindcă preocuparea de amă- 
nuntul. istoric şi tendinţa naționalistă L-a împiedecai 
să dea eroilor. mişcare şi viață şi să creeze ca- 
ractere adânc omeneşti. Dar a fost mai norocos 

- în schiţele de moravuri care prin însăşi natura 
genului, oferă o materie mai prielnică pentru ten- 
dinţă. Inzestrat cu un ascuţit dar de observaţie, 

„cu humor şi cu spirit caustic, având dinainte 
şi modele franceze, a -isbutit într'o vreme în 
care societatea românească era în prefacere, să 
fixeze scene şi tipuri din vremea sa, care şi azi 
se citesc cu plăcere. E un spirit vioiu, tinerese 
în aceste schiţe ca de ex, în Iluzii pierdute, unde 

! 
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-pe un fond de moravuri contiporane, desfăşură 
“intriga unui roman de dragoste primăvăratecă, în 
pensionul dela. Miroslava, cu fiica dascălului său 
de greceşte; sau în Provincialul la laşi unde zu- 
grăveşte cu, mult realism şi humor figura bictului 
provincial, care după ce se luptă din greu la ba- 
ricră -cu cinovnicul stăpânirii ca să-şi salveze câr- 

_naţii cu usturoi — carnea era monopolizată în Capi- 
tala Moldovei —este dus de harabagiu la cel mai lu- 
xos hotel din Iaşi, Regensburg, unde este exploa- 
tat ncomeneşte, se mută apoi când:vede .că punga 

se subţiază “la un han, gustă din plin toate plă- 

cerile vieţii din Capitală, pentru ca în cele din urmă 
să sc întoarcă” mulluz acasă, cu o datorie de 1.000 
galbeni şi cu moşia scoasă la mezat. 

A încercat şi un roman social: Din tainele inimei, 
dar şi aci intriga şi cadrul. social îi servese pentru 
a combate graba cu care contimporanii săi imitau 
tot ceea ce cra străin: - 

In aceste tablouri de moravuri, viitorul lup- 
tător pentru ridi-arca şi împroprietărirea clasei ţă- 

răncşti vădeşte adesca (ea de pildă în Scene pilo- 

reşti din obiceiurile poporului: Un nou fel de a face 
curte), o simpatie adâncă pentru clasa ţărănească, 
păstrătoarea vechilor tradiţii, ale cărei obiceiuri pa- 

triarhale, pline de sănătate morală, le pune în con- 

irast cu frivolitatea şi cu materialismul 'claselor 

orăşeneşti. | | 
In jurul programului literar, al lui Kogălniceanu 

sau grupat cu vremea seritorii nouci generaţii din 

toate ţinuturile româneşti. Dela început Kogălni- 

“ecanu' sa bucurat de colaborarea moldovenilor: C. 
Negruzzi, care a publicat în coloanele Daciei Li- 
terare: Alexandru Lăpuşneanu; Alcesandri, care, 

întors din Italia cu suilct plin de impresii roman- 
iice şi-cu numeroase lecturi, a. prelucrat prima sa 

nuvelă: . Buchetirea din Florenţa; Basarabeanul C. 
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"Stamate şi mai târziu A. Russo. Au venit apoi 
Iruntaşii generaţiunii din Muntenia care sau rupt - 
de Heliade: Rădulescu când acesta sa înfundat pe 
calea italicnizării limbii: Grigore Alexandrescu, Ion 
Ghica, Nicolae Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu, 

Revistele şi publicaţiile literare ale lui Rogăl-. 
niceanu au devenit centru de grupare al scriitorilor 
tincri care, uniţi între ci printr'o frățească solida- - 3 

ş ritate, au sfărâmat, mai întâi prin literatură, gra- 
niţele dintre cele două principate; 

Scrisul acestor fruntaşi ai generaţiei dela '48 a 
găsit atunci un adânc răsunet în public. O eră nouă 
incepe: de entuziasm, de însulleţire, de idealism. 

Curentul nu şi-a putut urma cursul său, fără 
stânjeniri, fără lupte. Cenzura, instituită de Ruşi în 
1829, priveghea tot ce se publica în ţară cu cea mai 
mare străşnicie, dar şi cu multă naivitate — după cum dovedesc dosarele cenzurei publicate de re- 
gretatul istoric Radu Rosetti. Revistele au fost rând 
pe. rând suprimate, iar scriitorii închişi, | 
“Dar cu toată urgia stăpânirii „Şi a” censurei, 

ideile literare şi-au făcut drumul şi cle au pre- 
gătit generaţia dela '48 pantru marile acte politice 
pe care le-a săvârşit mai târziu. Scrisul lui Rogăl- niceanu ca şi al contimporanilor săi, păstrează pe 
lângă avântul tineresc acel suilu de idealism care 
fac 'din cel o. întăritoare şi sănătoasă hrană -sufle- 
tească, - , . 

Activitatea literară a: lui Kogălniceanu este în- 
ireruptă în preajma vreinurilor subeiumate ale re- 
voluţiei. din 1848. De aci înainte, vicaţa politică îl 
absoarbe cu .totul; el este adus nu să scrie, ci să 
facă istorie; şi în această nouă direcţie, se impune 
în generaţia sa, ca cel mai imare orator — privi- 
ghetoarea Moldovei”, după cum l-a numit, cu drept 
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cuvânt, tineretul enturiast din vremea luptelor pen- 

tru Unire. . 
Deşi în forma scrisă în care le avem, discursu- 

rile lui sunt lipsite de farmecul pe care-l imprimă | 

emoția comunicativă, căldura vocii, gestul care dă 

vieaţa cuvântului, adică de ceea ce se numeşte. ac- 

țiune oratorică, totuşi ele se citesc şi azi, cu mult 

interes. 
Legate de .cele mai importante erenimen'e din 

istoria neamului (Unirea Principatelor, împroprie- 

tărirea şi emanciparea ţăranilor, războiul pentru 

independenţă, apărarea Basarabiei la congresul din 

Berlin, chestiunea Dunărei), discursurile lui Kogă!- 

niceanu sunt cele mai preţioase documente, care 

luminează pe deplin una din cele imai drama- 

tice faze ale istoriei noastre contimporane. În a- 

celaşi timp, prin claritatea cu care îmbrăţişează în. . 

întregul ci chestiunea desbătută, prin argumentarea 

strâns înlănţuită, 'prin suflul cald al unui naţiona- 
lism sănătos şi prin pateticul 'mişcător, discursurile 

lui. vor rămâne pentru totdeauna în literatura noa- 

stră ca frumoase modele ale genului. 

s% 

La 1891, 20 Iunic, Kogălniceanu, obosit de truda 

muncei unei vieţi întregi închinate ţării, închidea 

pentru totdeauna ochii. După moarte, vechile partide 

politice, în luptele lor sterpe, îl uitaseră pe el, care 

(ma fost -ostaşul devotat al vreunui partid, ci al 

ţării, pe el care a pus temeliile trainice ale Ro- 

mânici Mari. o. 
vi „Va veni odată timpul '— zicea el întrun ceas 
“de amărăciune — când lucrările mele se vor pre- 

ui după adevăratul simţ cu care: eu Je-ami cuse- 

lat şi înfăptuit”, Acest odată a sosit acum. Acum, 

în frământările mari de la hotarele noastre, 

când opera lui este încheiată, când unitatea naţio- 
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nală este desăvârşită, când pătura ţăcănească a 
dobândit în stat locul de i se cuvine, -acum a enit 
şi timpul ca munca lui şi a generaţiei sale să fie 
înţeleasă şi preţuită de: toată suflarea românească 
-în adevărata ei valoare. Acum, în epoca nouă de so- 
lidaritate naţională, de închiegare a unităţii şi de 
reconstrucţie a ţării. 

Direcţiunea colecţiunii Clasicii români comen- 
taţi, urmărind în primul rând cultura şi educaţia 
tineretului nostru, crede a împlini'o datorie de re-. 
cunoştinţă faţă de acest mare înaintaş al întregirii 

“naţionale, închinând cel dintâi volum, operei lui. 

Bucureşti, 1928 

3, Kogălniceanu, Scrieri şi Discurauri. 33
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  „SCRISOAREA LUI M. KOGĂLNICEANU 

Către tatăl şi surorile sale, scrisă din. Berlin (1837) 
Text românesc — cu litere cirilice — şi tezt franceze 

En-tâtul reprezintă Palatul regal din Berlin, 

(Originalul în Biblioteca Academie Române).





BIBLIOGRAFIE 

- 1, OPERELE LUI M. KOGĂLNICEANU 

[. Scrieri din tinerețe, publicate la Berlin. 

„NM. DE KOGALNITCHAN, [istorie de la Valachie, de lu 
Moldavie et des Valaques trausdanubiens "Tome 1, . 
Berlin, 1837. 1 vol. 89 AX 4470 p 
Iistorie de la Dacie des Valaques transdanubiens —- 
et de la Valachie. Nouvelle cdițion, Berlin (B. Bchr) 

„1854, 1 vol. S0- XVI, 470. - 

MICIIEL DE KOGALNITSCIIAN, Esquisse sur histoire, les 
, mocurs et la langue des Cigains connus en France - 

sous le nom de Bohemiens, suivie d'un recueil de 
“sept cents mols cigains Berlin, 1837. 1 br. 59 IV. + 

46 p. 

KOGALNITCHAN (MICHAEL VON). Shizse einer: Geschi- 
„_ chte-der Zigeuner, ihrer_ Silten und ihrer - Sprache, 

-  nebst einem kleinen 'IPorterbuche dieser Sprache. „us 
dem Fransosischen iberseizt und mit: Anmerhkungen 
und Zusătzen begleitet von Pr. Casca. Stuttgart, 
1840-1 br. 8%. - | : “ 
Schiță despre ţigani. Traducere de Gh. Ghibănescu. 
Iaşi, 1900. , 
— Moldau und Yallachei. Romănische oder Walla- 
chische Sprache und. Literatur von Alichael Kogal- 
niceano-. Berlin, 18 _lanuar 1957, mit rumânischer 

_UVebersetzung (mit Portrait) herausgebegen von Va- 

-- sile Kogalniceano. — Moldova "şi Valahia. Limba şi 
" literalura românească sau. valahică de: Mihail Ko- 

— . / 
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" gălmiceanu. Berlin, 15 Januarie 1837, cu traducere 
din nemţeşte (cu portret), publicată de Vasile Ko- 
gălniceanu, Bucureşti, 20 lunie 189, 
Lste o schiţă istorică a literaturii româneşti, publi-* ' 

„cată, de-M. Kogălniceanu în Magazin făr die Litera- 
tur des Auslandes, 1537. Traducerea româncască se 
află reprodusă şi în Biblioteca pentru toți. ! : 

N — IL. Reviste. 

Alăuta Românească." laşi, 1838,-apărută numai 5 numere 
: Culie—Septembrie). Cu al 5-lea număr a fost supri: 
mată de censură. , . a 

Dacia Literară. laşi, 1840. A fost suprimată de censură la al 
doilea număr. Ma . 

Propăşirea, foaie ştiinţi[ică şi literară. laşi, 1844. A fost 
suprimată de censură. 

Arhiva Românească, I—IL. Iaşi, 1841, 1845. 2 vol, 8 VIII 
. —- 376; NIV + 422. Ed. II, laşi (A. Bermann) 1860, 

1862; VIII + 282; IV 4- 318, . 
Foaie sătească a Principatului Moldovii. Iaşi, April 1810— 

„Dec. 185, . - o. 

III. Calendare literare. 

Almanach de învățătură şi petrecere, publicat de il. Ko- 
| gălniceanu. Iași 184. -: . 
Album istoric şi litteraru. laşi, 1854. 

IV. Literare: 

Illusii perdute, Un întâtu amor. laşi, 1841... 
Tainele inimei (fragment de roman) publicat în Gazeta de 

Aoldavia, 1850 reprodus de N. Cartojan. în AMlihail Ko- 
gălniceanu, Activitatea literară, comunicare făcută în 
şedinţa comemorativă dela 20 Iunie 1941, a Academiei 
Române. Memoriile ' secțiunii literare, seria ÎI, tom 
XI, mem. 3, Bucureşti, '1942, anexe p. 23—49. 

V. Istorice. 

Pragments - tir€s des chroniques moldaves. et valaques, 
pour servir A histoire de Pierre le Grand, Charles 
ATI, Stanislas Leszczynski, Demâtre Cantemir et 
Constantin Brâncovan, Ill. Iassi, 1845, 2 vol. 
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Letopisiţele ţării Moldovii publicate "pentru întâiaşi dată. 
Iaşi. Tom 1 (1832),:tom. Il (1845), tom. III (1856). 

Cronicele Romaniei seu Letopisițele Moldaviei şi Vala- 
hici, a doua ediţiune. Bucureşti, 1872—74. 3 vol. _ : 

Răpirea Bucovinei (după: documente autentice). 1875: 
7 Maiu—25 Aprilie. Bucureşti, 1875, 1 br. în 8, 
Nctipărită la Vălenii-de-AMunte în 1911. . | 

-Rapt de la Bukovine d'apres des documents authentiques, 
Paris, 1875. 

VI. Politice. 

M, KOGĂLNICEANU, Dorinţele partidei naţionale în Alol- 
dova. August, 1S4$. 1:br. în 8,- 

Dorinţele partidei naționale din: Aloldova redactate în Bu- 
„covina la anul 1545 şi reeditate acum din nou de 
Comitetul Oposiţiunei-Unile din laşi. Cu o prefață 
şi note de George Mârzescu, laşi, 1883. . i 

Noul Acatist a marelui Voevod Mihail Grigoriu [Sturdza] 
- de Al. Kogălniceanu, Cernăuţi, 1815, reeditat din 

nou de Vasile Mi. Kogălniceanu. Bucureşti, 1894. 
Protestaţie 1848. 
Proiectu de' Constituţiunea Principateloru-Unite Moldavia 

şi Țerra Românească, elaboratu de Comissiunea Cen- 
trală şi protocolele Comisiunei Centrale . atingătore 
de constituțiune publicate de AM. Kogălniceanu Vol. 
Î. Iassi, 1801. | - 

Dare-de-smă a . deputaţilor opozițiunii către alegătorii 
loru. Bucureşti, 1875, . 

Circulară.... cătră toţi pre[ecţii din țară _dată la 13 No- 
“ emvrie_ 1864, relaliv la biletele de identitate perso- 

„male, Extrasă din Monitorul Olicial din Noemvwrie - 
1801. Iaşi, 1910. - : | 

Letire du Prince Couza â Alonsieur Nogalniceanu Paris. 

VILE Discursuri, 

dpărarea Alinisteriului din 30 = Aprilie 1860 înaintea 
- Adunării elective din laşi, rostită. în şedinţele din 

15 şi 1î Fevruarie '1861. laşi, 1861. | 
Defense du ministere du SU Avril 1900, prononce... de- 

„ „vant: PAssemblee- de Moldavie “dans les seances du 
"15 et_du 1. Pevrier 1801. lassi, 1861. 

Imbunătăţirea sârtei țeranilor. Cuvântu rostitu în Aduna- 
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rea: Generală a : României, şedinţa din 95 Maiu 
„1862, Bucureşti, 1862, Sa 

hăspunsu la interpelațiunea [ăcută de D. Ministru al Culte- 
lor.de. D. Mihail Kogălniceanu în şedinţa: Adunării 
din 19 Alartie 1862, laşi, 1862, — 

Desminţire la” respunsul D. Cnezu D. Cantacuzino la | 
interpelațiunea făcută D-lui Ministrul al Culteloru. 
Bucuresci, 1862. ” ! 

Cuvântu în contra adresei, rostitu în şedinția „Adunării 
Generale a României din 9. Februarie 1663. Bucu- 

” resci,.1863, , 
Cuvînt asupra proiectului de organisarea militară... Bu- 

curesci, 1864. . , , 
Discursurile” D.- D. lon Brătianu şi Alihail Cogălniceanu 

în - discuțiunea proiectului de adresă spre ' respuns 
la discursul tronului (tradus şi franţuzesce). Bucu- 

„ wesci, 16658. Ă 
Costiunea Strousberg. Cuventu rostit . în Adunarea. De- 

putalilor, şedinţa din 15/27 Decembrie 1871. . laşi 
1872. 

ungelegenheil : Strousberg. Nede gehalten in der Depu- 
tirten-Kammer zu Bukarest in der Silcung von 
15/27 .Dec. 1871. Bukarest,. 1872.. A . 

Cuventa conira adresei rostilu în. Camera Deputaţiloru în 
(5/1 Junie 1875). Bucureşti, 1875. DE 

Cuvânt în -contra  primirei în Senat a D-lui N. Voinov, 
rostit "în şedinţa Senatului din :23 Fevruarie 1877, 
Bucuresci, 1877. - 

Tocmelile agricole. Cuvent rostit în şedinţa Camerii De- 
, -putaților din 11 Februarie 1882. Bucuresci, 18$2.. 

„ Interpelaţiunea privitoare la expulsarea Românilor de 
peste Carpaţi Bucureşti, 1886. E , 

Discuţiunea asupra proiectului de respuns la mesagiul 
Regelui, Discurs rostit în: ședințele. de la 5 şi 17 
Dec. 1590. Bucuresci, 1891. - . _ 

Desrobirea. Țiganilor. Ștergerea privilegiilor  boereşti. E- 
manciparea 'feranilor. Discursu rostitu în Academia 
Română, şedinţa solemnă de la 1(13) Aprilie 1891. 

„ Bucuresci, 1$91. . - “ 
Cuvântu în contra alegerii şi a eligibilității D-lui Alec- 
: sandru K. Aloruzi. laşi, 1 
Programa de. la Macar-Paşa aplicată de guvernul doim- 

- nului Ion _ C. Brătianu.- Cuvânt rostit -în. şedinţele 

=. curești, 1883... 
ÎN) 
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Camerâi Deputaţilor din 20 şi 27 lanuar. 1883. Bu- - 
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Discours sur le projet d'organisation militaire  prononce.... 
dans scance du ? Levrier 1661. Bucuresci, 1864. 

Cestiunea Universităţii de laşi înaintea Senatului. Cu- 
vinte rostite în ședințele .din 1, 2 şi 4 Februarie. 
1577. Bucuresci, 1877. - 

Cestiunea Dunării. Discursuri rostite. în ședințele Came- 
rei Deputaţilor din 1 şi 2 Maiu 1682. Duc. 1882. 

VIII. Corespondenţă: 

Scrisori 18314—1519 cu o prefaţă, un indice de lucruri, de 
nume proprii şi de cuvinte de Petre V. Ilaneş. Du- 
curești, 1913, 268 p. 
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2. STUDII ASUPRA LUI M. KOGĂLNICEANU 

G. G. BURGHELE, Mihail Kogălniceanu. Conferinţă desvol- 
tată la Atheneul român din Dorohoiu. Cu 0 stampe 

"şi cu o precuvântare de Domnu V, A. Urechiă Bu- . 
cureșşti, 1908 , 

CONST. ERBICEANU. Scurte notiţi biografice asupra vieţei 
„şi aclivităjei marelui palriot şi distins cetățan Ali- 
hail Cogălniceanu, Bucureşti, 1892. - 

G. I. IONESCU-GION, Mihail Kogălniceanu şi răpirea Ba- 
sarabiei Bucureşti, 1894. 

A. D. XENOPOL, Mihail Kogălniceanu. Discurs de recepţie 
«rostit în şedinţă solemnă, sub președenția Al.S. Ie- 

gelui, 12 Martie 1895, cu răspunsul D-lui Dimitrie 
A. Sturdsa, membru al zlcademiei Române. Bucu- 
reşti, 1895. : 

| LUCREŢIA RĂDULESCU PRAVĂT Z, Activitatea lui Mihail 
Kogălniceanu până la 1806. Teză de doctorat. laşi 1913. 

D. ONCIUL, Mihail Kogălniceanu. Memoriu la centenarul 
naşterii lui. Academia Română. Din memoriile Sec- . 
țiunii istorice (Şedinţele 'din 28 Septemvrie şi 5 Oc- 

„ tomvrie 1917). Bucureşti,-1918. . 

N. IORGA, Mihail Kogălniceanu, Scriitorul, omul politic şi! 
Românul... Editura Fundaţiuni LI. V. Socec,: Bucu- 
reşti., Cea mai completă monografie, - Ă 

RADU DRAGNEA, Mihail Kogălnicenu, cd. 1, Cluj, 1921; 
cd. II (revăzută).. Bucureşti, 1926. 

N. CARTOJAN, Monografie publicată fragmentar în Convor- 
'biri Literare, XLVII (1907); pag. 582 şi urm.: Copilă- 
ria,-pag. 713: AM. Kogălniceanu la -Luneville: zirhiva 
Românească Bucureşti, III, 1939, p. 1—13 M. Ko-' 
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gălniceanu la Berlin: ibidem, V, 1940: Operele lui Ko- 
gălniceanu din timpul studiilor la Berlin, cu recensiile 
din Magazin făr die Literatur des Auslandes în anexe: 
V, 1940: Intoarcerea lui Kogălniceanu în ţară, în anexe: 
Scrisori inedite de la Dr.. Brenncker pedagogul lui . 
Kogălniceanu la Berlin, de la Al.şi A. Sturdza, Alăuta 
românească, extras din „Omagiul lui Bianu”. Bucu- 
reşti 1927: Drum Drept, 1915, pag. 35 şi urm.: Ko- 
gălniceanu şi Societatea de Arheologie şi istorie ve- 
che a Nordului; Convorbiri Literare, XLI (1907), 197 - 
şi urm.; 416 şi urm.: Soarta unci reviste literare în 
1844 Propăsirea); p. 1211: Un episod din istoria cen- 
surei în Moldova (date privitoare la Dacia Literară 
şi Steaua Dunării); Revista. istorică, 1928; Noi do- 
cumente privitoare la suprimarea Propăşirei; Con- : 
vorbiri Literare, XLIX (1915), p. 40: Surghiunul lui 
Kogălniceanu la mânăstirea hâşca; cf. şi anul ALV 
(1911), p. 1931 şi urm.: Un document nou privitor la 
surghiunul lui M. Koză niceanu: Flamura, 1925 (extras): 
Călătoria lui Kogălniceanu la Paris în 1846; în Anua- 
rul Gimnaziului „. Maiorescu” din Giurgiu pe anul 
şcolar 1918—1919, Bucureşti, 1919, p. 47 şi urm: Că- 

"lătoria lui Kogălniceanu în Spania (1847); în Lui 
lon Bianu, Amintire din partea foştilor şi actua- 
lilor funcţionari ai „lcademiei Române, Bucureşti, 
1916, p. 57: Pribegia lui M. Kogălniceanu în Buco- 
vina în 1848. | 

N. CARTOJAN, Mihail Kogălniceanu, Activitatea literară, 
" comunicarea făcută în şedinţa comemorativă dela 20 
Junic, 1941, a Academiei Române. Analele Academiei 
Române. Memoriile secțiunii literare, seria . IN, tom. 
XI, mem. 1, Bucureşti, 1042, - - 

ANDREI RĂDULESCU, MM. Kogălnictânu, Omul poliic, 
comunicare făcută în şedinţa comemorativă: de la 20 
unice, 1941. Analele Academiei Române. Memoriile 
secțiunii istorice, 'seria III, tom. XXIV, mem. 11. Bu- 
curești, 1942, , ! 

ALEX. LĂPEDATU, Omul dela 2 Mai. Invinsul dela 11 Pe- 
„bruarie în Analele Academiei Române. Mem. secţ.: 
ist., seria IL, tom. XXV, mem. 5, Bucureşti, 

I. MINEA, Ce citise generaţia Unirei, (în Anuarul Gimna- 
ziului „. Maiorescu” din Giurgiu .pe. 1918—19).. 

, 
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P. V. HANEŞ, M. Kogălniceanu în Convorbiri - Literare 
” ĂLV, (LOL) şi în Studii de literatură română. DBu- 

curoşti, ed. Il, pag. 32—35. La pag. 40—4S: Karamsin 
şi Kogălniceanu. 

VASILE M. KOGĂLNICEANU, Acte relative la 2 dlaiu 1864 
cu trei facsimile şi irci stampe cu 0 precuvântare 
de Dimitrie A. Sturdza. Bucureşti, 1894, 

VASILE, M. KOGĂLNICEANU, Acte. et documents relalives 
a Lunion de la Ilongrie avec la Roumanie et ă Palli 
ance des Ilongrois: et des lhoumains "contre Pelutri- 
che en 1859. Bucuresci, 1895. i 

" VASILE M. KOGALNICEANU, Acte şi documente din cores- 
pondența diplomatică relative “la resboiul indepen- 
denței României 1877—1878. Bucureşti, 1593. 

GH. GHIBĂNESCU, Surete şi izvoade, vol. XXV (Docu- 
mente Kogălniceneşti între 1528—16765). Iaşi. 1933, 

- Cu deosebire paginile CC şi următoarele unde se gă- 
” sesc documente biografice despre M. Kogălniceanu, aşe- 
zate în ordine cronologică. . - . 

MIHAIL KOGĂLNICEANU, Ciclu de conferinţe ținute la Ra- 
dio-Bucureşii în  Vebruarie_ 1935. - Bucureşti, 1936. 
(Fundaţia culturală Mihail Kogălniceanu). - 

* MARCEL EMERIT, Les paysans roumains depuis le traite 
d'Andrinople jusqu'a la libcration - des terres 1829— 
1504. Etude sociale, Paris. 1937. (Despre reforma 

„ împroprictăririi țăranilor). . . , 
D. C. AMZĂR, Kogălniceanu la Berlin, câteva dale noi din 

vremea studiilor, în Cercetări Literare (Facultatea 
de Litere din București, Seminarul .de istoria litera- 
turii române) publicate de N. Cartojan. III. Bucu- 
reşti; 1939, p. 285 şi următoarele. Inscripţia lui Ko- 
gălniceanu la Universitatea din Berlin, pagina 304. 

„IULIA FRUMUZACHE, Bibliograția revistelor redactate de 
A. gKogălniceanu “extras din Arhiva Românească 1V, 
1940. . - 

MIRCEA TOMESCU, Mihail Kogălniceanu ca editor extras 
din Convorbiri Literare, August-Oct. 1941. 

GIL, UNGUREANU, Contribuţiuni privitoare. la cunoaşterea 
lui AM. Kogălniceanu ca avocat, extras din Istoria 
avocâturei în Moldova. - . 

Ă mn ” 
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"1. DIRECTIVE LITERARE



PROGRAMUL. „DACIEI LITERARE“ 

Dacia. Literară a apărut: în 1840. Prograinul acestei 
reviste este de o importanță deosebită, deoarece  în- 
fățișează începutul unei noi direcții în literatura _ro- 
mânească. 

După un scurt istoric al revistelor | şi ziarelor ro- 
mâneşti, Kogălniceanu, subliniind caracterul regio- 
nalist al tuturor, tendința de. imitare a literaturilor 
streine şi mania traducerilor din epoca sa, schițează 

„în dinii- mari programul: noului curent diterar alcă- 
„duirea unei litzraturi comune pentri. întregul near. 

În jurul acestui program literar s'au adunat scrii- 
toriu cei maui bug: ai: timpului: C. Ne gruzzi care -pu- 
blică, în foile Daciei Literare: Scene” din cronicele 
Moldaviei, Alexandru Lăpuşneanu; Scene pitoresci 
din. obiceiurile Moldaviei: Cântece populare a Mol- 
daviei, Scene contimporane: O alergare de caiy 
Gr. Alexandrescu care dă: Anul 1840; V. Alecsandri 
cu Suveniri din. Italia: Buchetiera din Florența; Alex- 
xandru Donici cu fabule şi C. Stamati cu poemul: 
„Gafifa blestemată, de părinţi”. | . 

Revista -a apărut numai în 2 numere; fiindcă a 
fost suprimată de cenzură, din cauza unui articol 
în care Kogălniceinu combate cu toată veheimența 
xenomania -(iubirea de: streini a) clasei boereşti din 
Moldova. ! 

Programul - „Daciei Literare» a fost continuat de 
revistele: Pro ăşirea, apărută în 1844, şi România 
Literară, publi icafă în 1855. 
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INTRODUCȚIE -î 
Pui 

|. La anul 1817, d. Racocea,.k. k. translator ro- 

“ mânesce în Lemberg, publică prospectul unii foi pe- 
riodce 'ce era să iasă pentru întâiaşi dată în limba 
românească. Planul seu nu se putu -aduce în îm- . 
plinire. La anul 1822, d. Z. Carcaleki, în Buda, | 
cercă pentru a doua oară o asămine întreprinde- 
re; dar şi această fu în zădar. In sfârșit, la 1827, 
d. |. Eliad vru şi ar, fi putut, pe o scară mult mai: 
mare, să isprăvească aceeace  Racocea şi  Carcaleki | 

nu putură face. Ocârmnuirea de atunce a Țării Ro- 
. mâneşti nu-i dădu: voia trebuincioasă. Aşa puţinii 

„ bărbaţi cari pe atunce binevoia a se mai “îndelet- 
nici încă cu literatura națională, perdură nădejdea 
de a vede vreodată gazete românești. 

Numai” doi oameni nu perdură curagiul, ci aș- 
teptară toate dela vreme și dela împregiurări. A- 
ceştia fură d. Aga Asachi şi d. 1. Eliad; unul în 
Moldavia, altul în Valahia, păstra în inima lor focul 
luminător. a ştiinţelor. Aşteptarea lor nu fu înșe- . 

lată. Impregiurări cunoscute de toți le veniră întru 
ajutor. Așa la 1 Iunie 1829, în Iași, „Albina Româ- 
nească” văzu lumina zilei pentru întâiaşi dată. Pu- 
ţin după ea se arătă și „Curierul Românesc” în Bu- . 
curești. De atunce unsprezece ani “sunt aproape; în- 

tre alte multe înaintări ce s'au făcut în îmbele prin- 
cipaturi, literatura n'a rămas în . lenevire.. Ajutată 

de stăpânire, apărată şi îmbogăţită de nişte băr- 
“ baţi mari şi patrioţi adevăraţi, a cărora, nume vor 

fi trainice ca veacurile, înlesnite prin miile de școli 
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ce s'au făcut în târgurile şi satele Moldovlahiei, li- , 
-  teratura noastră făcu pasuri de urieș, și astăzi se 

numără cu mândrie între literaturile Europei, | 
„După Albina "şi după Curier, multe alte” gazete | 
românești s'au publicat în deosebitele trii mari pro- . 
vincii a vechei Dacii. Aşa în puţină vreme am vă- 
zut în Valahia: Muzeul Naţional, Gazeta Teatrului, 
Curiozul, Romania, Pământeanul, Mozaicul, Curie- 
rul de îmbe secse, Vestitorul bisericesc, Cantorul de 
avis; în Moldova: Alăuta românească, Foaia să- - 

„tească, Oziris; în Ardeal: Foaia Duminicei, Gazeta 
de Transilvania /și Foaia inimei. Unele dintr'însele 

- adecă acele care au. avut un început mai statornic - 
_trăesc şi astăzi; celelalte au pierit sau din nepăsarea 

( 

lor sau din vina altora. - 
N 

TI. Cele mai bune foi ce aveam astăzi sunt: Cu- 
rierul Românesc, subt redacţia d. 1. Eliad; . Foaia 
inimii a d. Bariţ şi Albina Românească carea, în 
anul acesta mai ales, a dobândit îmbunătățiri : sim- 
țitoare. Insă afară de politică care Li ia' mai mult de 
jumătate din coloanele lor, tustrele au mai mult sau 
mai puţin o coloră- locală. Albina este prea mol- 
dovenească; Curierul, cu dreptate poate, nu prea 
ne bagă în seamă; Foaia inimii din pricina unor. 
greutăți deosăbite nu este în' putință de a avea îm- 
părtășire de .înaintirile intelectuale ce se fac în îm- 
bele principaturi.” 

” III. O.foaie dar carea părăsind politica, s'ar 'în- 
„deletnici numai .cu literatura naţională, o foaie carea : 

„ făcând „abnegaţie de loc ar fi numai o foaie ro- 
mâriească, și prin urmare sar îndeletnici. cu pro- 
ducţiile românești, fie din orice parte a Daciei, nu- 
“mai să fie bune, această foaie zic, ar împlini o mare - 
lipsă în literatura noastră. O asemene foaie ne vom. 
sili ca să fie DACIA LITERARA; ne vom sili, pen- 
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„ 

trucă nu avem sumeaţa pretenţie să facem mâi bine 
decât “predecesorii noștri. Insă urmând unui drum 
bătut de dânșii, folosindu-ne de cercările şi -de is- 

“pita lor, vom ave mai puţine greutăți și mai mari 
înlesniri în lucrările noastre. a 
“Dacia afară de compunerile originale a redac-" 
ției şi a conlucrătorilor sei, va primi în coloanele 
sale, cele mai. bune: scrieri originale ce. va găsi în 

“ deosebitele jurnăluri româneşti. Aşa dar foaia noas- 
tră va fi un repertoriu general a  literaturei româ- 
neşti, în carele ca într'o oglindă se vor vede scrii- 
torii moldoveni, munteni, ardeleni, bănăţeni, buco- 
vineni, fieştecarele cu ideile sale, cu limba sa, cu. 

„Chipul seu. N | 
Urmând unui asemine plan, Dacia nu poate decât 

să fie bine primită de publicul cetitor. Cât “pentru 
ccea ce se atinge de datoriile redacţiei, noi-ne vom 
sili ca moralul să fie pururea pentru noi o tablă de 
legi şi scandalul o urăciune işgonită. Critica noastră - 
va fi nepărtinitoare; vom critica cartea, iar nu per- 

“ soana. Vrăjmași ai arbitrariului! nu vom fi arbitrari 
în judeciile noastre literare. Iubitori ai. păcei, nu 
vom primi nici în foaia noastră discuţii: ce ar putea 
să se schimbe în vrajbe. Literatura are trebuință 
de unire, iar nu de. desbinare; cât pentru noi dar, 
vom căuta să nu dăm cea mai mică pricină din 
carea s'ar pute isca o urită și neplăcută neunire. 

„In sfârșit, țălul nostru. este realizaţia dorinţii ca Ro- 
mânii să aibă o limbă şi o literatură comună pent- 

-tru toți. - 

IV. Dorul imitaţiei s'a făcut la noi o manie pri- 
mejdioasă, pentrucă omoară în noi. duhul naţional. 
Această manie este mai ales covârșitoare în lite- 
ratură.. Mai în toate zilele es de subt ţeasc cărţi în 
limba românească. Dar ce folos! că sunt numai 

„4. Kogălniceanu, Scrieri şi Discursuri. . 49
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traducţii din alte limbi și, încă şi acele de ar fi bune. 
Traducţiile însă nu fac o literatură. Noi vom. pri- 
goni cât vom pute această manie ucigătoare-a gus- 
tului -original, însușirea 'cea mai prețioasă a unii 
literaturi. Istoria noastră: are destule fapte -eroice, 
“frumoasele noastre ţeri sunt destul de mari, obice- 
iurile noastre sunt destul de pitorești şi poetice, peri- 
tru ca să putem găsi şi la noi sujeturi de scris, fără 
să. avem pentru aceasta trebuință să ne împrumu- 
tăm dela alte naţii. Foaia noastră va primi cât se! 
poate mai rar traduceri din -alte limbi;: compuneri 
originale îi vor umple mai toate coloanele. 

V. Dacia, ce prin urmare -va cuprinde toate ra- 
murile literaturei noastre, va fi. deşpărțită în pa- 
tru părți. In partea dîntâiu vor fi compuiteri ori- 
ginale a conlucrăftolrilor foaei; partea a doua va 
ave articole originale din celelalte jurnaluri româ- 
neşti. Partea a: treia se va îndeletnici cu critica căr- 
ților nouă eșite în deosăbitele provincii a  vechei 
“Dacii; partea a patra, numită Telegraful Daciei, ne 
va da înștiințări de cărţile ce au să iasă în puţin, 
de. cele ce au: ieșit de subţ tipar, relații de adună- 
rile învăţaţilor români, ştiri despre - literatorii noştri 

"şi, în sfârşit, tot. ce poate fi vrednic de: însemnat 
pentru publicul român. _ 

Iașii, 30 Ghenarie, 1840. e 

„ Redactorul respunzător, M. Kogâlniceanu. 
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SCENE PITOREȘTI DIN OBICEIURILE 
POPORULUI 

NOU CHIP DE A FACE CURTE 

O 'sitele] ctalt-ce donc lă l'oeuvre 
- Que ton bras s'stait impos€?. -, 

Ta bache entame et secoue 
Le monument des vieilles mocurs. 

Edouard Turqucty 

Kogălniceanu, ridicându-se în programul Daciei Li- 
_terare împotriva. traducerilor 'şi îmitaţiilor după literaturile 

străine, arătase importanța fondului naţional. „Istoria 
poasiră — zicea el — are destule fapte eroice, fru- 
moasele noastre ţări sunt destul de mari, obiceiurile 
noastre sunt destul de pitoreşti şi poetice, pentru ca 
să putem găsi și la nci sujeturi da scris,- fără să 
avem pentru această trebuință să ne împrumutăm de la 
alte nații”. În năzuința de a pune în valoare: acest 
punct al programului său, Kogălniceanu, care publica 
în coloanele „Daciei Literare” nuvelele, cu. subiectele 
luate din cronici, ale lui Negruzzi .(Alexandru Lăpuş-  * 
neanu, Riga Poloniei şi Prinţul Moldaviei, 1713), în- . 

" cearcă să dea şi el în schila de: mai jos o icoană 
frumoasă a logodnei işi nunţii ţărăneşti. +Subliniind 
contrastul cu viața egoistă, materialistă şi imorală a o- 
rașelor, el isbuleşte să “scoată în relief tot farmecul 
idilic, plin de nevinovăție şi sănătate morală al 'obice- * 
iurilor patriarhale de la jară şi mai ales de la munte. 

Nou? da ce-i astăzi nou .subt soare? Nu sunt toate 
trecute? Nu sunt toate vechi? Nu-i cinstea veche, 
încât n'o mai găseşti pe pământ? Nu-i patriotismul 
vechiu, încât deabia. îi mai afli' -numele în gura 

” procleţilor? Nu sunt “în sfârşit vechi, paragine de 
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vechi, toate virtuțile și toate viţiurile, până şi moda? 
„ Ş'apoi mai ai încă pretenţie să ne arăţi ceva nou, 

şi încă;ce? — Un nou chip de a face curte! Asta 
este, zeu, o -mare obrăznicie din parte-ţi, când “ştii 
că în veacul ist de aur, noi am. învechit toate chi- 
purile de a- face şi de a resface curte. 
„— Ei bine cu toate aceste, chipul meu este nov, 

pentrucă este nevinovat, și că pentru oameni ci- 
„ vilizați ca dumneavoastră, numai nevinovăția a mai. 
” rămas încă un lucru..nou, nevăzut, neauzit. 

Câteodată ţi se întâmplă poate să te duci la 
țară; asta. n'o-faci.ca să te miri de frumuseţele na- 

"turei, câ să priveşti măreţul resărit a soarelui peste 
-înaltele vârfuri a Carpaţilor, ca :să: resufli curatul 
„aer-'de ;pe -şesurile : Moldovei și a Siretului, ca să 
„auzi desfătăcioasa cântare-a Filomelei 1); ca să zici 
„în sfârşit'cu Văcărescu: : 

“La Carpaji mi-am dus jalea, 
Lor am vrut. s'o hărăzese; .- 

"Resunelul, frunza, valea, 
Apele mi-o înmulțesc. *) 

Nu! Dumneata mu ești așa 'de nebun să te miri! 
de nişte asemine secături. Ce este natura, ce este 
poezia pentru dumneata? Ocupațiile dumitale la țară 
sunt mai.serioase sau mai vajnice,: cum ai învăţat 
a zice în dieceasca dumitale limbă. Te duci la ţară- 
să-ți vinzi stogurile -de fân; să-ţi “vinzi grâul din 
gropi,  popuşoii sau porumbul din coşere, cirezile 
de boi, turmele de-oi, rachiul “din velnița cu ma- 
şină de aburi — în locul. căruia ai fi făcut. mai bine 
o şcoală; — aceste toate le vinzi ca să. stringi 
bani, :cât vei „pute: mai mulţi, dela jidovi, odată 
plaga Egipetului și acum a Moldaviei; şi pe urmă | 

> 

1) filomelă = privighetoare. - : : -- - - 
- 2) -Din poema -lui lancu - Văcărescu: Primăvara amorului. 
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cu: vr'o câteva sute de: galbeni în buzunar, întorcân- 
du-te în laşi, să ai cu ce face intrigi, cu ce da 
rusfeturi 3), cu ce lua. o lojie de rândul întâi la tea- 
trul franțez), cu-ce cumpăra pentru cucoana du- 
mitale zariflicuri dela Miculi, cu ce. tăia stos:5) la 
domnul Cutare şi Cutare, cu ce... cu ce... | 

Ei bine, în mijlocul unor asemine patriotice - o- ? 
cupaţii întâmplatu-ţi-s'a vr'odată să vezi sau Sauzi . 
măcar, cum fac flăcăii curte_ fetelor, mai ales la - 
munte? Spusu-ţi-a cineva -că “la munte, când un 
flăcău apucă pe o fată de peştiman sau de salba 
care-i este împregiurul gâtului, este ca [şi] când şi-ar 
cere-o de soţie? Nu-i chipul galant? Nu: i însuflă 
nişte suvenire: mitologice ? Nu” crezi să. ceteşti: TO- 
manul colanului zeei Vinerei? . . 
„Dacă drăgăluşul nu-i destul de voinic să facă un 
asemine pas, aleargă la cimpoieş, care se duce. de 
spune fetei, în versuri întovărășite de cimpoiu, că 
cutare îlăcău moare, piere pentru dânsa.. 
„Oare aceșt fel de declaraţie nu-ţi place mai mult 

decât. declaraţiile civilizate de pin capitalele româ- 
neşti, - unde tânărul întreabă dintâi câte mii de gal- 
beni, câte moşii, câte. suflete: de țigani are fata? ŞI 
după ce i-a făcut curte — adică lăzei cu gâlbeni — a 
face în: sfârşit, dar tocma în urmă, şi fetei o de: 
claraţie, ce pute a aur, şi a precupei, două ceasuri - 
de departe. 

Dacă fata dela ţară i-a - încuviinţat cererea, flă- 
căul. trimite peţitori cu. cimhpoieşul, în casa fetei. 
Cimpoieşul adresă către părinți următoarea, oraţie: 

| „Moşii și strămoșii părinţilor noștri; umblând la 
vânat. pin codru, au, ailat această ţeară, întru care 

3) rașfet = cuvâni turcesc; înseamnă; dar. făcut „cu scopul de a 
mitul. 

4) La 1840, funcţiona în laşi, un teatru francez, întemeiat încă 
din -1833, de fraţii „Baptiste și Joseph Fouraux. 

5) stos ==]oe de cărţi, introdus 'de ofițerii no. _ 
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ne aflăm şi noi acum și ne hrănim, şi ne desmier- 
dăm cu mierea și cu laptele dintru dânsa: Deci, 
prin pilda aceasta fiind însemnat și cinstitul. flă- 
cău (cutare), a mers la vânat prin: câmpii, prin 
codri şi prin munţi şi a dat peste o fiară carea, 
fiind ruşinoasă şi cinstită, nu a stătut față cu dân- 
sul, ci a fugit şi s'a ascuns; și viind noi pe urma 
ei, :ne-a adus în această casă. Deci dumneavoastră 
trebue 'să ne-o 'daţi, sau să ne arătaţi unde a fugit 
feara aceasta pe care noi cu atâta osteneală şi su- 
doare am gonit-o din pustie. i 

Cimpoieșul îşi desvăleşte atuncea» toate florile ri- 
toricei, împodobindu-şi vorba, zice Canteniir, cu ale- 
gorii şi cu metafore, după cum se pricepe. 

Părinţii respund că acest fel de feară wa' venit 
în casa lor. Insă peţitorii silindu-i. mai mult, ei a- 
duc la iveală pre bunica fetci. — Pre aceasta o cău- 

“taţi? — Nu, şi bunica -face loc mamei. +— Poate |. 
pre asta o vreţi? — Ba nu! După mama fetei, scot 
pe o'slujnică .urită și bătrână, îmbrăcată cu 'strae 
stremţuroase. — Ei, asta-i? — Ba nu, ba nu; pen- 
trucă feara noastră este cu părul: galben: ca au- 

„rul, cu ochii ca de șoim, dinţii ei stau ca: mărge- 
nele,. buzele îi sunt roșii ca cereşele; la, trup. este 
ca :0 leoaică, la piept ca. o gâscă, cu grumazii ca de 
lebădă. Degitele îi sunt mai delicate decât ceara, 
şi fața mai strălucitoare decât soarele şi luna”. 
“In sfârşit părinții, siliți cu ârme, îşi scot fata îm- 

„. podobită după putinţa lor. Logodna se face și fata 
“intră iarăși în cămară, de. unde n'o scot până -în 
ziua cununiei.. N TI 
Aceste * ceremonii care din zi în zi se pier prin 

„civilizația cea făcătoare de bine, adecă prin acea - 
civilizaţie care «ne face- cosmopoliţi6), dărmându-ne 

_6) cosmopolit = om care se crede cetățean al. lumil intregti și 
care deci nu mai are legături cu patria lui. - E 
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obiceiuri strămoşeşti, 'caracter și limbă, şi... şi... .şi 
alte atite fleacuri;. aceste ceremonii, zic, se sfâr- 

- şesc prin O cununie. In ziua aceea, dacă mirele șede : 
în alt sat decât mireasa, trimite înainte gasdaşi 

“> (conacci)?) ca” să-i vestească .apropierea. lar ru- 
" dele miresei stau pe drum așteptându-i; și îndată 
“ce se apropie, îi. prind şi-i duc robi în casa feței. 

La întrebările ce li se fac, ei respund că ar îi tri- 
mişi să vestească rezboiu, și că oastea soseşte după 
dânşii, ca să iae cetatea cu asalt. Rudele atuncea: 
merg cu gasdașii înaintea . mirelui şi după ce s'au 
adunat îmbele părţi și. au ajuns înaintea casei mi-: 

„reșei, toți fac:o alergare de cai. Acei cari au cai 
-mai ageri, și prin urmare, ajung mai întâi la semn, 
primesc din mâna miresei o năframă cusută cu aur 
sau cu mătase. N NE 

După aceste exerciţii cavalerești, toți se duc la 
biserică, la cununie; mirele .şi mireasa „stau pe un 
covor, subt carele sunt aruncaţi bani spre a arăta 
că câlcă în picioare toată -mărirea străină, căutând 
numai fericirea casnică. La punerea' cununelor, un 

“ nuntaş aruncă în toate părţile nuci şi alune, spre 
a arăta că mirii se leapădă de acum / de jucăriile 
copilăreşti, având “a se îndeletnici cu lucruri mai 

- înalte. e a 
“Intorcându-se acasă, masa este gata; în capul 

mesei se pun tinerii, iar socrii cu nănaşii. în- dreapta 
şi în stinga. Atuncea se scoală un frate sau în 
lipsă o rudenie a mirelui, şi-i face următoarea o- 
rație: | ” 

„lată viind vremea . vârstei căsătoriei şi veseliei - 
dumitale, frate, părintele nostru te pune, la masă, 
şi mire te face, unihdu-te de acum şi cu alt neam 
străin; ci pururea să fii neuitător părinţilor şi dra- . 
gostilor îrăţeşti; şi toată vremea să fii plecat la 

7) conacii == conăcari,



toate * poroncile părinteşti cu toată inima, ca 'să iei 
«binecuvântarea lor. Cinsteşte pe tatăl tău și. dure- 
rile maicii tale să nu le uiţi, că prin ei te-ai năs- 
„cut. Şi cu binecuvântarea părintească, -cu bun ceas 
-dela Dumnezeu să fii pururea. în veselii, dumneă- 
ta. Amin”. o . 

La - sfârşitul mesei, mirele vrând să se ducă a- 
casă, 'vătăjelul miresei, ce poartă un baston îm- -- 
podobit cu flori şi cu cordele, se scoală, și'în nu- 
“mele ei cere iertăciune dela părinţi, zicând: | 

„Când se socoteşte fericirea. veacului acestuia, a- 
flăm că cea mai temeinică. este bucuria de fii, 
cinstiți “dumneavoastră părinţi, căci această  feri- 
cie este, cum zic și filosofii, proprium naturae, 
“adecă adevărată şi deosebită a firei, că este din 
singele seu, și cum ar fi șie singur 'omul. Această 
fericie o mărturisește Sânta Scriptură, când zice: 
„lată femeia ta ca o vie . roditoare, .întru .-ola- 
_turile 8) :casei .tale, „și vei vedea fiii fiilor tăi, ca 
nişte “tinere odrasle 'de măslin, împregiurul mesei 
tale”. :Aşa dar iată astăzi, cinstite dumneata: pă- 

„_rinte “cu nevasta “ dumitale, se  plineşte bucuria 

4 
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părintească, înaintea dumilorvoastre. Priviţi amân- 
doi cea adevărată și neosebită cu inimă curată -fe- 
riciea fiicei dumilorvoastre; priviți cea însetată: de. 
părinți bucurie; de vreme că așa întâi, dintru orân- 
duiala “lui Dumnezeu, și din binecuvântarea dumi- 7 

lorvoastre, 'se face' soț fericitei vieţii dumisale, fra-. 
„telui nostru N. Sosind la această vârstă a fericitei 
vieţi, fiica dumilorvoastre, dimpreună cu a dumisale 
soţ, are datorie eşind din casa dumilorvoastre, că- 
tră casa sa, de Dumnezeu aleasă, să vă mulțămească 
şi întâi a-şi cere binecuvântarea părintească, că bine- 
cuvântarea părinţilor asupra fiilor, zid nesurpat caselor 
sale este. De care și fiica dumilorvoastre dintru acest 

. 8) olat = ţinut, moşie.
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- ceas, are datorie a:şi cere părinţeasca iertăciune, întru 
cele ce n'ar fi putut plihi%) poroncile părintești, pof- 
tele frăţești. Indeamn'o firea cea: bună, din curată i- . 
nimă, a mulțămi dumilorvoastre de toată înţelepciuriea 
şi creşterea întru casa dumilorvoastre; miră-se 11) cu ce 
suspinuri cu ce lacrimi va cere iertăciune dela dumnia- 
voastră; miră-se cu ce cuvinte dulci de mulţemită,; va 

"“ mulțemi dumilorvoastre pentru toată mila, paza și 
grija părinţească. Păn' la unul prea bogat în milele lui . 
Dumnezeu, din osărdia inimei sale. aleargă, să vă 
mulțemească cu ' adăogirea bucuriei a tutiiror fraţi- 
lor, şi fii de fii a dumilorvoastre, pân' la al triile 
şi al patrule neam. Rugându-se dumilorvoastre, îm- 
preună cu'a dumisale soț, și de acum înainte să re- 
mâie amândoi întru neschimbată dragoste a dumi- 
lorvoastre, luându-și ziua bună, sărută mânile du- 
milorvoastre”. - Sa 

- Părinţii răspund cu ochii înlăcrimaţi: .” . 
„De vreme ce Dumnezeiasca Pronie a orănduit 

această unire cu fiica noastră, a se da soț vieţei du- 
mitale, mire, următori suntem şi noi orânduelei dum- - 
nezeești; şi macar că binecuvântarea cea mai. desă-. 
vârşită cătră fiece casă, dela unul 'a-tot-ţiitorul Dum- 
nezeu este, dar cât şi dela noi părințească. binecu- 
vântare, care am luat-o dela părinţii noştri, cu aceea 
binecuvântare vă binecuvântăm și întărim pre fiica 

“noastră, şi săvârşim binecuvântarea asupra voastră. 
Dumnezeu să vă împreune și să vă întemeieze; să 
plinească 1!) toată binecuvântarea între voi. Numhi 
şi dumneata, mire, să păzești, te rugăm, poronca Bi- 
sericii noastre, de care este. poroncit tot omul: „lu- 
biţi pe femeile voastre; să nu le scârbiţi12) pre dân- 

„sele, petrecând întru pacea lui Dumnezeu”. „ar tu, 

9) implini = îndeplini. - E E 
10) miră-se formă inversată, 'obişnuită în limba 'veche: se miră. 
11) să plinească = să îndeplinească. ” 
12) a scârbi înseamnă în limba vechea românească: a mâhni. 
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fiică, iată crescându-te în braţele .dragostei şi. a du- 
rerei noastre cei părințești, şi cu cele dintr'înselt 
învățături hrănindu-te, acum sosind vremea cuviin- 
cioasă, cu durerea inimei noastre şi cu bucurie, dis- 
lipindu-te din braţele noastre, împlinim și cea mai 

"de. pe urmă datorie -a părințeştei dragoste,  dân- 
“du-te întru binecuvântarea soţului”. Deci de acum. 
înainte. dimpreună, petrecând, noi din tot sufletul: 
vă binecuvântăm și rugăm pe sântul Dumnezeu să 
înmulțească anii vieţei voastre, să ocârmuiască pe- 
trecerea voastră întru o dragoste și întru o unire;: 
că văzând fericirea voastră, să se bucure şi sufle- 
tul nostru, pre voi numai avându-vă sprijineală slX- 
biciunei noastre și mângâiere. durerilor bătrăneţilor. 

„Şi întărim şi întru fiii voștri această a noastră bi- 
" necuvântare 13)”. a 

Şi tânăra fată se aruncă în tremurândele braţe 
a părinţilor. Ce - deosebire între nunțile acestea — 
ce odată erau obștești, și astăzi se mai află numai 
în satele unde nebunia înnoirilor n'a intrat încă — . 
şi între nunțile bogaţior. noştri. de astăzi, unde că- 

„ sătoria este o speculație, binecuvântarea părintească 
o comedie de râs, fata o marfă adeseori dată pe 
credit, și ciinunia o profanaţie. De ginere nu zic ni-" 
mică, căci el, de se bucură-în ziua aceia, se bucură 
numai .de sacii cu bani ce a primit zestre. 

Insfârşit, mirele. vre să-şi iae femeia; atuncea 
fraţii ei îi stau cu securea curmeziş în uşă — odi- 
nioară cu sabiile scoase, pe când mai erau sabii — 

“şi nu-l lasă să treacă, până când nu se rescumpără 
cu "vreun dar. Fata se suie atuncea sau cu cumna- 
tă-sa sau cu soacră-sa într'un car, încărcat cu zes- 

13) Toate aceste orajii s'au copiat întocma. de pe originalul ora- 
jilor ce s'a zis la nunta fetelor restrebunului meu, Șatrariul Ioniţă 
Arbure, | | _ 

RR Mi (Nota lui M. Kogălniceanu). 
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trea-şi. lar mirele îi urmează călare. cu toţi nuntaşii, 
ce chiotă şi dau din pistoale, tot drumul... * ..: 

Insă chinurile mirelui nu sunt încă sfârșite. Ajun- 
gând mireasa la casa bărbatu-său, drugele1+) o iau 
şi o închid într'o camară; nuntaşii se apropiu atun-. 
cea şi strigă să le deschidă; văzind în sfârşit că 
nu-i ascultă, strică ușa, și fericitul mire își smulgă 
tânăra soţie din braţele rudelor — ca Romanii. pre 
Sabince — o ridică peste pragul uşii și :sboară 
cu dânsa în camara amorului, -- 

Aceste alegorii încă .remase dela Romani, aceste 
idile -practice pe care coasa civilizaţiei le darmă. 
din zi în zi unai mult, ţi-le-am spus, câ să vin în 
sfârşit la noul chip' de a face curte, ce se-obicinuiește 
încă mai în toate satele dela munte. . a 

O fată căreia i-a plăcut un flăcău din vreun sat, 
îi dă voe să vie s'o vadă odată pe săptămână, în 
noaptea Sâmbetei spre Duminecă. 

Când cu nerăbdare așteptatul 'ceas se apropie, 
tunetele, fulgerile, furtunele, 'ploaia, zăpada, nimică 

„nu-l oprește. Ajungând la casa ibovnicei, se ascunde 
în vr'un COşer, sau iîn vi'o poeată, până când pă- 
rinții fetei se duc la culcat; pentrucă - nimine nu 
ştie că a venit afară de fată... 

O, cetitorilor mei din ași şi din Bucureşti, din 
ținuturi și din judeţe, cetitorilor mei din veacul al 
nouăsprezecelea, . voi care cetiți toată ziua romanele 
lui Balzac şi alui Paul de Kock, uitaţi romane 
veac şi obiceiuri :de prin orașe,-îmbrăca-ţi-vă cu haina. - 
voastră cea mai albă de. nevinovăție, haina care o 
purtaţi când aveaţi zece ani, când aveaţi cinci ani, 
spre a auzi, fără să zimbiţi de răutate, aceia ce 
am să vă spun. 3 

Când părinţii s'au culcat, fata, dacă este vară, 
ese încet, încet, pe vârful degetelor, se duce de-și 

| 14) drugele = druștele, „domnişoarele de onoare”. 

7 
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„găseşte ibovnicul 15), și - puindu-se pe iarbă verde, 
- Subt un-păr bătrân ca, veacurile, își vorbesc de dra- 

goste;, unul lângă altul. Dacă este iarnă, fata des- 
„chide încet ușa casii, ibovnicul intră, își leapădă 
„gluga pe o laviță şi se suie pe cuptor, lângă a- 
morează, -.. a - 
- Şi îndată ce vârtul Ceahlăului începe ase albi 
de lumina zorilor, flăcăul după o nevinovată noapte 
— dar, nevingvată! — se scoală de lângă ibovnica-și, 
își ia gluga şi se întoarce în, taină acasă, după, 
ce și-a luat dela amoreză voie să vie ş' in Sâmbăta 
viitoare să-i facă curte pe cuptior sau subt păr. Pen- 
tru aceasta trebue să fie 'cineva dela munte, nu-i 

“așa? Şi noi-suntem din Iaşi, din Bucureşti. O zem- 
pora, o mores!16). _ 

r 

unqjjatute : 

- 15) Din slavonesc Ijubovnik (* ljubit=a iubi) — iubit, 
* 16) O tempora, o mores! sunt cuvintele pe cara le-a spus Ci- 
cero în discursul |, 2, îndreptat “impotriva lui Catilina, vroind să arate 

„decăderea moravurilor din timpul său. | Pa 
- 
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FISIOLOGIA PROVINCIALULUI DIN IAȘI» 

In schița de mai jos Kogălniceanu scoate în relief, 
cu multă vioiciune şi umor, mărind până la caricatură, 
trăsăturile de naivitate şi stângăcie din psihologia mi- 
cilor boerinaşi de provincie. Aceștia sosind pentru în- 
taiaşi dată în laşi, dupăce au de purtat la barieră, o 
luptă dârză cu cinovnicii, pentru salvarea merindelor a- 
duse de acasă, trag la cel mai luxos otel şi restaurant, 
unce sunt speculaţi de restaurator; se mută apoi la un 
han, gustă cu nesaț din toate plăcerile vieţii de capi- 
tală, pentruca (în cele din urmă „să se întoarcă mur- 
fluzi acasă cu 'datorie de o-mie de galbeni şi cu moșia" 
scoasă la mezat”. 

Schija a fost publicată “în Almanahul de învăță- 
tură şi pelrecere pe 1844. Kogălniceanu s'a străduit să 

„răspândească ideile sale literare și prin calendare, care 
se adresau unui public cititor mai larg. Din acest punct 
de vedere, calendarele sale sunt o continuare firească a 
revistelor literare. Ri 

Dar dintei să ne înţălegem. Acest titlu de pro- 
„_vincial sau ţinulaş este foarte mare; împărăţia lui 

“se intinde în Moldova dela barierele Iașilor — so- 
cotind afară de bariere: mahalalele Păcurariul, Tă- 
tărașul, o bucată din Sărărie şi partea orașului zi- 
dită pe șesul Bahluiului — şi până la marginile 
principatului; această împărăție a provincialului este 
hotărită la nord prin Bucovina, la sud prin Valahia 

1) Pierre Durand a scris Fisiologia 'provincialului la Paris; noi am 
căula! ca trăsăturile lui să le micșorăm în proporția cadrului cuvenit 
provincialului în laşi. (Nota lui Kogălniceanu). 
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şi Turcia, 'la ost prin Besarabia, şi la vest prin Tran- 
silvania; ea cuprinde deci toată populaţia ţării, afară 
de Iași unde sunt Iașeni, locuitorii capitaliei; aşa dar 
cuprinde peste un milion şi o sută de mii de tru- 
puri — nu zic suflete — de toată vrâsta de toată 

* starea şi de toată mâna, un milion şi «o sută de 
mii de bătrâni, de femei, de copii, şi de oameni 
copţi care se subtîimpărțesc în oameni cu capital, 

„în lăeşi2), în dvorenini3) mari și mici, în negustori, 
în slujitori, în jidani, comisari, săraci, privighitori 4), 
surugii 5), advocaţi, pojarnici 6), proprietari, ţărani şi - 

" cinovnici ?). . 
Ar fi un' lucru foarte greu pentru noi, dacă în- | 

tr'un biet Călindar care trebuie să cuprindă de toate 
“am vroi să zugrăvim. toate aceste varietăţi a .soiu- 
lui provincial. Departe de noi nebuneasca pretenţie 
de a ne crede în stare să arătăm toate aceste nenu- 
mărate figuri. Ar fi o sarcină mai presus de puterile - 
noastre şi vrednică de a fi numărată între cele două- 
sprezece fapte eroice a voinicului Ercul. 

Tot ce putem: face este să alegem între o' mie 
— sau mal bine între un milion și o sută de mii— 
un tip pe care să-l poată cunoaște fieștecine, şi care 
să samine cu majoritatea provincialilor pre care 
fluxul 8) harabagiilor?), a căruţelor de' ţară sau de 
poştă 10) în toată ziua îi aduce calzi şi-i trâteşte liop 
pe paveaoa Iașilor, cum zice prietenul meu, Cart - 

2) ' lăeş = țigan de laie. . _ 
3) dvorenin = om de la curtea domnească. 
4) privighitor (de la a priveghia) însemna în Moldova subprefect. 
5) surugiu == vizitiu. | 

6) pojamic (în Moldova) == pompier. 
7) “cinovni (uuvânt de origine rusească) = funcţionar mic. 
8) flux, aci: venirea regulată; comparaţie cu fluxul mării. 

-9) harobagiu = cărăuş de haraba (car mare cu lavile pentru pa- 
sageri). Pe E 

10) Inainte vreme, când ru erau trenurile, călătoria de la: o 
locolitate la alta se făcea cu un serviciu de trăsuri, numit poștă. 
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Nervi i1), iarăşi într'o descriere ce face. despre pro- : 
vincial — însă despre provincialul .Eughenist 12). 

Pentru că să putem ajunge la această alegere 
„şi să putem găsi așa de bine pe individul nos- 

tru, încât oricine să-i "poată ceti pe frunte cuvân-. 
tul de provincial, ca un blăstăm strămoșesc, noi vom 
incepe dintei a scoate dintre: ţinutaşi pre bătrâni, - 
pre copii și pre dame. 

Din categoria bărbaţilor cari plutesc. pe râul vie- 
ței dela douăzeci şi cinci ani cel puţin și până 
la cincizeci de ani cel mult, o analiză adâncă şi 
făcută cu scumpătate ne silește să tragem un mare 
număr de oameni cari, la cea întâi vedere, samănă 
a” fi provinciali, dar cari în faptă nu sunt nici de 
cum provinciali. E 

Aşa ţinutașul, fie din ţara de sus, fie din ţara 
de jos, care a fost în laşi de douăsprezece ori 
şi în fieștecare oară a șezut câte douăsprezece 
săptămâni, nu se poate “ socoti de provincial. In 
atâta petrecere în clima  capitaliei, el și-a perdut 

„caracterul primitiv, prostia de 'ţinutaș. Adunarea 
noastră l-a cioplit, pâcla13) noastră i-a schimbat 
văpseaua Colbul1*) nostru l-a înălbit; tina noas- 
stră i-a văcsuit ciubotele. Trăsurile lașenilor sau - 
l-au călcat pe picioare şi aşa l-au mântuit pentru 
totdeauna de bătături, sau l-au stropit din creștet 
până în talpe. El a fost la teatru, la cel franțu- 
zesc, la cel nemţesc, sau la cel românesc, nu-i ni- 
mică. EI a auzit cântând din gură pe d. Bruker, 
din scripcă pe d. Ştiulţer. EI a văzut jucând pe d. 

  

11) Karl Nervil, e pseudonimul lui Costache Negruzzi: Negruzzi 
publicase şi el în Albina Românească un articol intitulat: Fisiologia 
Provincialului. Modelele acestui gen 'de fisiologii veniau din Franța. 
„12) Evghenist (cuvânt de origine greacă): de neam bun, no- 

bil boier, 

.13) pâclă = căldură năbușitoare; negură. 
14) colb = praf. 
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Greceanu, sau pe dfemoaze]ila Şiler. EI a văzut dăn- 
țuind pe: demoazella * “Țohman, sau pe d[emoazejila 
Dolores, spaniola cea “cu „ochii negri şi frumoși. 
El 'a ris de: comicul d-lui Pelier. El a fost la bal 
masche 15); el s'a îmbrăcat în domino 16), şi â avut 
o mulțime de avanture cu o cucoană mare în mască, 
care, neavând trăsură, l-a rugat s'o ducă acasă... 
El a jucat la billard în casino!?) lui Nicoletti, el 
şi-a făcut straie la un jidan din laşi: — nu vorbesc 
de d-nii Ortgies, Derigo şi "Bogdanovici 18), la care 
lucrează numai ursoşii provinciali, evgheniști cu a 
cărora descriere, cum am mai zis, s'a însărcinat 
Carl Nervil. Prin toate aceste întâmplări, el păs- 
trează undeva pecetea capitaliei; el nu-i încă iaşan, 
dar nu mai este provincial; prin urmare, cum: s'ar 

„zice, nu-i nici c6pou, nici ogar. 
- Asemene acel ce are mai mult duh 1%) decât șase 
capitalişti de rangul lui, nu poate fi numit pro- 
vincial. Geniul nu este lipit locului; el sboară peste 
deşărtăciunile şi dobitociile ținuturilor; mintea sa îl 

- 

face lăcuitor a lumii civilizate, și ori şi unde se în-. 
fățoșează, are drept de împământenire. 

Cinovnicii 20) ocărmuirii, socotind dela ispravnic 2) 
și până la slujitor, n'ar merita să fie numărați în 
starea vrednică de toată cinstea a ținutaşilor, de soiu . 
curat. Dumnealor m'au patrie. Soarta lor îi face cos-" 
mopoliţi; povăţuiți de Dumnezeirea 22) Chivarnisa- 

15) bal “masche = bal mascat (unde se dansează cu mască pe 
obraz). . 

16) domino = costum de bal mascat, alcătuit dintro haină lungă 
deschisă în faţă și cu un fel de glugă. 

17) casino = loc de reuniune, undz se poate dansa, juca, cit, etc. 
18) croitori în laşi pe timpul lui Kogălniceanu. 
19) duh = spirit, 
20) cinovnic = funcţionar mărunt, 

.21). ispravnic = prefect. 
22) dumnezeirea = aci: zeița.



- 

lă 53), dumnealor: merg și vin în dreapta, în stinga, 
înainte și înapoi. Frecătura trebilor publice le ridica 
tot felul de individualitate. Dumnealor n'au gând, 
cuvinte, pasuri, -conştiință şi duh decât numai gân- 
dul, cuvintele, pasurile, conştiinţa şi duhul Naceal- 
stvii 21).. Dumnealor sunt lipiţi de niște aţe a că- 
rora vârfuri se ;trag din lași. ' 

Tot cu acelaş rezon 3%) prin care. amploiaţii nu 
se pot socoti de provinciali, tot cu acelaș rezon 
zic, şi acei ce au fost în slujbă în capitalie, în: 
vreme de trei ani, potrivit Reglementului, nu învred-" 
micesc acea numire.- Aseminea şi născuţii în capi- 
tală, mutaţi pe urmă în ţinut, nu se pot numi pro- 
vinciali, ci provincializați, o numire care, cât. pentru 
mine, o urăsc mai mult decât toate poreclile din 
lume, și pe care, pe sfântul meu, m'ași vroi a 6 avea. 
Mai bine aș prefera să car apă pe la jidani, să fac 
cărbuni, să lucrez la drumuri publice, să fiu pus 
peste arături, decât să fiu numit provincializat: fui, 
ce scârnav nume! - | 

Țăranii, adecă muncitorii de pământ, asemine nu: 
pot să-mi slujească: tipului meu; viaţa lor este așa 
de ticăloasă în privire cu a noastră, caracterul 

„lor este așa de firesc, compătimirea mea pentru dân- 
şii este așa de mare şi de dreaptă, încât mi-aşi - îm- 
puta ca o nelegiuire cea mai mică glumă ce aş pu- 
tea face asupra unei stări de oameni, asupra căreia 
razimă toate sarcinile, afară de cele folositoare şi care 
ne hrăneşte: pre noi leneşii și trândavii oraşelor. 

Fericiţii acestei lumi, cari au un venit de zece 
mii galbini pe an, sau rangul de Logofăt mare %) nu 
pot îi provinciali. Cum “zicea Sertorius: 

Pa 

23) chiverniseală = procopseală. 
24) Nacealstvie (rusesc) = autoritate; comandamant, cârmuire. 
25) rezon — motiv; cauză (fr. raison). 
26) Ministrul de justiție. 
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Rome n'est plus dans Rome, elle est toute ou je suis.) 

Aşa şi dumnealor pot zice: 

laşi nu' mai sint în lași; ci sînt unde sintem noi. 

m ' | i . 

„Asemine nu putem da titlu de provincial boie- 
rului ţinutaș, care vine în laşi: cu “caretă28) și cu 
doisprezece cai de poștă la dânsa. Atâta putem face; 
căci cu opt cai cine nu merge astăzi la drum, când 
cu patru cai merg atâţia în aşi la plimbare. Toţi 

- perucherii 29), toți bacalii 30), la drum își iartă astăzi 
cheltuiala pe doi surugii şi douăzeci şi patru picioare 
de cai, socotind de cal câte trei picioare. 

Damele asemine — negreşit cele frumuşele — 
dela cinsprezece şi până la patruzeci de ani, să trii- 
iască măcar în Sulițoaia sau la Odobeşti, în Herţa 
sau la Adgiud, în Mamorniţă sau la Podul Eloliei 
(Pond dWAlots, după “expresia unui parfumat sau 
afumat traducător), sânt din născare laşence, adecă 
vrednice de iubit. Cât pentru cucoanele trecute peste . 
patruzeci ani, însă care au fost frumoase odată, ele 

“se şterg din catalogul provincialelor pentru /azâ- 
“rul trecutei lor frumuseţe. Iar cele slute, fie de cinci- 
Sprezece ani, fie de cincizeci ani, sânt cu drept 
cuvânt şi fără cât de puţină tăgăduire, vecinică şi 
nestrămutată proprietate a provinciei, acum „şi pu- 
rurea și în. vecii vecilor. : a 
Noi dar socotind dintei cei mai sus pomeniţi, din 
rămășiță vom lepăda încă şi pe provincialul eughe- 
nist, văr, cumnat sau nepot cu toţi logofeţii şi Vor- 
nicii 31) cei mari din Moldova, carele se poftește 

27) -Din piesa lui Corneille: Sertorius, III, 1. 
28) caretă — trăsură elegantă şi închisă, cupeu- 
29) peruchier = bărbier. 
30) bacal, cuvânt moldovenesc = băcan. „. 
31) Vomicul cel Mare era într'o vreme ministrul de interne în 

"Moldova, 
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de sine la bal la curte, este faţă la toată nunta aris- 
tocratică, şi. se cernește la moartea fieştecărui boier 
sau cucoană mare, subt cuvânt *că răposatul sau ră- 
posata a fost văr sau vară a triea cu sora mătușii 
moșului său de văr premare.: Carl Nervil a zugrăvit 
cu condeiu de maestru acest biped 32) curios, pe care 
Biufon 33) a uitat să-l treacă în Istoria :Naturală. 
„Neiubind 'a avea a face cu Eugheniștii, noi lăsăm de 

o parte această clasă “animală, și ne alegem tipul din 
„acei provinciali, clucerași 31) sau slugerași35) cari 
m'au nici o rudenie între oasele sfinte; care nu poartă 

"urs în spate și curcan în coadă, şi care nu trag la 
gazdă la moșul logofătul și la: vărul vornicul, sau 
la Thiţa logofeteasa. Noi îl alegem dintr'acei cari 
vin în laşi, „sau cu căruţa lor 'cu trei mârţoage și 
cu un ficior boeresc înainte, sau cu .căruţa de .poștă, 
-sau cu harabagiu 35) jidan, și neavând nici o cu- 
noştință între aristocrați, trag sade 7) la han. 

Deci începem. Scoateţi-vă pălăriile şi vă închi- 
naţi. Provincialul intră în scenă. în 

Tată omul nostru. Ce ne pasă de unde vine, 
să fie de departe sau deaproape, dela miazănoapte, - - 
sau dela miazăzi, dintr'un târgușor sau dintr'un o- 
raş, dela Adgiud sau dela Focșeni, dela Galaţi sau 
dela Cotnar, dela Herţa sau dela Bârlad, el n'a 
fi și nu este decât un provincial. Iată-l. Să: luăm 
îndată după ce simte cea întâi impresie. Indată ce 
harabagiul sau surugiul i-a spus că se zăresc turnil- 
rile, întocmai ca patru fesuri, a Mitropoliei, provin- 

ij 

32) biped, animal cu două picioare. . | 
33) Buffon (1707—1788) mare seriitor şi naturalist francez. 
34) cluceraş = rang de boerie. Marele clucer era odinioară bo- 

ierul care supraveghia cămările Curţii domneşti. - - 
" 35) slugeraș = rang de boierie mai măruntă. Marele Sluger avea - 

însărcinarea de a aproviziona curtea şi armata cu carne. și lumânări. 
36) harabagiu = cărăuș (în Moldova). 
37) sade, (cuvânt de origine turcească) simplu, curat. 
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cialul își freacă ochii, îşi întinde vederea, dacă este 
în căruță acoperită îşi scoate capul afară, întocmai 
ca un puiu de lăstun din cuibul seu, și se înalţă, 
dându-se cu totul priveliştei ce aşteaptă să se des- 
tindă dinaintea privirii sale. El vine pe drumul dela 
Păcurar, spre pildă. laşii de departe i se arată în 
cea mai frumoasă poziţie; bordeile nu se văd, pa- 
laturile albesc, turnurile bisericilor strălucesc cu o 
mie de raze. 'Atunce inima-i svâcneşte; mai că-i 
sare din loc, pulsul său -bate o sută douăzeci de ori 
pe minută; nu se poate ţinea în trăsură, mai că-i vine. 
să sară jos, şi în entusiasmul său strigă: în șfârşit, 
iată-mă în cel mai frumos oraș a Principatului Mol- 
daviei sau a Cnejiei35), — dacă a fost în slujbă, în 
vremea ocârmuirei provizorie. | 

Dar se apropie de barieră; şi ce 'vede? Două 
rânduri de bordeie acoperite cu paie, nevăruite, lo- 

„cuite de un roiu de jidani stremţuroşi. Ajunge la 
bârieră. Harabagiul sau surugiul stă. Un îel de. 
amfibie 39), îmbrăcat jumătate “turcește - şi jumătate 
căzăcește, vine şi întreabă pe „provincial: cine-i, de 
unde-i -și unde trage? Voinicul nostru nu: ştie ce . 
însemnează şi pentru ce i se fac asemine întrebări. 
Insfârşit răspunde că-l chiamă Oboroc sau Poloboc, 
că vine dela Herţa sau dela Bacău, şi că trage la 

„gazdă la hanul cutare, că acolo l-a trimes protopo- 
ul ținutului. Zice să pornească; dar n'a scăpat 
cu atâta. O altă amfibie vine și-l întreabă de n'are 
marfă cu dânsul? Minunat de o asemine întrebare 
care-i dovedeşte că oamenii îl. socot de bacal, sau 
braşovan 10), el nu știe ce să mai zică. Amfibia nu mai 
aşteaptă; îl pofteşte jos, îi scoate geamantanul şi 

38 Cnejie (cuvânt do) = Principat.. 
39) "amfibie = vertrebat, cu- sânge rece, “purtând trai alternativ în 

aer şi :în “apă. 
40) braşovean, negustor care vinde „marfă de Braşov. 
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lada, pentrucă adevăratul “provincial nu merge nici- 
odată la drum decât cu ladă.de Braşov. În zadar 
el strigă împotriva acestei călcări a pravilei, în za- 
dar el chiamă în ajutor Reglement și noul Așeză- 
mânt; cinovnicul îi împunge giamantanul.cu nişte 
vergi de fer, îi scormolește prin ladă, şi în sfârşit 
dă peste câteva lucruri ce samănă a nişte potcoave 
de cal, învălite cu cea mai mare sirguinţă în hârtie 
vânătă. 

— Ce-s aeste? întreabă el. o 
— Aeste, răspunde provincialul, cu nevinovăția 

sa obișnuită, îs niște cârnaţi uscați și cu usturoiu, 
care la noi se fac tare buni; şi i-am cumpărat îna- 
dins să-i aduc prezent:t) unui prieten ce am în 
laşi. " _ 

— Prieteşugul, răspunde amfibia, este un simţi- 
mânt ce-l preţuesc ca om; dar ca cinovnic al Efo- 
riei 12), nu trebuie, nu se cuvine să uit, că cârnaţii. 
nu pot avea slobodă întrare în capitalie, ca unii ce 
sânt făcuţi din carne; și carnea precum ştii, sau 
trebue să ştii, este dată îi otcup15). Deci cârnaţii 
se opresc la barieră şi se vor predstavlisi1:) locu- 
rilor mai înalte. 

Provincialul nu înţelege nimica din otcupuri şi 
monopoluri; el știe iatâta că carnea îi lăsată de Dum- 

„nezeu ca să fie mâncată; și că, sau fiartă, sau friptă,, 
sau în cârnaţi, poate fi” mâncată -ori unde-i foame 
cuiva. El nu se poate dâr hotărî a lăsa cârnaţii săi 
să se alătureze la de//ă 15), sau să se predstavliseaşcă 
la nacealstvă 15). Provincialul, de felul seu, îi zurbagiu 
şi gata la bătaie, inai ales când are aface cu un 

41) a aduce prezent =a aduce dar. 
42) Elorie = consiliu de administraţie. 
43) olcup, cuvânt rusesc = monopal. 
44) predstavlisi (rus.) = înainte. 
45) dellă = dosar. 

46) nacealsivă (rusism) = autoritatea superioară. —



N 

. Ă , 

Iaşan. El s'apucă la sfadă cu cinovnicul Eforiei; de 
abia un comisar de poliţie poate să-l oprească să nu 
vie la pumni, o faptă care în loc să-l ducă la han, 
l-ar: duce drept la Agie:1). Bietul ținutaș îi prost 
din născare şi din creştere, ca unul ce n'a fost încă 
în Iaşi. Numai acei norociţi ce au petrecut mai multă 
vreme în capitalie, ştiu câtă pagubă se poate prici- 
nui veniturilor Eforiei prin. ascunderea, sau' sloboda 
trecere a unui cârnaţ din ţinut în oraș... | 

In sfârșit, cârnaţii rămân la popreală și provin- 
cialul are slobodă întrare în mult așteptați! lași. El 
măsură, în toată. lungimea ei, șoseaua Păcurariului; 
şi atunce buza sa cea de jos se lungeşte, ca semn 
că este înșelat, în vreme când sprâncenele sale iau 
forma a două perispomene 18) grecești. El nu poate 
înțelege cum. nişte case așa de urile, cele mai multe 
“acoperite cu pae sau cu șindrilă putredă, fără nici 
o arhitectură, pot să alcătuiască acel oraş de care a 
auzit atâtea în copilăria sa. Mai că-i vine să creadă 
că harabagiul l-a înșelat, și că, în loc să-l “ducă în 
Iaşi, l-a dus în 'Vaslui. Dar în puţin, această grozavă 
îndoială trece; provincialul ajunge în preajma tem- 
niții statului; atunce dinaintea ochilor. săi se disvă- 
leşte ulița aristocratică a Copoului,. cu frumoasele 
sale palaturi. Atunci marea capitalie i: se arată: își 
găsește iarăși Iașii: ce i-a văzut în visuri. Ii mulţă- 
mit și strigă: „Slavă ţie Dumnezeule, 'slavă ţie că nu 
fusei înșelat!”. Cu ce privire se uită la lucrurile ce 
trec dinaintea lui! Cu ce repegiune îi bate inima 
când vede încă ceva necunoscut! Cu ce sfântă vă- - 
paie pismuește norocita soartă a unui lașan! Toate 
îi priciriuesc mirare; toate sânt pentru dânsul; isvor 
de noue senzaţii şi de noue întrebări. — „Da' asta 
“ce-i 2” 

„47) Agie = prefectura de poliţie. 
48) perispomen = accentul ” circomflex. 
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— Da casa ceea a cui-i? 
— Da turnul cela? - 
— Da tabla ceea?” | 
In' sfârşit, îl întreabă harabagiul: „Cucoane, unde 

vrei să te duc?” : o 
„Zeu nu ştiu încă unde”,. se întâmplă să 

răspundă câte un provincial, carele a uitat să în- 
trebe pe bunul seu, sau pe socră-șa, pre vremea . lor, 
când mergeau la Iași, unde trăgeau la gazdă. 

Cea mai 'mare nesocotință ce poate face un ţi- 
nutaş este.să sosească în capitalie, fără şă știe unde 
are să tragă. Alegerea gazdii este un lucru - foarte 
mare, și care trebue făcută de mai înainte, şi în ur- : 
marea cercetărilor celor mai, cu deamăruntul și cu 
scumpătate. Ai auzit negreşit de o mie de istorii groaz- 
nice întâmplate pe la ratoşe 19) şi crâcime 50), în co- 
drurile Herţii 51) sau în alte atâtea codruri şi pă- 
duri sădite cu stejar și cu tâlhari, cu brazi și cu 
hoţi. Ei bine, toate întâmplările de noapte din acele 
locuri nu se pot potrivi cu primejdiile ce aşteaptă: 
ziua mare pe nesocotitul călător, carele se rătăcește 
în tractirul 52) de frunte din Iaşi. 

Provincialul, neștiind unde să tragă, harabagiul 
cumpărat de Regensburg 53), îl duce la ospătăria de 
Sant-Petersburg 5%). Indată ce trage la scară, un la- 
cheu vine îmbrăcat, iar nu în cămeșă şi ismene, cum 
se obişnuește pe la târgușoarele de ţară, se înfă- | 
țoşează şi apucă de subsioare pe domnul călător, ca- 
rele într'un minut de deşărtăciune iertată mai că se 
crede Logofăt mare. Lacheul îi duce într'un aparta- 

49) ratoş == han la drumul mare (în Moldova)... 
50) crâcimă = cârciumă. 

j pi 'codrul Herţii era, la începutul veacului trecut, vestit adăpost . 
2 hoți. , 

52) tractir = hotel, ospătărie (in Moldova).: , , 
53-54) Regensburg tera proprietarul hotelului .Sant-Petersburg, 

vestit pe vremea lui Kogălniceanu, în laşi. ” 
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ment frumos, decorat şi mobilat mai bine decât odiiile 
ce a văzut la Ispravnicul sau, la Prezidentul ținutului 
său. O altă slugă cu livre 55). vine şi-i zice cu cel 
mai mare respect: — „Când veţi avea ceva de po- 
roncit, mă rog să trageţi clopoţelul. Eu stau la ușă, 
gata'a vă sluji. Veţi mânca în sală, sau poftiţi 
să. se puie' masa în apartamentul Măriei-Voastre ?” 

Măria Sa va mânca în sală. Merge în sufragerie 
şi ochii îi 'sânt orbiţi- de nouăle frumuseţe ce des- 
copere. Păreţii sânt zugrăviți şi samănă cu acei des- 
crişi de Nervil. Masa îi bine acoperită -şi. luminată 
cu: lampe, lucru cam rar obicinuit în provincie; șer- 
vetele numai sânt cam negre; dar așa-i moda în os- 
pătărie.. Talgerile sânt de “farfurie fină. Provincialul, 
carele ma văzut încă nimica asemine, se socoate 
în palaturile din Halima 56). El se pune la masă, 
uimit, între un lord englizesc și o contesă leşcască, 
Bucatele sânt tot befstecuri 53), anghemahturi, bu- 
dinci şi blamangele 38), bucate favorite în ținuturi 

- şi-care de unii se mănâncă cu sardele, ca să nu fie 
prea dulci şi să strice dinţii. Văzând că toți _beu 
şampanie, cere şi dumnealui de acest vin; și așa, 
îndopat şi adăpat, putându-se de abea ţinea în pi- 
cioare, se întoarce în apartamentul său şi pică pe o 
canapea de” adamască 5%) în brăţele lui .Morfeu 60), 
— adecă a somnului, pentru cei ce nu ştiu Mito= 
logia, o stare de oameni! foarte numeroasă în - ţi- 
nuturi, 

55) livră = haină de gală, pe care o poartă servitorii unui hotel, 
unui restaurant, ai unei instituții sau şi ai unei case mari. 

56). Halima, vestita colecţie de basme arabe; „cunoscuta şi -sub 
numele de O mie şi una de ncpli. 

57) befstecuri (cileşte biftecuri; cuvânt englezesc) =* felie de muş- 
„ hiu de vacă, friptă cu sânge. | 

58) blamagele := un fel de cremă pregătită din lapte şi migdele . 
(în Moldova). 

-59) adamască = stofă de Damasc. . 
60) Morfeu = zeul somnului în mitologia greacă. 

 



- In cursul “somnului, nimeni nu-l trezește; dar a 
doua zi când se deşteaptă, când tumurile vinului i-au 
eşit din cap, provincialul care nu-i de tot prost, vede 
în închipuirea sa un şir de gânduri posomorite. 

Toate aceste-s tare frumoase; dar toate aceste 
poti fi şi tare scumpe. 

EI, întreabă şi află că socoteala sa se mărgineşte 
în mica somă de o sută şaptezeci şi “nouă de lei, 
afară de bacșișuri pe la slugi. 

— O sută și șaptezeci şi nouă de lei pentru o: 
- “masă şi un.pat! — Adevărat că patul era moale, 

masa bună, şi vinul cu spumă. Adevărat că străinul 
a fost primit cu cel mai mare respect, şi, ca un 
Logofăt mare, purtat de subsiori, când s'a scoborit 

" din trăsură; lacheii i-au zis Măria Ta. Nu-i ui- 
mica, dar îi prea scump. : Provincialul, lovit în- ce 
are mai scump în lume, în punga sa, strigă. Dar 
„Regensburg se arată cu pântecele său cel gros. La 
dânsul nu-i de târguit. La 'dânsul trebuie să “dai ziua 
fără împotrivire, aceia ce în codrii” Herţii ar trebui 
să- dai noaptea. Nenorocitul călător nare încotro 
să facă, decât scoate punga și plăteşte această întâi 
lecţie. Ispita este un profesor. care se plătește mai 
scump decât cei mai scumpi profesori din lași. 

Provipcialul se hotărăşte să-și schimbe gazda. El 
ese şi caută în târg un han destul de bun şi de ef- 
tin, în care să nu tremure pentru punga lui, şi, 
în sfârșit, dă şi se așează la hanul lui Coroi, dacă 
este din ţara de sus, sau la hanul lui Eva angheli, 
dacă este din ţara de jos. 

Până aici; la anul viitor, cu harul şi învoirea ce- 
rescului Impărat, dacă vom trăi, vom arăta mai 
departe Odisea 61) provincialului nostru. Cetitorii noş- 

.61) Odisea, epopeea lui Homer în care se povestesc rătăcirile lui 
Odisevs pe mare. Aci cuvântul Odisee are înțelesul de rătăcire, pe- 
ripeţii. - | 

= N
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„tri îl vor vedea pe uliţă, la bal, la teatru, la muzeu, 
pe. turnurile Trii-Sfetitelor și ale Goliei; îl vor ve- 
dea mâncând, dănţuind, făcând curte, și, în sfârşit, 
“înturnându-se în provincie cu o barbă de ţap, cu 
plete de un cot, cu haine făcute de Ortgies, şi cu o 
mie de galbeni datorie. Tot atunce va duce. în bu- 
zunar şi- Foaia Săfească 62), în care va fi publicată 
scoaterea în mezat a o a patra sau a optă parte de 
moşie ce-are clironomie dela părinţi, în trupul cu- 
tare şi cutare, Toate aceste le vor vedea cinstiții_ 
cetitori, numai dacă îmi vor cumpăra' destule Că- 
„lindare pe anul 1844, ca să pot cu acel câștig pu- 
blica călindare și pe anul 184563). 

! 

carzaațpggratea 

62) Foaia Sătească a Principatului Moldavii, era o foaie pentru 
cultura. sătenilor care avea şi un buletin ce cuprindea: dispoziţii ad- 
ministralive, legi, mezaturi, prețuri curente,. elc. Înire 1840-1845 a 
fost condusă de M. Kogălniceanu. 

63) Continuarea n'a mai eşii.! 
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D. A. DEMIDOFF 
"IN" BANAT, VALAHIA ŞI MOLDAVIA 

Articolul pe care-l reproducem aci a fost "publicat ca intro- 
ducere la traducerea lui A. Demidott în Valahia şi Moldova. El. 
a apărut fragmentat în două părţi: prima parte, care se referă 
la călătoria lui Demidof? in Muntenia, a fost publicată în pri- 
mul număr al Daciei Literare; a doua parle privitoare la că- 
lătoria în Moldova s'a publicat în ultimul număr. . 

, Articolul ne desvălue împrejurările sociale grele cu care avea 
de luptat literatura românească modernă la începuturile ei, In- 
teresul lui stă în [vigoarea atacului pe care Kogălniceanu îl în- 
dreaptă împotriva dragostei pentru streini şi împotriva spiritului de 
imitație al clasei boiereşti şi în căldura cu care apără cultura naţio- 
nală, Humorul cu trăsături de ironie fină în care prezintă impre- 
siile marelui Şambelan al 'Țarului într'o vremo în care Prin- 
cipatele noastre se aflau subt aşă zisul „protectorat. rusesc” au 
trezit, fireşte, legitime îngrijorări din partea guvernului, iar 
„citarea proverbului popular: „Peștele dela cap, se împute” a 
jienit după cum s'a văzut mai sus p.13 susceptibilitatea Domni- 
torului M. Sturdza. Pentru aceste motive revista a fost su- 
primată. ii : 

D. Anatol de Demidoft, şambelan a M. S. Impă- 
ratului Rusiei, au înformat o societate de mai mulți 
învăţaţi franţezi: d. d. de Sainson, Le Play, Huot, 
Leveille, Rousseau, de Nordmann, du Ponceau, şi 
vestitul zugrav1) Raifet2) spre a întreprinde în vara 
anului, 1837, o călătorie științifică prin Banat, Vala- 
hia, Moldavia, Rusia meridională şi Crimeul 3). Acea- 
stă călătorie s'au publicat în Paris de cătră librerul 
Ernest Bourdin, subt titlul de: Voyage dans la Russie 
mcridionale et la Crimee par la Hongrie, la Va- 
lachie et la Moldavie. | 

  

1) pictorul. 
2) D. Raffet au zugrăvit vignetele din istoria revoluții scrisă de 

d. Thiers, astăzi prezident miniștrilor Franţel. M. K.. 
3) Crimea. 

2



Această călătorie este pentru noi un lucru nou, 
de vreme ce au fost întreprinsă de către societatea - 
d. Demidoff într'un ţăl științific. D. Rafet este cel 
întâi zugraf de talent carele au însemnat perspecti- 
vele și costumele noastre, atât de măreţe,. atât de 
pitoreşti. Ne | 

„ Împărtăşind cetitorilor noştri cele mai interesante 
fragmente din călătoria d. Demidoff, .nu suntem 
la îndoială, că nu va găsi în publicul român acele 
"laude, aceeași îmbrăţoșare care au primit-o în toată 
Europa. Şi ce zic, şi mai mult, pentrucă d. Demi- 
doif vorbeşte de noi, de ţările noastre şi că vor- 
bește într'un.chip ce ne. face cinste. | 

La Slulie 1837, noi aflăm pe drumeţii noştri 
plutind pe Dunărea, între Drencova şi Orşova veche. 
De aici îi luăm, pentrucă de aice călătoria lor; in- 
teresantă obşteşte, se face pentru noi și mai inte- 
resantă. 

'D. A. Demidolt în Moldavia. 
Ca o neapărată înaintecuvântare trebue să ară- 

tăm cetitorilor noştri, că D. Demidoff este mai pu- 
țin mulțămit de Moldavia decât de Valahia. Aceastii 

„ nemulțămire de care, par paranthese, ne pare foarte 
rău, nu-vine din pricina că noi Românii din Moldavia - 
înțelegem şi prețuim mai puţin decât fraţii noştri 
de dincolo de Milcov ce este bun și frumos. Nu; 
noi ca și ei aveam aceeași dorință de a spori, ace- 
ieaşi virtuţi, aceleași viţiuri. Nici unii nici alţii nu 
suntem mai buni sau mai rei. , ă 

Pricinile însă care au nemulțămit pre d. Demidoit 
au fost dintei ploaia care i-au îngreuiat tot drumul, 
și al doile primirea ce, după “socotința D-sale, i 

"s'au fost. făcut cam cavalizrement... Boierii noștri, 
oameni pozitivi dacă s'au mai dat, s'au înoriiit prea | SIIJIL p 
puţin să-i gătească palaturi de marmure, prânzuri 
alese și baluri încântate. D. Demidoff au venit nu: 

SO. 

 



mai întrun ţel științific şi de aceea au pricinuit așa 
puțină sensaţie. Noi ştim că . ocârmuirea noastră 
au făcut toate cele după putință, ca d-lui să. se» 
placă în capitalia noastră. D-lui însă este cam greu 
la drum. Intr'o ţară ca a noastră care deabie se odih- 
neşte de lungele sale suferinți, cum. poate cineva 
găsi palaturi de marmură, mese de cristal, tacâmuri 
de aur şi în sfârşit comfortul englezesc pre care dea- 
bia am început a-l cunoaște din nume? 

Pe deoparte ne pare foarțe reu că d. Demidoft | 
ne-au lăsat nemulţămit; noi punem un preţ foarte 
mare la. estima D-sale, un bărbat carele este cunos- 
cut în toată lumea ca un învăţat şi făcător de bine 
şi carele mau venit în ţările noastre de cât să se 
bucure de tericitele noastre înaintiri şi să se mâh- 
nească de: tristele noastre înapoiri. Pe de altă parte 
însă nu putem a nu ne opri de a face întrebarea, 
de unde vine această pretenţie a străinilor ca îndată 
la venirea lor să le dăm casele, mesele, cinstirile 
noastre? De unde vine? Din scărnavul “obiceiu ce 
am luat de o bucată de vreme de a ne extasia î îna- 
intea ori și cărui vânturatic străin. 

Au fost o vreme când am fi preteret , să ne dăm 
bucăţica din_gură de cât să suierim ca un străin 
să lasă țară noastră nemulțămit. Aceaste am face-o 
şi astăzi, însă numai pentru d. Demidoff. Acest : 
înalt călător este din numărul acel mic.a străinilor 
cari vin în ţările. naostre numai cu un simţiment no- 
bil. Insă în vremea acea, ospitalitatea .era la Ro- 

"mâni o virtute, astăzi este un vițiu * de căpitenie; 
atunce” era 0 însuşire: naţională, astăzi este o  dis- 
„prețuire a naţionalității. Strămoşii noştri în adevăr 
priimia pre străini, îi îmbrățoșa, uşa lor era tot- 
deauna deschisă nemernicului şi drumeţului, fără a-l 

- întreba cine este, de unde vine. Insă ei nu împingea 
pre conpatrioții lor, nu aruncă tot ce este pămân- 
tean pentruca să alerge, « cum facem noi, după mode, 

6. Kogălniceanu, Scrieri şi Discursuri. $!
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obiceiuri și oameni străini: Erau mândri de naţionali- 
tatea. lor. Astăzi s'a schimbat cu totul starea lucru- 
rilor. O abnegaţie de naţionalitate domnește obşteşte 
şi în toate. Numai cele străine sunt bune, frumoase 
și plăcute. Cele vechi, cele strămoşeşti, cele pămân- 
tești, sunt toate abuzuri, catahrisuri, obiceiuri varvare, 

Rolul străinilor au venit astăzi. De vre dar cineva 
să-şi facă cariera, de vre să se îmbogăţească, să-și 
lepede neamul, să-şi uite limba, să se facă Arman, 

“Sârb, Jidan şi mai ales. Franțuz. O, atunce, numai 
la auzul neamului seu, porţile celor mari a pămân- 
tului îi vor fi deschise, masa lor îi va-aștepta, punga 
lor îi va ajuta, Fieştecare din boierii: noştri îi va fi 
protector, fieştecare îl va lăuda, îl va sprijini, se 
va bucura. de, cariera sa. Străinul, mai ales fiind Fran- 
țez, trebue numai să dorească, pentru ca toate să i 
se împlinească. lară de bietul Român, vai de dân- 
sul; moare de foame chiar în patria sa; pentrucă 
boierii noștri, după multe altele, nu mai au pretenţia 
de a fi Români. Unul din cei mai mari boieri n'au 
zis odată într'o adunare strălucită: . 

„Când aşi şti că în trupul - meu este o singură- 
picătură de sânge român, mi-aşi tăia braţul ca să 
scăp de dânsa!!!”. - A E 

Ei bine dela un asemine patriot, și asemine pa- 
trioţi sunt mulţi, ce este de așteptat? 

Ocroti-va el vr'o dată pre vreun Român carele, 
sfiit, nu-și va arăta în gura mare meritele, și nu 
va fi deprins a linguși patimile” altora, cum fac şar- 
latanii ce .vin în tot anul şi ca lăcustele se lasă pe 
țările noastre? Şi să nu gândească cineva că. aceşti 
străini carii se arată atât de gata a lăuda ce este de: 
ocarit, a sui pân la cer ce este de. scoborit pânla' 
iad, sunt în ceva podoaba. patriei lor, şi că, dacă 
vin la noi, vin înzestrați cu -vr'o însușire bună. Nu; . 
căci care este străinul, om de merit şi de cinste. în 
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patria sa, ce și-ar lăsa locurile unde au văzut ziua, . 
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ca să vie să-şi găsească pânea în alte ţeri. O mare 
nevoie, o revoluţie poate să silească pe un asemine 
om de merit să hărăzească slujbele sale unei alte 
țări de cât patriei sale. De acești fel de străini, . 
sunt şi la noi câţiva, dar și ei, nedeprinși fiind a. 
lingușşi, a se prostitua, rare ori sunt norociţi, şi su- 
fer ca și pământenii. . 

Nu vreu să: zic nimică „ce triste consecuente ur- 
“mează în toate dintr” această abnegaţie de ori «ce 
este naţional, de ori ce este român. Aceasta este treaba . 

„politicilor și nu a mea. Voiu vorbi dar numai de 
înriurirea -perzătoare ce se trage din aceasta şi asu- 
pra literaturei noastre deabia născândă. | 
„Xenomania ne-au stricat sistema naţională, sis- 

tema politică, sistema morală. Acum ne ameriuţii: 
spre peire și sistema literară care, slabă, tânără, 
deabia începe a se ivi și pe la moi. i 

In_vremele cele dintei a culturei româneşti, cei 
mai însemnați din boierii pământeni au așezat te-. 
melia literaturei noastre. In Moldavia, Vornicul Gri- 
gori Ureche, Logofătul Eustratie, Mitropolitul Do- 
softei, Logofătul Miron Costin, Vornicul Neculai Cos- 
tin, Hatmanul Ioan Neculce; în Valahia, Logofătul 
Răâdul Greceanu, Vornicul Râdul Popescu au fost. 
tot bărbaţi însemnați, tot sfetnici de căpitenie în 
ocârmuirea : Statului. Insuşi mulţi Domni nu s'au 
rușinat de a se îndeletnici cu literatura sau de a fi 
însuși ei. autori. Vasile Vodă, Duca Vodă, Dimitrie 
Cantimir, - Neagoe Vodă, . Matei Vodă, Neculai Ma- 
vrocordat îmi slujesc de pildă. De:atunce toate s'au 
prefăcut şi s'au uitat. Care este evghenistul ce ar 
catadicsi să (se îndeletnicească cu literatura naţiei 
sale? Care este măcar acela ce ar ceti o gazetă sau 
o scriere românească? Mulţi au biblioteci de doă, 
trii mii de tomuri; dar într'însele nu se găsește . 
măcar o carte scrisă în limba patriei. 

Toţi evgeniștii noştri ştiu .franțozește şi unii și 
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nemţește; mai toţi cunosc literatura acestor  naţii, 
mai ales pre autorii romancieri. Care oare sunt acei 
ce cunosc numai ceva limba şi literatura românsască? 
Poate .doi, trii. Şi aceasta ne aduce cu' atâta mai 
mult în mirare. Fiind în stare de a preţui științele, 
producțiile duhului ominesc, cum sunt așa cu a- 
patie cătră literatura naţiei lor, care singură poate 
să le dee idee de faptele strămoșilor lor, de obice- 
iurile ţerei, de gustul, de duhul naţional? Poate so- 
cotesc.că literatura noastră mare nimică vrednic de 
însemnat? Se înşală; de și puţin, dar tot are în- 
destul ca să răsplătească pre acel ce şi-ar jărtfi 
o parte a vremei sale întru cultivarea €i. Şi chiar 
de m'ar avea încă nimică bun, tot ar trebui s'o ocro-. 
tească ca să producă macar în viitor. Geniul se 
află în toate naţiile și în tot pământul; are trebuință 
numai de slobozenie, ocrotire_și. prilejuri, ca să se- 
arăte. De datoria celor mari este ca să i' se dee 
aceste, Poporul are nevoie de două feluri de tre- 
buinţe: trebuințele fisice, și: trebuinţele intelectuale. 
Un popor la care trebuințele intelectuale se des-: 
vălesc, se face o nație mare; dinpotrivă acela la care 
aceste trebuințe se înăduşesc 'se face o nație brută, 
se îndobitocește şi se întoarce la starea sa cea săl- 
batică. Ferire de acela care, înlesneşte desvălirea in- - 
teligenţii; vai de acela ce-omoară duhul 'unei naţii. 
Dacă Ludovic: XIV n'ar fi ocrotit ştiinţele, dacă nu 
şi-ar fi încungiurat tronul cu literatorii cei mai în- 
semnaţi, nici odată el şi veacul lui nu s'ar fi numit 
mare. Este frumos ca căpiteniile popoarelor să o- 
crotească ştiinţele și literatura. Toţi eroii, toţi prin- 
cipii cei vestiți sunt datori, cu o mare parte a slavei 
lor numai protecţiei ce au. dat producţiilor duhului! 

Ei bine, când cei mari fac așa, ce este [de] așteptat. 
- dela stările cele mai mici? N6todul nostru este ca 
momița; iubește a se pildui - în toate după căpite- 
niile sale. De aceea fiește care caută a se desrobi 
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de limba românească. Indată -ce copiii lor încep 
a gângăvi doă trii cuvinte, numai, numai să aibă 
ceva mijloace, îi pun îndată în pansion ca să in- 
veţe franţozeşte. Pentru românește mau  trebuinţă, 
vor învăța-o de la ţigani. Numai acei ce mau închi-, 
puiri de a învăţa o altă limbă, numai acei vorbesc 
astăzi românește, cetesc astăzi cărți romăneşti, dacă 
ştiu a ceti. Pilduirea !după cei mai mari este în toate: 
de acea caracterul național nu se poate mai bine în- 
țălege de cât dintr'un proverb cunoscut de toţi: 
P. etc. [Peștele de la cap se împute]. a 

Un autor franțez, numai să aibă puţin «merit 
şi multă șarlatanerie, este cetit dela-un pol la altul, 
tradus în toate limbile. Toate drumurile îi sunt des- 
chise. Cinstiri, răsplătiri naţionale, posturi, bogății, - 
slavă, toate: le are; se poate apropia pân de treptele 
tronului. Pe lângă al lor, cât rolul nostru este mic, 
de neînsemnat. Scriem într'o limbă necunoscută altor 
nații civilizate, pentru un public aşa de mic încât 
nu se poate numi public, .petrecând peste întâia sută, 
scriem şi, dacă vroim să ne publicăm scrierile, tre- 
bue să facem prenumeraţii, adecă să cerem un fel 
de pomană, spre a le tipări. Și după ce le publicăm, 
ce răsplătiri avem sau putem aştepta? Nimică, peu- 
tru că faima nu are încă trâmbiţe pentru noi, sau 
mai bine pentrucă brechile publicului sunt “surde | 
pentru producţiile literare eşite în pământul seu Fe- 
ricit acela- care-şi poate scoate măcar jumătate din 
cheltuelile tiparului. Literatura noastră la ce cinsti, 
la ce reputaţie, la ce bogăţie duce? Care _literator 
român, şi sunt mulţi ce au merit, s'au îmbogăţit, şi 
au făcut vreo carieră numai :prin producţiile sale? 
Nici unul. Mare, dar, trebue. să fie curagiul nostru, 
„pentrucă încă muncim când nu vedem nici un fel 
de răsplătire pentru muncele noastre. In inima 
omului este totdeauna un fond de interes; fieşte- 
care așteaptă vreo mulțămire peritru lucrul seu. Când 
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oare vom. ave-o şi noi? Astăzi, dinpotrivă, acei ce 
se deosăbeşte prin: idei mai înalte, acel ce spune 
adevărul şi vrea să arăte vrednicia neamului este 
prigonit, adus în desnădăjduire. >. 

Câte triste pilde avem de aceasta; câţi autori, 
câţi poeţi, tineri, plini de merit şi viitor, au murit 
sau. şi-au părăsit drumul prescris de cătră natură, 
numai pentrucă, în. patria lor, mau găsit nici slavă, 
nici. acea aurea mediocritas, ce fieştecare scriitor, 
zice Horaţiu, ar trebui s'o aibă, nici, măcar pânea 
de toate zilele. Ionică Tăutul moare în  ticăloșie, 
departe de patria sa, în Țarigrad la vârsta de 25 
ani, moare în desnădăjduire că: scrierile sale atât de. 
frumoase se vor pierde cu dânsul. Cârlova în cea 
mai fragedă vârstă ne părăsește şi moare, lăsân- 
du-ne numai vr'o câteva schintee a geniului seu, 
dovezi nemuritoare de ce ar fi putut să facă. A. 
Hrisoverghi, bat de slavă ca un adevărat poet, vă- 
zând că în vremea. de față nu este slâvă întru a fi 
poet român, se face om de lume, curtizan de muiieri, 
şi după ce vede că nu poate fi slavă întru a înşăla 
nişte slabe: femei, se diice dintr'acest cer plin de 
draci. D. Scavinschi, suferind de foame, nevând cu 
ce-și mulțămi nevoile zilnice, se otrăvește şi inoare.. 
ca un alt Gilbert. Ș'apoi mai zică încă lumea că 

„teratura românească mau âvut martirii sei, carii 
şi-au plătit cu zilele, mica slavă ce mau putut-o câş- 
tiga în vieață şi au dobândit-o abia după moarte. 

Şi acei cari mai trăesc, ce răsplătire, ce încura- 
giare pot aștepta pentru muncele lor cu atât mai 
vrednice de. lăudat, că: sunt neînteresate? Nimică și 
nimică, căci sunt Români, căci vreu binele și nu 
sunt străini. Sa - 

Dar să lăsăm aceste triste idei la care. durerile 
de față ne-au adus. Să lucrăm, să murtcim cu slaba 
nădejde, că poate vor fi odată şi pentru noi. țimpuri 
mai fericite şi să ne întoarcem iarăși la d. Demidoff. 
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TAINELE INIMEI 

Este un fragment de roman social, publicat în Albina 
Românească a 'ui Asachi pe anul 1850 (9 lanuarie — 
23 Martie) fără nume de autor. N. lorga susținuse -că 
autorul :romanului trebue să fie Kogălniceanu. Într'o ă%- 
municare făcută Academiei Române, s'a adus proba 

. definitivă: pagini din conceptul primitiv al romanului 
scris -de mâna lui Kogălniceanu, având corecturi de care 
s'a ținut seamă la tipar. (v. Analele Academiei Române. 
Memoriile Secţiunii Literare, seria III, tom. XI, mem. 3, 
Mihail Kogălniceanu Activitatea literară de N. Cartoian 
cu deosebire p. 23—49 şi planșele |—V). 

Incercarea lui Kogălniceanu năzuia să fie un roman 
social da tipul romanelor lui Eugâna Sue şi ale lui Balzac, 
dar Kogălniceanu nu a dat decât introducerea cu prezen- 
tarea pe scenă a eroilor. Se pare că el a avut intenţia 
da a se servi de cadrul romanului pentru a face-critica 
societăţii contimporane. Exiragem aci partea din frag- 

- mentul” apărut, care cuprindea în critica făcută de 
tânărul Basarabean ideile lui Kogălniceanu. - 

Intr'o seară de toarhnă a anului 1844, împregiurul 
unei mese ce era în faţa uşei despre uliţa mare, ședeau 
cinci tineri, carii înfăţoşau adunarea cea: mai eterd7 
genă ce-şi poate cineva închipui, prin: poziţia, figură 
şi caracterul lor. 

Cei dintâi trei erau: un advocat ce-și făcuse stu 
diile la Facultatea dritului de Paris, numit N. Măcă- 
rescu, băiat bun, prieten nefăţarnic, lipit îndatoririlor 
sale, urmând un drum sigur și hotărît de la întoar- 
cerea sa în țeară, cu mai mult spirit decât mulţi cari 
se socotia mai înţelepţi decât dânsul, iubind a fi epi- 
gramatic, însă pururea cu gust şi cu măsură. Al doilea, 
un văr al lui, studiant de wmanităfi în Paris, care însă 
în loc de a-şi face studiile în cărţi pulberoase, prefe- 
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rasă a le face asup:a celei mai frumoase jumătăți a 
neamului omenesc. Pentru aceza tatăl său, vrednic 
boier moldovan, rechiamase pre fiiul său din orașul 
periciunei, cum îi plăcea să numească Parisul, şi adu- 
cându-l în ţeară, îl luă cu dănsul în ţinutul Fălciului 
unde îi.dădu moșia părințească spre căutare. Al traile 
era fiul unui cinsit și bun franţez, vechiu soldat a lui 
Napoleon, pre care întâmplările anului 1814, de la 
țermurile încântătoare a Seinei, îl asvârliră pe maiu- 
rile glodoase a: Bahluiuiui, și unde, deschizând cel 
întăiu institut franţez, formă o generaţie întreagă, . 

- contribuind mai mult decât oricare. altul a răspândi 
în Moldova limba, literatura şi ideile măreţei sale 
patrii 1). . | | 

Astăzi soldatul Impăratului-Rege este bătrân, sărac, 
uitat; și nimene nu-i întinde o mână de ajutor. Pen- 
siile nu sânt pentru iacest fel de oameni. — Fiul său, 
născut în lași, nu avea de franțez decât numele. Băiat 
bun, supus de trup şi de suflet nedespărţitului său. 
prieten, N. Măcărescu, el era jertfa nevinovată şi răb- 
dătoare a epigramelor, păcăliturelor și şegilor ce 
protectorul său îi făcea asupra maniei ce avea de a 
spune în tot minutul proverbe, cimilituri şi paremii, și 
asupra musteţelor sale de grenadir, ce făcea un contrast 
deşănţat și curios cu talia sa mai puţin decât mijlocie. 

Cele de pe urmă două persoane cer o explicaţie mai 
largă şi un examen imai mănunţuş, fiind menite a fi 
eroi principali în povestirea noastră. 

  

1) Pare a fi aci o aluzie la profesorul francez Victor Cucni m, 
care a îndrumat primii paşi ai lui Kogălniceanu în studiul limbii 
şi literaturii franceze (Cf. articolul nostru din Omagiu lui Ramiro Ortiz: 
Pensionalele franceze în Moldova în prima jumătate a veacului al 
XIX-lea. - Bucureşti, 1929, pp. 70 şi 73—75).: Datele pe cara! le 
dă Kogălniceanu aci se potrivesc pentru -Cu enim. El. deschisese în 

- 1826 primul institut în lași; formase o generație -de elevi şi ajunsese 
la bătrâneţe fără nicio pensie şi fără niciun sprijin. Cerea în 1842 
pentru el o recompensă naţională, Arhivele Statului din București. Dosar 
Minist. de Instrucie din Moldova, anul 1842, nr. 210. 
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Unul era un elegant, un dandi, un leu, cum îi 
vrea să-i zici, şi toate aceste în larga întindere a cuvân- 
tului. Era militar, şi prin urmare cea mai mare măh- - 
niciune a sa era că nu putea purta haine civile, spre - 
a da drumul gustului şi eleganţei sale. Portul însă era 
de cea mai mare delicateţă; cea mai mică meteahnă 
nu se vede în epoletele sale aduse de la San-Peier- 
sburg, perspectiva Nevei, în eguiletele sale împletite 
în Paris, uliţa Rişelieu, în surtucul și pantalonii săi, 
tăiați de însuşi mâna lui Ortgies. Sămăna în totul cu 
acele stampe coloriate, ce se alăturează pe lângă jur- 
nalele de modă a Parisului, şi care înfăţoşează uni- 
forma nouă a ofiţerilor. gvardie naiţionale. Era un 
tânăr ca de doăzeci își şesă de ani..Faţa sa însă, deşi 
de un tip nobil şi frumos, era palidă şi. veştegită de 
excesuri timpurii. Favoriţii săi și 'musteţe!e sale răsucite 
erau toate drese cu o afectaţie de a-i da un aer de 
oștean bătrân. Purta o sabie turcească,” fecioară de 
orice vărsare de sânge. Postura sa pretențioasă şi 
studiată arăta în el dorința de a se deosebi de alţii. 
EL ţiiea departe de masă, sprijinindu-se cu o mână 
de mănunchiul sabiei şi. cu cealaltă, din când. în 
când purta la gură-o linguriţă de îngheţată de por- 
tocale. O manta frumoasă, cenușie deschis, era arun- 
cată cu negligință. pe dosul scaunului. Spre a com- 

“pleta această descripţie, vom zice că purta epolete de 
ștab-ofițer şi un nişam 2) turcesc la gât; dar atât ti- 
tlul cât şi .decoraţia o câștigase mai. puţin prin ac-. 
activitatea şi meritul seu, decât prin protecţia unor . 
dame de vârstă, deși nu și de purtare respectabilă. 
Acest' elegant era Colonelul Leșescu. 

Individul ce-i stă împotrivă era reversul medaliei. 
- Sdravăn, roșu la faţă, cu o figură francă şi deschisă, 
el era în totul contrastul vărului său, domnul Colonel 
l.eşescu. Precum acest de pe urmă prin afecția sa, 

2) Decoraţie turcească. 
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așa cel dintâi ;se deosebia prin naturaleţa sa în vorbă, 
port şi maniere, încât 'de toţi era numit un bun băiat * 
în toată puterea cuvântului. Purta o păreche de ,pan- 

-“taloni suri căzăceşti, (o. jăletcă de postav megru închisă 
până la gât, o basma roșie.ca legătoare de gât, și un 
surtuc măsliniu, lung mai jos de glesne, cu bumbi 
mari. In loc de pălărie avea o şapcă de postav negru 
cu cozoroc lat. Mânele sale încă nu făcuseră cuno- 
ştință cu mănușele. 

Domnul Stihescu era un proprietar din Basarabia, 
ținutul Benderului, vestit prin mărimea - harbuzilor 

săi şi prin eroica. apărare a lui Carl XII. EI se înţe- 
gea mai mult în sămănarea grâului și vânzarea lui în. 
portul . Odesei, decât în manierele evropeene. Trei 
luni trecuseră, de când venise de peste Prut în ca- 
pitalia Moldovei, și se zicea în general 'că el întrase 
în Iași, dar nu Iașii în el; atâtea de mult păstrase 
încă naivitatea provincială, pre care civilizaţii laşeni 
o numesc prostie în !acei ce nu sânt născuţi în încân- 
tătoarea capitalie legănâţi de prismele dohotite a 
pavelelor d-lui Barbero. - Neînvăţat, nedeprins cu fa- 
şionul englizesc (fashion), de multe ori naiv, el era 
însă cinstit, îndătoritor, neputincios de a face. vreo 
răutate sau vreo mărșăvie. Toţi acei ce începuseră a-şi 
bate joc de dânsul, sfârșiră de a-l stima și de a-l: 
iubi. Aşa de îmbii veri se putea zice că unul era 

_Moldovanul civilizat şi celalalt Moldova- 
nul necioplit, get, beget, coada vacei. Spre a face 
un contrast mai mare, să zicem: că, în vreme când 
vărul militar, deși toamna era cam înaintată şi destul 
de răce, lua îngheţată, vărul basarabian bea un punş. 
ferbinte dintr'un pahar „urieș. 
„— Ce facem în astă sară, Dimitrachi, întrebă ad- 

vocatul pre tânărul studiant? 
— Eu mă duc la teatru. 
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— Dacă dau în astă sară Cuconu Iorgu 5), vin şi 
eu cu voi, răspunsă domnul Stihescu, iar dacă și 
astăzi.„aveţi operă şvăbească sâu comedie franțu- 
zească 1), cale bună dumilor-voastre. Şi zicând aceste 
cuvinte, sorbi a treia parte din paharul său, arzându-şi: 
gura. 

Toţi ceilalţi isbucniră de ris; el însă nebăgând sama, 
întinsă braţul pe lângă gâtul vărului său, zicându-i: 

— Şi tu, cu ghiaţa ta. Dracu să te iee cu dânsa; 
când cu cu ponşu ista de abia mă pot încălzi. 

Colonelul nu răspunsă nimică, scuturându-se nu- 
mai spre a se mântui de braţul vârtos ce-i strângea 
gâtu 

  

3) Este vorba de comedia lui Alecsandri: Conu lorgu de la 
Sadagura, reprezentată pentru îniâiaşi dată pe scena teatrului 'din laşi 
în 1844. Acţiunea romanuui se petrece chiar în acel an. Preferința 
Basarabeanului pentru această comedie se explică pe de o parte din 
ridicolul cu care e înfățişat un tânăr bonjourist, care, sosit proaspăt 
dela Paris în' Sadagura, disprejuia limba, obiceiurile şi tradiţiile stră- 
moşeşti, pe de altă parte prin succesul mare pe care l-a avut piesa 
la reprezentare. Despre acest succes vezi M. Kogălniceanu în 
Propăşirea din 23 lanuarie, 1844, 24. Alecsandri însuşi a notat 
într'un ms, păstrat în Bibl. Acad. Roma, nr. 3370, f. 259v., emoțiile 
acestui succes. Asistau Domnitorul M. Sturdza şi toată societatea înaltă, 
“Actu! | se termină 'cu aplause; al || în ropotul bătăilor din picioare; 
la al III, sala în picicare chiamă la rampă.pe autor, în „wvuet de 
furtună”. „Strigătele de :bravo mă asurzesc”. „La ieşire doamne, domni 
se reped la mine, mă îmbrățișează, mă trec dela unul al altul.. 
S'a: cerut o a doua reprezentare; şi au urmat altele in şir, În 1845, 
se joacă şi la Bucureşti, în mai multe seri de-a-rândul. V. Elena 
Rădulescu-Pogoneanu, V. Alecsandri, Poezii, I, colecţia 
„Clasicii români comentaţi”, Scrisul Românesc, Craiova, p. 74 şi urm. 

4) Teatrul Naţional din laşi fusese pus la .15: Mai 1840 sub 
direcţia lui C. Negruzzi, V. Alecsandri, M. Kogălniceanu şi P. Cam- 
peanu; funclionase până în 1842 cu “două trupe: una franceză sub - 
direcţia lui Joseph Foureau; alta românească sub direcţia lui Costache . 
Caragiale. La 9 Mai!1842, directorii teatrului concediază „direcția unei 
persoane de profesie, d-na Frisch, care venise cu o trupă de operă 
germană din Cernăuţi şi care se angaja ca, afară de reprezentații în 
limba română şi franceză, să introducă și operă în limba germană, 
„șvăbească”. Cf. T. Burada, Istoria teatrului în Moldova, laşi, 
1915, |, p. 247, 
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— Bunăoară ca şi cu masa lui, urmă Benderliul. 
Inchipuiţi-vă, fraţilor, ca dăunăzi ni-au poftit la 
prânz, şi ştiţi când,am început a mânca? La şese 
după asfinţitul soarelui! Cu lumânările aprinse ca la " 
nuntă, numai că mireasa nu-i era acasă. Auzit-aţi bo- 
ieri? Şi la masă ştiţi ce mi-au dat? In loc de un potroc 
bun de curcan, de un stufat de clapon, de o rață cu 

“ curechiu, de gâscă friptă, de nişte alivence, cum mi le 
face vătăjița la moșie, ni-au trântit niște blide cu bu- 
lion, bifteacă, fricăsa, volvaiu, şi alte mute chisii- 
lie, sta-ar în gâtul şvabilor, ce le-au născocit. Da 
vinațele? In loc să-mi dee nişte.pelin amar ca fierea, 
de care au băut tată-meu şi bunu-meu, în loc de nişte 

„_ Odobeşti vechiu 'din vremea lui Muruz, de niște Cotnar,' 
de care bea Ştefan Vodă după ce bătea pre Tătari şi 
pre Căzaci, știți ce mi-au vărsat în pihar? Vin de 
Borto, de Lăfăiet şi Șampanie, ca când eu aş avea 
trebuință de doftorii și de burcuturi. Slavă Domnului 
sânt. şi la trup şi la suflet, Român verde şi. vârtos. 
“Un râs omeric isbucni din gura tutulor, afară de 

- colonelul nostru, carele se-mărgini a? zice, mușcân- 
du-şi buzele: 

»"— Ce ai, vere, astăzi? Socoteam că ai început a te. 
desvăţa de obiceile provinţiei, care te fac așa de..... - 

— Domnul să mă ferească! Niciodată nu m'oiu 
"- hotărt să mănânc seara la aprinsul lumănărilor, să 

mă culc în faptul zilei și să mă scol când oamenii 
se pun-la masă, ca [şi]: când Dumnezeu ne-au dat 
frumuseţile. dimineţei, cântecul privighitorilor şi ră- - ” 
săritul sfântului soare pentru ca să nu le vedem ni- 
ciodată. Ziua îi pentru a fi deşteptat și noapte pentru 
dormit. Dacă nu de la oameni, ia pildă de la dobitoace, 

*Socoţi. poate că și în strae m'oi schimba? Pune-ţi 
pofta în cui! Niciodată nu m'oiu :disgruma cu cre- 
vaturi (cravate), nu mi-o plesni pelea în -mănușe 
de Brandmaier (Maier), nu mi-oi înfăşura tru- 
pul “în paltoane sac, curat sac cu făină, şi nu 

e 
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mi-oi stropşi picioarele în pantaloni de golan, col- 
lants, cum îi numeşti tu. Nu, nu, asta-irtreaba voastră, 
cari vă prăpădiţi averile, ca să aveţi odăi cu patiserii 
(tapisserie), daradaice mai jos decât uliţa, și ciocoi 
în coadă cu epoleturi de ghenerari, şi în pungă tută. 
Cât peritru mine, eu port şi voiu purta nădragi largi, 

“un straiu îndămăneatec, cald iarna şi răcoritor vara, 
şi cibote ca să mă pot mişca. Pre mult încă am 
făcut că m'am hotărit să-mi las portul vechiu, care 
l-au avut bunii și străbunii msi, şi să mă îmbrac cu. 
surtuc 'şi flustuc, jăletcă şi bernevici svăbeşti! Socoţi 
tu, poate, că cu straele noue ne-am făcut mai buni. 
şi mai puternici? Vai de capul nostru, măi fraţilor! 

—. Nu credeţi însă, urmă domnul Stihescu, că 
uresc tot ce este străin. Nu, că chiar dacă sânt prost, 
nu sânt însă neghiob. Dar uresc tot ce nu se cuvine 
țării noastre, toate acele parascovenii și bazaconii, 
pe, care voi le luaţi de la străini cu ochii închişi. 
“Ştiu că Europeii au multe lucruri bune; ştiii asemene 
că Românii nu sânt desăvârşiţi şi că prin urmare 
ei au toată dreptatea de a se împrumuta de la 'cei 
dintâi; dar socot că le-am putea. lua altă ceva, decât 
straele, butcele şi luxul desfrânat, care vă pregăteşte - | 
un viitor de ticăloşie. Vă miraţi, poate, că mă .auziţi 
vorbind: âşa; nu puteţi crede că un biet dvoreanin 
din Basarabia să vă spuie verde în ochi asemene ade- 
văruri, voi cari vă socotiți nici mai mult, nici mai 
puţin, decât Franţujii Răsăritului, şi cari în faptă nu 
sânteţi la- cele rele decât inomiţele, iar la cele bune. 
decât Chinejii Europii. Nu vreu să mă întind prea 
mult asupra acestei vorbe; că m'aș teme să riu ating 
toată cinstita tagma voastră; dar vă voiu face o sin- 
gură întrebare. Voi aţi văzut Viena și Parisul? Spu- 
neți-imi dară câtă deosebire este între naţiile străine, 
atât de aprinse întru de a întrebuința toate talentele 
spre făla și puterea “patriei, și între voi, 'cari. lăsaţi să 
se peardă şi să se mistuească în zădar geniul, ispita 
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și vrednicia a tuturor acelora, cari .nu sânt scoboriţi 
cu hârzobul din ceriu. Când aţi ști câtă neunire, câtă 
ură, câte nenorociri pregătiţi prin aceasta țerei voastre! 
De aceea și țeara voastră este prichită ca şi civilizaţia. 
voastră. Ce aduceţi în adevăr din ţeri străine, voi Eu: 
ropeii cei noi? Straie de Paris, lornete în nas, datorii 
în pungă; și în adevărate cunoștințe şi în folosi- 
toare aflări tufă! 

De babacii voştri nu zic nimică, căci nici n'am ce 
zice. Dar de .voi mi-i ciudă, floarea erei și care tare 
mi-i teamă că n'a să aducă vr'odată rod. — Bună 
oară tu, vere Leşescule, cari ai vânturat opt ani de 
zile toată Europa civilizată, mult mai bine ai fi făcut, 
dacă ai îi adus vreun plug bun, vreun soiu de moară, 

“cate să facă mai curată făină, vreo născocire de a 
îmbunătăţi sămânţa grâului și soiul vitelor adevărateie 
noastre bogății. In loc de aceste, ţi-ai adus o marcă 
de Conte, când ştii că. tatăl tău m'au fost nici Ducă, 
nici Baron, decât, ce era mai bine, un cinstit şi 
vrednic boier moldovan; şi în loc.de a te întovărăşi 

“cu vreun dascăl învăţat sau cu vreun meșter iscusit, 
ai venit cu un şvab care ştropşește caii supt cuvânt 
Tă-i drege, îi face ca nişte motani leşinaţi, și merge 
călare ca o prăjină spintecată în două.. Nemţii, şi 
chiar Ruşii noştri, aud că au făcut drumuri de fer, pre 
care şi oamenii şi mărfurile merg; fiind traşi de aburi 
de foc, în- loc de cai. La Odesa am văzut vapoare. 
Ian de este noutăţi adă-ne, tere; atunce podvozile ar 
fi mai eftine, grâul 's'ar vinde mai lesne, şi atunce şi 
țeara voastră ar însemna mai mult; atunce şi tu te-i 
putea să te făleşti cu drept că porţi epoleturi de Colo- 
nel pe umere și nişan la gât. lar până atunce, nu 
marcele voastre de Conţi şi Viconţi, cu fuduliile voastre 
de scoboriţi cu hârzobul'din ceriu, cu straele dişențate, 
şi cu minţele și mai dișențate. Duceţi-vă la dracu, tu 

“şi. cu toți coconașii ce-ţi seamănă! a 
Aceste cuvinte aduseră un al doile sbucnet de râs 

în toată adunarea. Eu însă care mă aflam într'un colţ 
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a confetăriei, lăsând tot ce era extravagant în zicerile 
Basarabianului, găsiam că el în multe avea dreptate. 
In adevăr curioasă și“nedreaptă: mi se pare civilizaţia 
ce pretindem a adopta. Fie-mi ertat aici o mică «i- 
gresis. a Se 

. ” . 

Niciodată n'am fost contrar ideilor şi civilizaţiei 
străine. Din potriva crescut şi trăit o mare parte a 
tinereţelor mele în acele ţeri, care stau în capul Europii, 
am fost şi sânt de idee, că în seculul al XIX, nu este 
ertat nici unei naţii de a se închide înaintea înriuririlor 
timpului, de-a se mărgini în ce are, fără a. se împru- 
muta și de la străini. Aceasta astăzi nu este ertat nici 
Chinezilor. Propăşirea este mai puternică decât pre- 
judeţile popoarelor; şi nu este zid destul.de nalt'şi de. 
tare care să o poată opri în drumul său, Românii prin 
poziţia geografică, politică, morală și etnografică sânt 
datori mai mult decât ori și care altă nație de a nu 
străini la tot ce face gloria și puterea seculului. Mici 
şi slabi, ei nu se pot face mari şi tari decât prin 
civilizație, adecă prin: îmbunătăţire .intelectuală și ma- 
terială a ţerei lor.:Din nenorocire însă, noi n'am vrut 
a înţălege în dreptul*sâmţ puterea acestui cuvânt; şi 
„cum mă tem, luând-un drum strâmb, avem'să iajungem 
la calea rătăcită. Civilizaţia nu isgonește nici de cum . 
ideile şi năravurile naţionale,- ci numai "la îmbunătă- 
țeşte spre binele 'naţiei în particular şi a omenirei în 
general. Noi însă, în pretenţie de a ne civiliza, am 
lepădat tot ce era bun pământesc, şi n'am păstrat decât 
abuzurile vechi, înmulţindu-le cu abuzurile noue a 
unei rău înțelese şi mincinoase civilizații. Așa; pre- 
dicând ura a tot ce este pământesc, am. împrumutat 
de la străini. numai superficialităţi, haina din afară 
litera, iar nu spiritul, sau spre a vorbi după stilul 
vechiu, slova, iar 'nu duhul. Prin aceasta am rupt cu 
trecutul nostruişi m'aven nimică pregătit pentru viitor, 
decât corupția năravurilor. O nație însă nu poate 
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| decât prin o ameninţare de mare şi cumplită pedeapsă 
a-şi renega trecutul; căci adevărata civilizaţie este 
aceea, care o tragem din sânul nostru, reformând şi 
îmbunătățind instituţiile trecutului cu ideile şi propă- 
şirile timpului de faţă. Aceasta o simţesc şi o practică 
chiar naţiile care s€ află în capul luminilor. Franţia, 
Anglia, Germania . -simţesc neapărată nevoe de a lega 

. lanţul timpurilor şi de a urmări în trecut propăşirea 
năravurilor publice, origina instituţiilor lor, leagănul 
lor, leagănul libertăţei lor; de aceea le vedem cheltuind 
milioane spre a face cercetări asupra începuturilor 
istoriei, legislaţiei, vieţei publice și locale: a acelor po-" 

“ pulaţii. care le-au dat născare şi le-au pregătit era 
de fericire, de bună stare și de libertate de care stră- 
nepoții lor se bucură astăzi. 

Când Ecaterina II, clironoamă vrednică a Marelui . 
Petru, vroi în "Rusia a lărgi și mai mult .calea civili- 
zaţiei, deschisă de gloriosul ei predecesor, ea nu 
gândi nici întrun chip de a-i isgoni obiceele și cre- 
dințele țerei; din potriva simtimentul naţional fu cel 
întâiu mobil a „planurilor sale! literatura, poezia, 
istoria naţională fură -reînviate; şi spre încurajarea 
lor, lăzile visteriei “împărăteşti era purure deschise; 
numai. culegerea şi publicarea cronicilor naționale : 

„costară peste un milion de ruble. 
Noi de aceste mam făcut şi nu facem „nimică. 

Când, după isgonirea domniilor străine, am fost che- 
mați să ne dări noue instituţii, ne-am purtat ca [și] 
când ne-ar fi fost rușine. de tot ce era al nostru; am 
aruncat tot ce era. esenţial” pământesc; ne-am lepădat 
de trecut ca Petre de Hristos; ne-am lepădat de toate 

“acele instituţii vechi, care făcuseră puterea strămoșilor 
noştri, ca de o haină puturoasă, când trebuia. numai. 
să isgonim abuzurile ce se vâriseră în legile și vieaţa 
noastră, prin lungi ani de tirănie şi de răsboae, păs- 
trându-le însă spiritul și potrivindu-l, cu timpul de 
față. „Noi am socotit „că, lepădând tot şi împrumutâud 
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-tot, am face mai bine şi am merge mai departe. Ce am 
isprăvit? Am adus .în ţeara noastră plânte străine, 
nepotrivite cu clima şi pământul nostru, şi care nu ne 
vor da niciodată 'roduri coapte, în loc de a ne mărgini 
a curăţi şi a .vultui plântele înrădăcinate de sute de 
ani în ţeara noastră. Aşa am schimbat. abuzurile pă- 
mânteşti cu abuzurile străine; dintr'o ţeară .patriar- 
cală, ne-am făcutiţeară fcodală. | ” 
Am luat luxul, corupția şi formele exterioare a 

Europei, dar nu 'şi ideile de dreptate şi de o potrivă 
îndrituire, bună starea materială şi descoperirile ge- 
niului, care astăzi fac fala secolului. Ce am isprăvit, 

“că avem, cum am zis, litera, — iar nu: spiritul? Ne pre- 
tindem nație civilizată (şi avem robi; civilizaţia noastră 
“se mărgineşte în lux, în mărfurile europene, care 
ne exportează toată bogăţia, în cartierele și juvaerele 
femeelor noastre și. în cunoştinţa superficială a unei 
sau două limbi „streine, :care ne dau înlesnire de a în- 
țălege romanele doamnei Sand şi vodevilele domnului 
Scribe. Propăşirea noastră intelectuală se mărginește în 
șeseprezece şcoli publice! Iar bună starea materială este 
închisă între păreţii poleiţi a câteva palaturi boerești. 
_Burjuasie, adecă stare de miiloc, puterea cea mai de 
căpitenie a unui (stat nu avem, căci prea o dișprețuim 
pentru ca cineva să vroească a rămânea în ea, și să 
nu se silească “la cel întâiu prilej şi cu orice preţ, de 
a se preface în boer. Țeranul trăitor în viziunii, căci 
numai case nu le putem zice, îmbrăcat în stremţe și 
îngenunchiat esțe tot iaşa ca și când era silit de a fugi 

" înaintea [Hunilor şi Tătarilor. Orașele noastre sânt 
numai niște sate mari. N'avem drumuri, n'avem ca- 
naluri; producturile noastre putrezesc pe loc; comorile. 
noastre minerale zac necunoscute în vinele pământului. 
In mijlocul celor .mai mari bogății, cu pământul cel 
mai 'roditor, cu apele cele mai vii, cu pădurele cele 
mai frumoase, sântem săraci; și pentru ca să ne pu- 

7. Kogălniceau, Scrieri şi Discursuri. ' 97



tem îndestula nevoile :civilizaţiei ce ne-am dat, adecă 
straele europene, trăsurile lui Brandmaier, mobilile de 
lux a Parisului, poftele aprinse ce am dobândit în: ţeri 

„străine, ne sărăcim prezentul și ne ruinăm viitorul. 
Cât de departe însă am merge, cătă fericire ne-am 
pregăti, când în loc de a ne cheltui îndeşert activitatea 
și capitalurile noastre, le-am întrebuința în sporirea 

„ bunei stări materiale a ţerei .noastre, singură care ne 
“poate duce [la] bună starea intelectuală, adecă la 
adevărata civilizaţie. Politica noastră nu trebue să fie 
în chestiile din afară; adrevărata noastră politică este 
cu totul în reformele din lăuntru; să răspândim lu- 
minile și buină “starea :materială în clasele de ,jos, care 
astăzi zac în neştiinţă și în sărăcie, să îmbunătăţim 

" agricultura şi creşterea vitelor, ţţițele statului, cum au 
zis un mare ministru a Franţei, să deschidem noue 
comunicaţii şi noue căi de exportaţie productelor 
noastre, pentrucă, cum au zis odinioară în foasta Aca- 
demie un bun prieten al nostru şi profesor de eco- . 
nomi€?), importanţa noastră polilică nu poate spori 
decât prin numărul chilelor de grâu ce vom exporta.-— 

„Să ne unim mai ales toţi într'un singur și mare ăl, 
fără deosebire de stări, de .tarafuri, de partide, țălul 
de a scoate țeara noastră din haosul, din ignoranţia 
şi demoralizaţia de astăzi; atunce vom vedea ade- 
văraiâ politică, atunce vom îi adevăraţi bărbaţi de 
stat! | 

Soarta m'au menit de a călători o a trea parte din - 
vieața mea. Nu este ţeară din Europa, în care să .nu 
fi călcat piciorul meu, nu este stare a societăţei să 
mu o fi observat de aproape. De la Insulele Scandinave 
până la patria lui Lemistocles și a lui Solon;-de la 
vechea Bizanţie, rezidința măreaţă a Sultanilor, până 

5) lon Ghica. Lecţia sa de deschidere a cursului de economie po= 
litică, rostiă în Academeia din laşi, la 23 Noemvrie 1843, s'a pu- 
blicat în Propăşirea — Foaie ştiinţifică şi. literară, 1844, nr. 8, din 
27 Februarie, pp. 57—62. (Nota editorului). 
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la Coloanele lui Ercul, am îmblat toate ţerile, am trăit 

cu luxul celor mari “şi cu lipsa celor mici. Prin un şir 
de deosebite împrehiurări mi-au fost iertat, mie celui 
fără titluri, fără avere, fără vreo însemnătate,. de a 

străbate acolo unde mulţi puternici a ţerei mele au găsit 
ușele închise, Ani întregi am putut observa de aproape 
domnia celui de pe urmă din cei trei aliaţi a anilor 
1814 şi 1815, Fridrih Vilhelm III a Prusiei, mai blând 

şi mai simplu în traiul său decât'cel mai neînsemnat 
al său general. ” i 

Am studiat Franţia supt rigatul lui Ludovic-Filip, 
care, cu toate strigătile, au dat patriei sale optsprezece 
ani de pace, de bogăţie, şi poate şi de adevărată liber- 
tate. Am cercetat Spania atât în platurile Isabelii, 
“cât şi în vechile sale catedrale, în ruinele care îi ăcopăr 
orașele; în obicele poetice a poporului său, şdravăn 
şi puternic, ca şi în timpurile lui Carl Cvint şi Filip 
II, şi căzut numai pentrucă au părăsit bogăţiile pă- 
mântului său şi s'au dus să caute altele în băile de 
aur a -lumei noue. Ei bine cu cât am călătorit, .cu 
cât am observat naţiile străine, cu atâta mai mult m'am 
încredinţat, că popoarele nu. pot ajunge la adevărata 
civilizaţie decât prin cultivarea şi desvoltarea facul- 
tăţilor naţionale și sporirea bunei stări materiale; că 
toate acele instituţii, menite spre a da claselor de jos 
un trai mai bun, un confort :mai mare, spre a le 

“ “înlesni îndestularea trebuinţilor, sânt tot o dată însu- 
şite de a isgoni. şi ignoranța şi de a îmbunătăţi şi 

“ soarta morală a oamenilor, și prin urmare a le pre- 
găti o adevărată civilizaţie. Pururea dar am avut 
râvnă de a studia de. aproape toate acele instituţii 
formate de Euiropa, spre a da claselor de jos folo- 
surile, de care. până acum se folosia numai clasele 
înstărite. | o 

Spre a putea isgoni ignoranţa şi corupția, care îi 
este urmarea, spre a împuţina crimele și spre a aşeza 
moralitatea, am cercetat dar cu deamăruntul pe deo- , 
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parte aşezemintele menite de a răspândi învăţătura, 
“de a stirpi viţurile şi a înălța inima, adecă şcolile, 
casele penitenţiare, institutele pentru tinerii osăndiţi, 
„pentru cerșitori, pentru orbi, surzi și muţi, casele de 

- nebuni, adăpostirile pentru orfani şi bătrâni, spi- 
talurile ipentru deosebitele pătimiri, şi pe de alta așe- 
zemintele menite de a răspândi bună starea, precum 
drumurile de fer și canalurile ce favorizează comunicaţia 
lucrurilor. și a ideilor, companiile de siguranţie şi de 
împrumut, bancile care înlesnesc comerțul, casele de 
cruțare care „apără bătrânețele de chinurile sărăciei, 
în sfârşit spiritul şi tainele asociaţiei, singura 'dum- 

„ nezeire care astăzi face minuni, pentrucă poate tot, 
pentrucă, aducând părticelele perdute în gloatele in- 
divizilor, formează din ele o putere concentrată la 
care nimene nu este (în stare de a se împotrivi. Când 
cercetam toate aceste instituţii, agenţi puternici şi 
neapăraţi a civilizaţiei, și când cu jale descopeream 
că ţeara mea nu are nici una din ele, atunce vedeam 
ce.deosebire este între iEuropa și între noi și ce drum 
mare mai avem a face spre a o ajunge măcar de 
departe. - 

Cetitorii mei binevoiască a-mi ierta acest speach, 
cum zic Englezii, adecă romăneşte acest mie cuvânt, 
eşit 'din şirul romanului. Cursurile însă de moral nu 
plac astăzi; de aceia moraliștii în secolul nostru sânt 
siliți ca spiţerii a polei hapurile ce vroesc a da bolna- 
vilor. Spre a mă tălmăci mai bine, şi ca să întru 
în gustul cititorilor. mei, voiu lua de pildă un scriitor 
străin. Când vestitul Eugene Sue au vroit a interesa 
clasele bogate în favorul claselor muncitoare, el n'au 
făcut o carte de:moral, ci s'au slujit de un roman; el 
au scris Tainele Parisului. Aşa și mie fie-mi 
iertat între descrierea confetăriei lui” Felix şi o decla- 
rație de amor, a vă zice două cuvinte în contra. maniei 
ce avem de a ni întipări numai modelele rele şi abu- 
zurile străine și de a mijloci totdată și pentru o ne- 
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norocită stare, cea -mai. neapărată pentru puterea și 
înfloriea unei ţeri, starea cărie întrun mare moment 
i s'au fost făcut o solonelă făgăduinţă: îmbunătățirea 
soartei etc. 'şi căreia ar trebui să ni aducem aminte că 
mărinimie a doi auguști monarhi i-au închiezeşluit 
fericirea: 

„Birnicii lucrători de pământ, ca unii ce prin a lor 
muncă și strădanie revarsă îmbelşugarea în ădunările 
omeneşti, sc-cuvine a fi mai cu seamă privigheţi și 
luaţi aminte, pentru ca starea lor să câştige din zi - 
în zi îmbunătățire. 

Regulamentu: Organic. Anexa Lit. G. Art. XXXIV, 

Ei să folosesc cu apărarea de tot feliul de havalele. 
Idem art. XI. însuşirile Ministerului din lăuntru se 
află în primirea măsurilor cuviincioase spre buna sta- 
tornicire şi îndămânatică petrecere a locuitorilor prin 
odihnitoare case a locuinţei lor trebuincioasele hoiuri 
şi semănarea legumelor, răsădirea pomilor şi mai ales 
a aguzilor” etc., etc., etc. 

(Regl. Organ. Cap. 1Y art. 130 G.). 

— Da, da frăţică, urmă a vorbi d. Stihescu, român 
sânt și român vreu să mor. Nu vreu.să mă şonţesc. 
Cine mă iubește aşa să mă iie; cine nu să mă lesă. 
— Dar, dar, răspunsă N. Măcărescu, asta-a fi până 

când te-i amoreza de vr'o domnişoară de a noastră; .și 
atunce cum o să te aud ciripind: bonjour şi mon cher. 

—  Ferească-mă Dumnezeu şi Maica. Preacurată,' 
strigă Benderliul, făcându-și semnul crucii. Da sânt 
sigur că asta nu mi s'a întâmpla, pentrucă niciodată 
m'oiu suferi ca cârpa să mi se puie mai sus decât 
căciula. - 

— Bine, bine, vom vedea, urmă băiatul franţezo- 
român, Phomme, propose et Dieu dispose, sau qui 
compte sans son hâte compte deux fois, sau... 

— Destul cu proverburile tale; și uită-te mai bine 
"cine vine, îl întrerupsă advocatul. 

„ 
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DISCURSURI: 

1. Lă deschiderea cursului de istorie naţională. 

9,. Discursul la alegerea lui, Cuza. 

3. La jubileul de 25 de ani al Academiei. 

4. Cu prilejul împroprietăririi țăranilor, 

5 + La congresul din Berlin.
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CUVÂNT PENTRU DESCHIDEREA CURSULUI 
DE ISTORIE NAȚIONALĂ IN ACADEMIA 

MIHĂILEANĂ ROSTIT IN 24 NOEMBRIE 1843 

In 1843, Kogălniceanu obţine .ingăduinţa : de a ţine 
în Academia Mihăileană un curs de istoria naţională 
(vezi mai sus pag. 9). El a deschis acest curs la 24 
Noembrie, cu un discurs, într'adevăr clasic, în care, 
dupăce defineşte istoria şi arată importanța ei, stă- 
ruește pe larg asupra istoriei najionale şi incheie ară- 
tând greutatea sarcinei pe care şi-a luat-o asupră-și 
în Moidova anilor 1843. " 

Frumuseţea deosebită a' acestui discurs stă în cla- 
„ritatea' planului, în relieful ideilor principale, în căldura 
vibrantă a sentimentu'ui najional, în imaginile frumoase, 
în tactul fin cu care evocă complicațiile de care avea 
să se loveastă în tratarea istoiiei noastre din epoca lui. 

Discursul a fost publicat pentru întâiași dată în re- 
vista Propăşirea (Nr. din 24 Septembrie 1844) cu ur- 
mătoarea notă. „Acest curs s'au ținut: în semestru! de 
iarnă al anului trecut, în care am tratat istoria Ro- 
mânilor până la întemeerea Principatelor. Deosăbite 
Imprejuă i m'au silit să-l intrerup. Domnul ştie când 
ele nu vor mai fi, pentru ca să pot urma o materie 
atât de importantă, mai ales în vremile de față”. 
Din revistă, Kogălniceanu .l-a extras în broşură a parte; 
iar în 1852 l-a pus în fruntea primuul tom din 
Letopiseţe. | 

Donnilor, 

_După priveliştea lumii, după minunile naturii, ni- 
mică nu este mai interesant, mai măreț, mai vred- 
nic de luarea noastră aminte decât /sforia. 
ia 
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Ce este: Istoria, Domnilor mei, după zicerea 
istoria 7 . autorilor celor mai vestiți, este -adevă- - 

rată povestire și înfăţoşare a întâmplă- 
rilor neamului omenesc; ea este rezultatul vrâstelor 
şi al experienţii. Se poate, dară, cu drept cuvânt, 
numi glasul seminţiilor ce au fost şi icoana vremii 
trecute. Karamzin 1), în alte cuvinte, o numâște teg- 

„tamentul lăsat “de cătră strămoși strănepoților, ca să 
le slujească de tălmăcire vremii de faţă și de povă-" 
țuire vremii viitoare. * 

  

Importanța | In această privire. atât de impor- 
istoriei, . fantă, istoria, după Biblie, trebue să 
—— fie, și a fost totd'auna, cartea. de că- 

pitenie a popoarelor și a fieştecărui om în deosiăbi, 
pentrucă, fieştecare stare, fieştecare profesie află 
în ea reguli de purtare, sfat la îndoirile sale, 'învă- 
țătură la neștiința sa,- îndemn “la slavă şi la fapta 

Nbună o. e : 
„ Domnitorul, prin istorie, se: deşteaptă la nobila 

ambiţie de a face lucruri mari şi drepte, și prin 
urmare de a trăi. în viitorime. Lauda neştearsă și 
nemurirea cu care sunt încununaţi ocărmuitorii cei 
buni, defăimarea şi hula care sunt totd'aunia partea 
celor rei, îi .cu neputinţă ca să nu le insufle în inimă 
dorinţa spre bine și spre virtute, dacă inima lor nu. 
le este încă, stricată prin caugrena lingușirii. Cele 

-mai multe izbânzi, cele mai slăvite fapte, nu vedem 
oare că s'au îndemnat prin istorie? Spre pildă bi- 
ruința Asiei, după mărturisirea tuturor istoricilor ve- 
chi, s'a pricinuit prin deasa citire a Iliadei de cătră 
Alexandru cel Mare. Cine nu ştie că acest falnic iz-. 
:bânditor purta necontenit cu sine, într'o cutie de aur, 
poema lui Omer; și ce este Iliada altă decât o 

1) Karamezin (Nicolae), a fost un celebru. istorie rus (1765—1824), 

- su 
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istorie în versuri, cea' mai veche şi cea mai fru- 
moasă din toate! Fără a merge. în 'veacuri.aşa de- 
părtate, nu s'a mai văzut în zilele noastre un alţ 
“Alexandru, Carl XI12), deșteptându-și “geniul spre 
izbânzi şi slavă, prin cetirea vieţii Macedoneanului, 
scrisă de Quint-lurţie 3)? Care, dar, împărat, care 
domn nu trebue să itremure dinaintea. istoriei,: aceştui 
straşnic tribunai, ce are să-i giudece cu aceeasi ne- 
părtinire, precum. odineoară Egiptenii giudecau pe 
regii lor eștiți din viaţă? ” 

Dătătorul de legi, bărbatul de stat, în istorie în-- 
vață tocmelele ocârmuitorilor, puterea şi slăbiciunea 
Jor, pricinile de sporire sau de scădere a staturilor, 
felurile de guvern subt care au înflorit mai mult, 
legile care au avut înrîurirea cea-mai priincioasă sau 
cea mai stricăcioasă asupra puterii, asupra culturii, 
asupra moralului noroadelor. 

Oșteanul, în istorie, găseşte pildele cele mai drep- 
te şi, mai adevărate despre strategie+); cărturarul, 
filosoful, în ea văd înaintarea duhului omenesc, ră- 
tăcirile sale, descoperirile geniului, pricinile neștiinţii, 
a-superstiţiei şi a întunerecului. 

Simplul particular,. în cetirea isțoriei, găseşte mân- 
gâiere pentru relele de faţă; ca -îi arată că, prin o 
tristă fatalitate, perfecţie n'a fost niciodată în luime, 

„virtutea mai totdeauna a fost prigonită în viaţă, şi 
că răsplata ei, cele mai multe ori, nu i-a venit decât 
după moarte. Cine nu trebue să-și uite durerile şi 
nemulțămirile, când istoria îi arată pe nişte cetăţeni 

- vrednici de a poronci lumei, cari au fost jertfa. ti- 
ranilor şi de multe ori chiar a compatrioțţilor lor? 
“Nenorotcirile noastre trebue să le socotim de nimică, 

2) "Carol al :XIl-lea, regele Suediei (1682-—1718). 
3) Quintus Curtius, istorie roman din sec. [ll a. Chr. care a 

scris viața lui Alexandru Macedon. - 
- 4)'strategie == arta de a conduce operaţiile militare. 
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când vedem pre un Socrat5) silit să primească otrava ' 
chiar din mâna Atenienilor, pre un Aristid 6) supus 
ostracismului, numai pentrucă era numit „cel drept”, . 

„ pre un Caton?) dându-și singur moartea, ca să nu-și 
vadă patria în robie. li cu neputinţă ca cineva, 
insuflat de asemenea pilde, să nu-și îmbărbăteze 
caracterul, să nu dorească de a imita pe acești stră- 
luciţi bărbaţi, făcând abnegaţie de sine şi râvnind 
numai folosul obştesc. - | 

Cât trebue, dar, să ne fie dragă această știință. 
înaltă, care, las' că ne dă o petrecere folositoare, 
şi prin cetirea ei ne îndestulează. curiozitatea cea 
mai nobilă, dară ne învaţă încă a fi buni, ne mân- 
tuie de pregiudeţe, ne sporește ispita prin ispita 
veacurilor trecute şi .ne'lungește, cum am zice, ivieaţa. 

„A nu şti ce-s'a întâmplat înainte de a fi năs- 
cut, este, zice Ciceron, tot aceea ca și când ai fi - 
necontenit prunc; căci, ce este vrâsta. omului, dacii 
memoria faptelor noastre nu s'ar uni cu veacurile cele 
mai dinainte” 8), 

Istoria singură poate, ca într'o panoramă întinsă, 
să ni arate împărăţiile trecute înainte de mii de ani; 

5) Socrate, mate'e filosof grec, învinui: de  impietate, a cerut 
judecătorilor ca pedeapsă să fie condamnat a trăi pe socoteala sia- 

“tului în Prytanau' (comisiunea * permanentă a senatului athenian).. * 
Condamnat, poate şi din cauza acestei atitudini, să bea cuculă, a 
băut cupa cu otravă, «cu mult sânge rece. 4 

6) Kogălniceanu. face aci aluzie la următoarea împrejurare din 
vieaja mare'ui bărbat de stat și general atenian care se acoperise de 
glorie în lupta de la Marathon. În ziua în care se hotărea oslra-. 
cizarea (exilul) lui,. un ţăran, car2 nu ştia carte, se adresă lui 
Aristide, rugându-l să scrie pe conchilia de scoică, care servea la - 
Atena, in asemenea imprejurări drept buletin de vot, numele lui 
Aristide, (deci exilul lui. — : Ţi-a făcut vreun rău? întrebă Ari- 
stide. — Nu răspunse țăranul, dar m'am săturat . auzind mereu 
că este numit. cel drept. | , 

7) Caton, apărătorul libertăţilor” impotiiva lui Cezar, sa stră= 
puns cu sabia lă Utica, după lupta dela Thapsus în anul 46 a. Chr, 
8) Cicero în Orat. Cap. 34. , . 

+ 
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ea ne face privitor la luptele, la revoluțiile, la sfa- 
turile, la serbările întâmplate dela începutul lumii; ea 
scoate din morminte pe strămoşii noștri și ni-i înfăţo- 
şează ca vii dinaintea ochilor, cu toate virtuțile, cu 
toate patimile, cu toate năravurile lor. Ea, dară, ne 
leagă cu veciea, punând în comunicaţie sămânţiile 
trecute, cu noi, și tiarăşi pe noi cu sămânţiile viitoare, 
cărora are să le trădee?) povestirea faptelor noastre. - 

Pe lângă toate aceste istoria mai are şi nepre- 
- ţuitul dar de a judeca cu: nepărtinire faptele contim- 
poranilor noştri, pe cari noi nu avem- curagiul sau 
destoinicia de a-i cunoaşte drept şi adevărat. 
“Studiul istoriei, domnilor mei, a fost în toate tim- 

purile” ocupaţia de' predilecție a. oamenilor gândi- 
tori. Niciodătă însă n'a avut importanța și uni- 
versalitatea de care se bucură astăzi. La cei vechi, 
ea era partea. numai a oștenilor și a filosofilor, din! 
pricina scumpetei manuscripturilor. Astăzi însă, ori- 
şi unde naţia este ceva înaintată, istoria este cetirea 
obștească a tutulor stărilor 10), până și celor înjosite. 
In .Francia, ţăranul, seara la colţul focului, ca să se 
odihnească de -trudele zilei, .ceteşte măreţele reforme 
a Constituantei şi strălucitele biruinţe a lui: Na- 
poleon. In Prusia, de câte ori mi s'a întâmplat. să 

“văd, citind, în vremea popasului, pe muncitorul de . 
pământ, la umbra unui copaciu, faptele marelui Fri- 
deric! Această norocită popularitate a istoriei vine, 

- mai ales, din două. pricini: Cea - întâi este că astăzi 
fieştecare cetățean are- drept şi îndatorire de a se 
ocupa .cu trebile statului, că fieştecine doreşte a şti 
care sunt şi cum se păzesc drepturile naţionale, câş- 
tigate de către strămoşi; şi unde poate cineva să le 
găsească mai bine desluşite decât în Istorie? A doua 
pricină, şi cea de căpitenie, este aflarea tiparului, 
  

9) să trădee =să transmite. ! 
10) stărilor (franc. stat) = clasă socială. 
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“ mulțămită, şi de o mie de ori mulțămită acelui care dintâi a găsit această artă, cea mai mare  împrăș- 
tiitoare şi păstrătoare a întâmplărilor, fără: care îs- 
toria niciodată w'ar fi ajuns în cinstea universală în care se află. Nici nu pot să vă arăt cât lipsa acestei înalte aflări aruncă nedumerire în povestiri, nesigu- 
ranță în opinii, neştiință şi întuneric în tot. Această. “lipsă, domnilor mei, este pricina că între Români, "chiar şi” între cei mai însemnați, se găsesc aşa de. puțini cari cunosc istoria. Tiparul, la noi, nu este : încă destul de slobod şi: de? îm răștiat; noi mavem încă publicată în limba naţională măcar o .istorie universală, când “chiar analele „patriei noastre zac 
în întuneric, păstrate numai în niște manuscripte, 
din care două, din pricina. copiştilor, nu se. potri- 
Vesc!11). Și cu: toate acestea . tiparul ar fi cel-mai 

:sigur și mai grabnic mijloc ca să ajungem la civi- lizația societăţii europene. Noi, cari ne fălim cu pro-. păşirile ce socotim că facem, noi, cari nu vorbim decât luminare şi civilizație, dacă voim să avem în 
faptă aceea: ce vorbim, ar trebui. să urmăm pildei Nord-Americanilor, a cărora .cea 'întâi treabă de care 

„se apucă când îşi fac vreo nouă aşezare,. este să | deschidă un drum şi. să aducă cu: dânșii un teasc spre tipărirea unui - jurnal. Prin. această - îndoită o- peraţie, ei agiung ţălul și fac analizul a orice sis- 
tem social, pentrucă, cum. zice Volney, societatea nu 
este alta. decât comunicaţia ușoară şi slobodă a per- 
soanelor, 'a lucrurilor şi a ideilor. 

  

11) Această lipsă, după zece ani de muncă, însfârșit sunt îndestul „_norocit de a o îndeplini. (Nota lui Kogălniceanu, pusă cu prilejul reeditării discursului ca. prefață la ediția Cronicelor în 1852). 
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- Importanţa . Dacă istorix în deobște, a- 

| istoriei naţionale. decă. â neamului omenesc, este 
Do aşa de interesantă în. rezu'tatele 

sale, cu cât mai mult trebue să ne fie istoria patriei, 
“a locului unde am văzut ziua? Omul totdeauna, îna- 
inte de neam, şi-a iubit familia, înainte de lume, şi-a 
iubit neamul și partea de pământ, fie mare fie mică 
în. care părinţii săi au. trăit şi s'au îngropat, în care 

-el s'a născut, a petrecut dulcii ani ai copilăriei ce 
nu se mai întorc, a simţit cea întâi bucurie şi .cea 
întâi durere de bărbăt. Acest simţimânt sfâut, nu cu- 
nosc încă nici un 'ncam, nici o seminţie cât de brută, 
cât de:sălbatică, care să nu-l aibă. M'aș întinde: prea . 
„departe de sujetul meu, dacă m'aș pune a vă arăta. 
pilde despre aceasta; ele sunt nenumărate. _ ., 

Ce interes mare trebuie să aibă istoria naţională 
pentru noi, îmi place a crede că şi D-voastră o în- - 
țelegeţi ca şi niine. Ea ni arată întâmplările, faptele 
strămoșilor noştri, care. prin. moştenire. sunt și a 
noastre. Inima mi se bate când auz rostind numele 
lui Alexandru cel bun, lui Ştefan cel mare, lui Mihai 

Viteazul; da domnilor mei! Şi: nu mă rușinez a vă 
zice că acești bărbaţi, pentru mine, sunt mai -mult 
decât Alexandru cel Mare, decât Annibal decât Ce- 
sar; aceștia: sunt eroii lumii, în loc că cei dintâi 
sunt. eroii patriei mele. Pentru mine bătălia dela 
"Răsboeni are mai mare interes decât -lupta dela 
Termopile, și izbânzile dela Racova și dela Călugă- 
reni îmi par mai strălucite decât “acele dela Mara- 
ton și Salamina, pentrucă sunt câştigate de către 

Români! Chiar locurile patriei. mele îmi par mai 
plăcute, mai frumoase decât locurile cele mai cla-: 
sice. Suceava şi Târgoviștea sunt pentru mine mai 
mult decât Sparta şi Atena!. Baia, un sat ca toate 
satele pentru străini, pentru Români are mai mult 
preţ decât Corintul, pentrucă în Baia, avanul 12) Rigă 

12) avan (cuvânt de origine turcească) 'straşnic. 

$. Kogălniceanu, Scrieri şi Discursuri, A 113



a Ungariei, Matei Corvinul, viteazul vitejilor, cra- iul crailor, cum îi'zicea Sixt IV 135), rănit de sabia moldovană, fu pus în fugă şi uită drumul patriei noastre! 
Trebuinţa istoriei patriei ni' este neapărată chiar pentru ocrotirea drepturilor noastre împotriva  na- țiilor străine. Neavând istorie, fieştecare popor duș- man ni-ar putea zice 'cuvinteie d-lui Aaron 12): „In- ceputul ce: ai, este necunoscut, numele ce porţi. nu este .al. tău, nici pământul pe care: locuești; soarta ta așa a fost ca să fii tot după cum. eşti; leapădă-te de începutul tău, schimbă-ți numele, sau primeşte pe acesta ce, ţi-l dau.eu, rădică-te şi du-te din pă- mântul- pe care locuești, căci. nu este al tău, şi nu te mai munci în zadar, căci tu nu poți fi mai bine 

de cum ești”. Și, în adevăr, toate aceste cuvinte ni „Sau zis cătră străini; începutul nostru ni s'a tăgă- 
duit, numele ni s'a prefăcut, pământul ni s'a sfâ- şiat, drepturile ni Sau călcat în picioare, - numai pentrucă mam avut. conștiința naţionalităţii noas- tre, numai pentrucă. mam avut .pe ce să ne înte- meiem şi să ne apărăm dreptățile. E - 

Domnilor, când aşi fi aşa de norocit să dezvol- 
tez mai mult în inima D-voastră interesul pentru îs- toria patriei,. m'aş făli că “am sporit în D-voastră 
şi iubirea. cătră patrie, şi -că prin urmare am con- “tribuit la “păstrarea naţionalităţi căci ce .poate "mai 
mult să ne-o păstreze, “decât această istorie, care 

„ni arată ce am fost, de unde am venit, ce suntem, 
şi, ca regulă de trei, ne descopere și numărul necu 
tioscut: ce avem să fim! : /- 

  

13) Papa Sixt IV (1471—1484) care a construit la Vatican (pa- latul Papilor) vestita capelă sixtină cu celebre picturi de' Michel An- gelo şi Rafael Sanzio A 
14) Florian Aron, istoric” contimporan cu Kogălniceanu, de origină ardeleană (1805—1887) 
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O asemenea carte ar trebui să fie pentru noi, 

aceea ce Iliada era pentru Greci. Şi să mă credeți, 

Domnitor, că și istoria noastră are întâmplări, are 

portreturi care nici de cum mar rămânea mai .gios 

decât eroii celor vechi, dacă acestora li s'ar scoate 

aureola poetică, cu care pana geniului i-au înfru- 

museţat. Totul este că veacurile eroice şi mitolo- 
pice au trecut de mult, că astăzi poezia nu se găsește 

nici măcar în versurile poeţilor şi că numai un Omer - 

a fost în lume. o | 

Negreşit că istoria Spartei, a Atenei, a Romei, 

are” mai mult interes decât a noastră pentru tot 

străinul; dentâi pentrucă Grecii şi Romanii sunt po- 

poarele, care până acum rezumă civilizaţia şi Jlu- 

mea veche; al doile, pentru:că înrîurirea lor încă 

până astăzi se păstrează asupra noastră prin pravi- 

ele religioase și civile, prin ştiinţe, prin arte prin 

pământul, ce l-am moștenit dela dânşii, şi, însfâr- 

şit, pentrucă toată instrucţia clasică a junimei încă 

astăzi se razimă pe istoria Grecilor și Romanilor; 

şi mai ales că pentrucă faptele acestor popoare s'au 

scris de: nişte bărbaţi ca Tucidig, ca acit, ca Tit- 

Livie, Subt aceste priviri, eu singur . mărturisesc in- 

teresul universal al istoriei grece și romane; dar 

în ce se atinge de. curagiul individual, de îndrăs- 

neala faptelor, de statornicia apărărei, de mărinimia 

şi bărbăția Voevozilor iioștri, carii, de și pe un tea- 

tru strimt și cu mici mijloace, au săvârşit lucruri 

uriașe, în toate -acestea, domnilor mei, nu mă tem 

de a zice că istoria noastră ar fi mai jos decâi 

istoria a ori şi cărui popor vechiu saw nou. L.upta 

naţională a Românilor cari, mai trei "veacuri, au 

apărat cu sabia creștinătatea împotriva tuturor. pu- . 

terilor. Islamismuilui, Domnia lui Alexandru cel Bun 

şi a lui: Mircea cel Bătrân, a cărora nume resuniu 

dela Marea Baltică până la Porţile Bizanţiei, stră- 

lucitele fapte ale unui Ştefan cel mare, blânda figură 
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a lui Neagoe V. V,, carele, ca Ludovic XII a Franţiei, lăsă sfătuiri fiului său Cum să domnească; abdica-: rea lui Petru Schiopu, care preferă să se scoboare „de pe tronul Moldaviei, decât să „plătească bir Tur- cilor; chipul măreț şi întocmai ca al lui Ahil, al lui Mihai Viteazul, singurul Voevod ce agiunse a uni părţile Daciei vechi, şi a se putea intitula: „Mi- hail, cu mila lui Dumnezeu, Domn Valahiei, Molda- viei. și Transilvaniei”; inimă de erou, şi geniul băr- bătesc a Doamnelor Elena şi Florica; patriotismul - preotului Farcaş şi înalta înțelepciune a lui Miron Costin, carele cu aceeași mână purta sabia spre apărarea -patriei, şi condeiul spre scrierea analelor naţionale; rivalitatea, numai spre: bine a Domnilor Matei și Vasilie; marile planuri, sprijinite de mari. talenturi, a lui Șerban Cantacuzino, pentru care tro- nul Valahiei se părea - prea mic şi râvnea tronul „ Bizanţiei; apărarea a noăsprezece plăeși în ceta- tea Neamţuilui, împotriva larmiei: întregi a lui Sobieţki, mântuitorul Vienei, toate aceste figuri, toate aceste fapte, ar merita mirarea chiar a străinilor, când is- toria noastră ar fi mai bine cunoscută, Vroiţi însă un interes d roman, varietate” de întâmplări, epi- 

4 

sodiiri patetice, tragedii care: să vă scoată lacrimi. din „ochi, grozăvii care să vă ridice părul pe cap, „pol, nu -volu avea trebuință decât să vă „povestesc » cruzimile şi vieaţa aventurieră a lui Vlad Ţepeş, moartea vrednică de un principe a lui Deşpot Era- “clidul,: domnia lui Alexandru Lăpușneanu, intrarea Cazacilor subt Hmelnițki în Moldavia, care singură este o poemă întreagă, năvâlirile Tătarilor, tăierea” lui Brâncovanul şi a familiei sale, una din 'câle mai triste privelişti ce istoria universală poate înfăţoșa, catastrofa lui Grigorie Ghica, în care se întâlneşte tot neprevăzutul dramei, şi câte: alte scene grozave * și uimitoare, câte alte întâmplări de cel mai .mare interes chiar pentru indiferenți ! . : 
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Pe lângă acestea, istoria românească, mai are un 

interes şi mâi universal. Patria noastră, prin o soartă 
vrednică de toată jalea, a fost menită din cea mai 

bătrână vechime să fie teatrul năvălirilor „şi al răz- 

boaelor, străinilor. Inaintea veleatului - creştinegc, gă- 

sim pre Darie15), pre Alexandru cel mare, pre L.i- 

simah 16) luptându-se cu Dacii, a cărora pământ 
l-am moştenit noi. O.sută de ani după Firistos, în- 
tâlnim pe Decebal, cel mai. însemnat rigă barbar 

care a tost vreodată, mai măreț, mai vrednic de a 
fi pe.tronul Romei, decât mișeii urmaşi a lui Au- 

gust. In adevăr, acest Decebal merita atât de puţin 

numele de barbar cât şi orice. alt bărbat mare care 
doreşte a-și civiliza ţara. „Este barbar, zice domnul 

Saint-Marc Girardin11), acela care subt Domițian, 

biruitor legioanelor romane, cerea ca împăratul, în 
loc de bir, să-i trimeată meşteri şi lucrători de tot. 
felul; atât în artele răsboiului precum și în acele 
a păcii? Este_un barbar acela care, înainte de a în 

„cepe răsboiul împotriva Romanilor, căuta “până în 
fundul Asiei alianţa unui âlt dușman a Romei, a 
rigăi Parţilor?”. Până acolo se întindea politica acea- 

-tui bărbat însemnat. Insă un erou mai mare se pol- 
meşte asupra lui; Decebal trebuie să se plece, pa- 
tria i se supune, și, nevroind a o vedea roabă, el, 

care o ţinuse șlobodă și mândră, carele lua bir dela 
domnitorii lumsi, își dă singur moartea și scapă de 

-a figura în triumiul. lui. Traiai, singurul împărat 

15) Darie Î. (521-485 'a: Chr.), fiul lui Hystaspe, regele Perșilor. 

A supus Tracia şi Macedonia; a fost însă învins la Marathon de că- . 

tre Greci. - a - - 

-16) Lysimah, generalul lui Alexandru cel Mare. A primit din 

moştenirea marelui cuceritor, Tracia. Năvălind în ţinuturile noasire, 

„a fost făcut prisonier de 'Dromichoetes, regele ' Gejilor, în anul 291 

a. Chr. A ajuns apoi rege în Macedonia. . 
-17) Saint Marc-Girardin (1801—1873), critic literar şi om po- 

litic fraocez. 
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păgân, pe carele, din pricina virtuţilor sale, creș- tinii l-au pus în raiu. - o 
Aşa, domnilor : mei se Sfârşeșete răsboiul Daci- lor, una din epocile cele mai importante din istoria Romei. Plinie cel tânăr într'una din scrisorile sale, ni dă ideea cea: mai dreaptă despre acest cumplit „răsboiu, în care era să se hotărască pricina civilizaţiei 

şi a barbariei. Caninius, unul din prietenii săi, făcea O poemă asupra acestui răsboiu; Plinie îl îndeamnă în întreprinderea şa:. „Ai dreptate, îi scrie, să iai acest sujet; nu este altul mai nou, mai bogat, mai întins, mai poetic şi voiu. zice însuşi mai fabulos, | măcar că totdeauna adevărat. Vei avea a zugrăvi ca- naluri săpate în niște ţări necunoscute, poduri a-. runcate pentru întâiaşi dată pe fluvii răpezi, lagăre așezate în mijlocul unor munţi neapropiaţi  pâriă atunci, un rigă silit să fugă, silit să se omoare, dar care moare cu tot curajul său, și în Sfârşit două triumfuri: unul carele fu cel întâi pe care Romanii îl. câştigară asupra Dacilor; până atunci nebiruiţi; 
şi celălalt care fu cel de pe urmă în care biruinţa isprăvise peirea acestui popor. Greutatea este ca să te poţi ţinea -deopotrivă cu mărimea sujetului”. Pa- gubă, că acest poem s'a pierdut; el ar fi putut. să ni dee o mulțime de detailuri asupra” acestei: lupte. i * 

Trece o sută de ani, și patria noastră, schimbată „în colonie romană, începe. a se face teatrul unde soarta imperiei se hotărăşte de către barbari; la Dunăre. este lupta între barbarie și civilizaţie. Alani, 
Avari, Gepizi, Goţi, Huni, Lombarzi, Bulgari, pre 

„toţi aceştia îi vedem, trecând "şi petrecând prin ţă- rile noastre, sfâşiind, .una după. alta, imperia Ce- sarilor, răsipind-o în urmă de tot și prefăcând, în 
sfârşit, faţa Europei. Istoria tutulor acestor popoare. 
barbare, care este lipită cu începutul tuturor. naţiilor 
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nouă, ar rămânea întunecată, dacă nu s'ar desluşi 

„prin istoria românească, IS - 
In vremile moderne iarăşi vedem Moldavia şi Va- 

lahia menite ca şi lîn timpul de demult a fi locul lup- 

telor celor mai sângeroase. Ungurii, Polonii, au ho- 

tărit: aice cea linai mare parte a răsboaelor lor cu 

- Turcia. Subt zidurile Hotinului, Sobieţki câştigă re- 

putaţia militară, care pe urmă îl chiamă pe tronul 

lagelonilor. Imperialiştii, moştenitori „Ungurilor, cu- 

„leg iarăşi în țările noastre cele mai frumoase trofee 

asupra Osmanliilor. Vine începutul veacului al "opt- 

sprezecelea, și Moldova vede. figura cea mai mă- 

reaţă din toate, a lui Petru cel mare. De atunce, mai. 

toate biruinţele Rusiei asupra Turciei se câștigă în 

Principaturi; bătăliile, tractaturile, generalii isbândi- 

tori a acestei puteri, poartă nume de locuri româ= 

neşti. Nime dară nu poate tăgădui interesul uni- 

versal a unei istorii, cari ni înfăţoșează nişte în- 

tâmplări aşa de importante, nişte bărbaţi așa de stră- 

- luciţi, nişte naţii aşa de numeroase şi deosebite, care 

toate pe pământul patriei noastre au lăsat urme de 

trecerea lor, monumenturi de existența ce au avut, 

binecuvântări sau. blăstămuri, unele şi “altele meri- 

tate prin facerile de bine sau prin răutăţile ce -ni-au 

uat. Si 

Greutatea sarcinei Insă, cu cât această istorie. 

a este interesantă, cu atâta esie 
de a înfăţişa 

istoria Românilor, aceste eu ' îndrăznesc a primi 

———————— asupra mea o sarcină așa de 

mare; nimeni nu simte mai bine decât mine cât ea 

este mai presus de putinţa mea. Las'că chiar slabul 

meu talent este nedestoinic de a trata după cu- 

viință un asemenea înalt sujet, dar chiar împregiu- 

rările dinafară sânt împotriva mea: O singură istorie 

completă și sistematică nu Avem încă deşpre Ro- 

- | 9 

şi grea de înfăţoșat; și cu toate



7 

mâni; însuși şirul “Domnilor nu este încă. clasificat şi statornicit prin făclia „Unei, critice sănătoase, Do-, Cumenturile oficiale şi acturile publice, 'care' sunt . „cea întâi şi cea mai puternică dovadă a adevăru- rilor istorice, ne lipsesc cu totul; din pricina . de- “selor revoluţii cari în atâtea rânduri „ne-au pustiit patria, ele sunt pierdute pentru - totdeauna, sau în- ptăștiate prin țări străine, pe la particulari, sau în mânăstiri, sau în bibliotecile Ungariei, Poloniei, Tran- silvaniei, a Moscovei; Petersburgului, Vienei şi chiar 
„a Stokholmului. Aşa” dară, în. lipsa acestor isvoare de căpetenie, noi nu :avem decăt. letopisiţele ţării „Şi istoriile Ungariei, Poloniei şi. Turciei, cu care pa- tria noastră a stătut în strânse relații; dară și: aceste “isvoare sânt încă departe de a fi desăvârșite. Cro- * nografiurile româneşti, în ce se. ating -mai ales de întâile timpuri a Principatelor, nu se potrivesc mă- “car între -dânsele. Istoricii vechi, Unguri, Poloni şi Turci nu cuprind, “precum se înţelege dela sine, decât fragmenturi: despre . istoria noastră, şi aceste . încă adesea întunecate prin duhul partidii și a urii. Ne mai rămân încă iştoriile, observaţiile istorice, „călătoriile publicate despre țările noastre de deo- săbiți străini în deosăbite limbi; acestea sunt apiui: torul de căpitenie pentru compunerea analelor. na- ționale, şi mai ales scrierile lui 'Gebhardi şi a lui „Engel 18), cari, prin ostenitoarele lor lucrări, au me- „„ritat bine dela Români. Lipsa cea mai imare ni s'ar putea îndeplini. prin neprețuitele uvrajuri 19) ale lui Samuil Klain şi a lui Georgie Şincai, a cărorâ vieaţă ma fost decât o lungă luptă. şi o întreagă jertfă “pentru patrie; dar din nenorocire acestea miult : do- rite și mult așteptate scrise, până acum m'au eşit 'de 

-. 18) Engel (1770—1814) istoric german “care a publicat în 1804 o bună şi documentată Istorie a Valahiei. . 
- S19) uvrajuri -(francez: ouvrage) = operă. 
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_subt tipar, și, cum mă tem, nu vor eşi încă multă 
vreme. 

Pe lângă greutatea sarcinii ce se pricinuește prin 
haosul. atâtor materiale așa de înfelurite, aşa de îm- 
prăștiete, aşa de încurcate şi, câte odată, şi aşa de 
sărace, apoi se -mai înfăţoşează şi îndatoririle ce se 
cer dela orice istoric, fără privire asupra formii de 
afară, adică talentul şi stilul compunerii. Lucian, năs- 
cut subt Traian, cere următoarele calităţi şi datorii 
dela un bun istoric: el vrea ca istoricul să fie înţă- 
lept, să aibă simţimântul cuviinţelor, să ştie a gândi 
şi a-și înfăţoșa gândiri'e, să fie cunoscut în trebile 
“politice şi militare, să fie slobod de frică: și de am- 
biție, nelipicios mitei sau: amenințării, să spue ade- 
vărul fără slăbiciune şi fără amârire, să fie drept 
fără asprime, censor fără oțerire și fără clevetire; 
să m'aibă nici duh de partidă, nici însuş duh na- 
țional; îl vreau, zice el, să fie cetățean a lumii, fără 
pravilă, fără privire cătră opinia vremii sale, și ne-. 

“scriind decât pentru stima oamenilor cu “dreaptă ju- 
decată și pentru lauda viitorimei: 

Acestea sunt însuşirile unui bun istoric; în vre- 
mea lui Lucian poate că se întâmpla la mulţi; dar 
“astăzi, când egoismul și ambiţiă întunecă talenturile 
cele mâi mari, puţini s'ar găsi cari să le adune. 
Fără să vroiesc sau să mă pot pune mai sus, sau! 
măcar deopotrivă cu alții, socot că nu-mi veţi lua rău 

încredințarea ce vă dau, că răul şi minciuna nu vor 
găsi niciodată în mine un apărător. şi că totdeauna 
mă voi sili a vă spune adevărul, caracterul princi- 
pal al istoriei; iar când nu-l voiu putea zice, voiu 
tăcea, și d-voastră veţi înțelege pentruce. Imi veţi 
ierta „numai o mică plecare pentru naţia mea, fără 
însă Să credeţi că aş denatura faptele, sau că aş 
scuza ceeace merită ocară. Insă cum zice Karam- 
zine, pre carele nu mă pot opri de a-l împrumuta 
aşa de des: „simţimântul de noi şi a nostru însufle- 

S 
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țează povestirea; . pentrucă atât o părtinire groasă, 
partea unui duh slab şi a unui suflet firă înălţare, 
este 'nesuferită într'un istorian, pe atâta îi aflăm 
căldură, energie şi încântare când iubirea pătriei 

îi îndreaptă condeiul. Niciodată nu va fi suflet în - 
care să nu domnească acest simţimânt generos. In 
Tucidid noi vedem totdeauna un: Ateniean; Tit-Livie 
este pururea un Roman”. Ci In mine veţi găsi un Român, însă niiciodată până 
acolo, ca :să contribuez la sporirea . Tomanomaniei, 
adică mania de a ne numi Romani, o patimă care domneşte astăzi: mai ales în Transilvaria şi la unii 
din scriitorii din Valahia. Petru Maior, de fericită 
aducere aminte, prin cartea sa Despre. începutul Ro- mânilor, publicată pentru întâiaşi .dată la. nul 1812, 
ca un nou Moisi, a deșteptat duhul naţional, mort 
de mâi multe de un veac; şi lui îi sântem datori cu o mare parte a impulsului patriotic ce de atunci s'a pornit în tus-trele provincii 'a vechii Dacii. Pe de 
altă parte, însă a avut şi nevinovata nenorocire :să: 
producă” o școală, destul de numeroasă, de Romanii 
noi, cari făr'a-şi sprijini zisele cu faptele, socot că - trag “respectul lumii asuprăle-și, când strigă că se 
trag din * Romani, că sunt Romani și prin urmare - 
cel întâi popor din lume. Această manie s'a întins 

până acolo, încât unii îşi însuşesc chiar şi fap- 
tele şi istoria bătrânilor Romani dela Romulus şi 
până la Romulus — Augustul. Aşa d. Aristia, pre . 
carele -îl cinstesc ca bun: traducător a unei: părți a 
Iliadei, întrun poem Epic exaltat de un entuziasm 
puțin potrivit cu un Roman, d.. Aristia zic, numește 
Român pe Longin, sutașul roman, carele a: străpuns 
coasta Domnului nostru Isus Hristos, când era răs- tignit pe cruce, şi nu-și poate ascunde bucuria că 
cel întâi creştin a fost un Român. 

Să ne ferim, domnilor mei, de această manie care 
trage asupra noastră rîsul străinilor.. In poziţia noas- 
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“stră de faţă, cea întâi datorie, cea întâi însuşire tre- 
buie să ne fie modestia; alminirelea, am” putea me- 
rita aceea ce zic D- Eliad, că numai naţiile .ban- 
crute vorbesc necontenit de strămoșii lor, bunoară ca 
și evgheniştii 20) scăpătaţi. Să ne scoborim din Er- 
cul, dacă vom fi mişei, lumea tot de mișei ne va 
ținea; și dinpotrivă, dacă isgonim  demoralizaţiay 
şi vieunirea obștească, care ne darmă spre peire, 
ne vom sili cu un pas mai sigur, a ne îndrepta pe - 
calea . frăţiei, a patriotismului, a unei civilizaţii să- 
nătoase și nu superficiale, cum o avem, atunci, vom 
fi respectaţi de Europa, chiar dacă ne-am trage - 
din hordele lui Gengiș-Han 21). Aşa dar, domnilor 
met, eu nu vă voiu ascunde că legile, că obiceiurile, 
că limba, că începutul nostru. se trag din Romani; 
istoria de mult a dovedit aceste adevăraţi fii a Ro- 

„_manilor, apoi să faceţi și: Domnia de a măguli o 
manie ridicolă,. vorbindu-vă de . faptele Romanilor, 
ca şi când ar fi ale noastre; ci voiu face ceva mai fo- 
lositor: mă voiu sili a vă îndemna, că dacă vroiţi 
să fiți cunoscuţi de adevăraţi fii a Romanilor, apoi 
să faceţi şi: Domnia-voâstră ceva, care să se poată 
sămălui cu isprăvile poporului de lume domnitor. 

Cursul cuprinde Inainte de a sfârşi, daţi-mi 
Istoria întresului voie, domnilor mei, să chem 
„Storia intresului luarea voastră aminte asu- 
meam,  .  _ pra cursu'ui meu. Dacă Gre- 

——— cii au. căzut ;odată subt ju- 
gul lui Filip, şi în urmă subt jugul Romanilor, 
este pentrucă au voit să fie Plateani, Tebani, Ate- 
niani, Spartiaţi și nu Heleni; 5 tot așa și strămoşii 
noștri au vroit să fie Ardeleni, Munieni, Bănăţeni, 

20) evghenist'= de bun near, nobil. 
21) Gengis-Han = vestit cuceritor mongol (1155-1227), care a 

întemeiat un “mare “imperiu de la Marea Caspică, până lu Marea. 
Chinei, “ 
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îti 

Moldoveni, şi .nu Români; rareori ei au vroit să se 

privească între dârişii ca o singură şi aceeași nație; 

în neunirea lor, dară, trebue să vedem isvorul tu- 

turor nenorocirilor trecute, a cărora urme, încă până 
astăzi, sunt vii pe pământul nostru. Departe de a 

fi părtinitorul unui simțimânt de ură către celelalte 

părți a. neamului meu, eu privesc ca patria mea, 

toată acea întindere de loc unde se vorbeşte româ- 

- neşte, şi ca istorie inaţională, istorii Moldaviei în- 

tregi, înainte de sfâşierea ei, a Valachiei și a fraţilor 

din Transilvariia. Această istorie este obiectul cursu- 

lui meu; întinzându-mă, cum se înțelege dela sine, 

-mai mult asupra întâmplărilor Moldaviei, nu voiu 
trece subt tăcere şi faptele vrednice de însemnat a 

“celorlalte părți a Daciei, și mai ales a Românilor 

din Valachia, cu cari suntem fraţi și de cruce, şi 

de sânge, şi de limbă, şi de legi. Prin urmare, vă 
rog să însemnați că eu nu voiu descrie faptele deo- 

săbit după ani și zile, ci într'un chip colectiv. 

Pâuă acum toți acei ce s'au îndeletnicit cu is- 

toria naţională m'au avut. în privire decât biografia 
Domnilor, nepomeniud nimică de popor, isvorul a 

tutulor mișcărilor şi isprăvilor, şi fără care stăpâ- 

_nitorii n'ar fi nimică. Mă voiu sili 'să mă feresc de 

această greşală de căpitenie; ci, pe lângă istoria 

politică a ţărilor, atât cât voiu fi agiutat de docu- 

menturile și tradiţiile vechi, voiu căuta: a vă da 

şi o idee lămurită -asupra stării sociale şi. morale 

asupra obiceiurilor, prejudeţelor, culturii, negoţului şi 

literaturii vechilor Români. -Departe de a mă pune 

ca ocăritorul vremii trecute, îmi voiu face o deosă- 

bită datorie să vă înfăţoşez.acea veche întocmire 

- guvernamentală, acea adunare de pravile fundamen- 

îale, cunoscute sub numele de obiceiul pământului 

subt care patria noastră. s'a păstrat mai multe 

veacuri tare şi puternică. Prin aceasta veţi cunoaște, 

Domnilor, că acel trecut nu era așa de rău, de var- 
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var, precum se plac unii şi alţii a vi-l înfăţoșa; ci 
că avea și el multe așezământuri, multe orânduele 
pe care chiar politicii şi economiștii de astăzi le 

- mărturisesc de bune. „- 

* Subimpărţirea Istoria -. Românilor, ca şi 
a tuturor naţiilor moderne, se 

istortei naţionale. împarte în istorie veche, de 
mijloc şi nouă; fieştecare din 

„acestea se subtîmparte în mai multe perioade, care 
toate se încep cu vreo epocă însemnată. Nu vă voiu 
vorbi decât de împărţeala principală. o 

« 

Privire retrospectivă Istoria veche se începe dela 
cele întâi timpuri istorice ale 
Daciei şi merge până la în- 

naţionale. temeierea staturilor Valahiei 
(1200) şi Moldâviei (1350). In 

“ această întindere de vreme, vedem risipa Dacilor, 
împoporarea țării lor cu colonii romane, înflorirea 
acestora până subt împăratul Aurelian, şi risipirea 
lor prin măvălirea varvarilor, cari, unii după alţii, s'au 
schimbat necontenit pe pământul nostru, dela 270 
şi până la 570, când Avarii s'au tras în Panonia, 
lăsând Dacia slobodă. Intr'aceste vremi grele, vedem 
însă, din când în când, pe micul popor român, chiar - 

în mijlocul seminţiilor de alt nearm, retras şi ascuns 
în văile și poemile Carpaţilor, păstrându-şi naţiona- 
litatea, legile, limba şi obiceiurile, ca un scump pa- 
trimoniu primit dela părinţi. In veacurile X şi XI, 
resuflându-se de năvălirile varvarilor, Românii prind . 
la îndrăzneală, es din azilurile lor, și pe coastele” 

sau la poalele munţilor se alcătuesc în mici . căpita- 
naturi şi voevozii, subt șefi de sângele lor; și, în. 
“sfârşit, în veacurile XIII și XIV se întind pe șesuri, 
“es în ţară, după expresia vechilor cronice şi înteme- 

  

asupra - istoriei 
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iază: două staturi neatârnate: a Valahiei şi a Mol- 
daviei. 

Cu formarea principaturilor se începe istoria de 
mijloc şi se sfârșește cu desăvârșita lor cădere subt . 
Domnii. Fanarioţi (1716). Această parte a istoriei 
este adevărata istorie a. Români:or. Indată după în- 
tocmirea lor în .staturi neatârnate, îi vedem lup- 
tându-se cu popoarele megieşite pentru păstra:ea na- 
ționalităţii lor; niciodată (luhul izbânzii şi al năvă- 
lirii nu i-au povăţuit; “toate răsboaielor lor au 
avut un ţel nobil și Sfânt; apărarea patriei şi a legii. 
Dară în aceste lupte, statornicia, carajul, "isprăvile, 
biruinţele lor ne par:fabuloase, potrivindu-le cu micul 

„lor număr şi cu puţinele mijloace ce le-au stătut 
dinainte. Duşmani. de zece ori mai puternici decât 
dânșii îi vedem băntuiţi şi puși în fugă. Insă un colos 
strașnic, un nour cumplit se iveşte pe orizontele 
Europei; islamismul se arată și toate naţiile tre-. 
mură pentru legea şi naționalitatea lor: Serbia, Bul- 
garia, Albania, Macedonia, Iliria, Friulul2 2, Crâ- 
mul 25) se fac provincii turcești; cetatea lui Constan- 
tin, Roma cea nouă, maică oraşelor, se face capi- 
tala “Sultanilor, și semiluna se înalță în locul crucii 
pe.bolta sfintei Sofia. In vreme când islamismul” 
este biruitor pretutindene, când chiar Grecia clasică 
se face prada Osmanilor, când tuiurile?1) acestora 

-. resbat până. în inima Ungariei, numai Românii se 
împotrivesc şivoiului care înghite .toate, numai ci 
stau ca un val apărător creştinătăţii împotriva Mu- 
sulmanilor. 
„De multe ori biruiţi, de multe.ori supuși, dară 
niciodată abătuţi până la pământ şi desnădăjduiţi, 

22) Friul, ținutul de la N. E. taliei, veche provincie a Veneliei. 
23) Ctimul, Crimeea. . | 
24) tuiuri, steaguri turcești, alcătuite din .2 sau 3 coade lungi, : 

albe, ide cai, - impletite. cu măestrie,, Erau atâmate de o lance roşie 
cu 'semi-luna în vârf, . 
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îi vedem folosindu-se de tot .prilejul, și dela 1366 
şi până.la 1688 stând” deapurure în luptă. Mircea 
cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Vi- 
teazul și Şerban Cantacuzino au fost mai ales ne- 
împăcaţii dușmani a sectatorilor35) lui Mahomed, 
apărând cu sângele lor sfânt Crucea. Deşi necon- 
tenit în răsboaie, Românii însă nu uită reformele şi 
îmbunătățirile din lăuntru; în veacurile XVI şi XVII, 
mai ales, ei fac mari înaintări în civilizaţie. Şcoa- 
lele lor sunt vestite în tot Orientul; Moldavia este 
una din cele întâi ţări ale Europei în care invenția 
lui Gutenberg tipografia, se introduce. Dascălii, ca- 
ligrafii și praviliştii români se chiamă, la curtea ţa- 
rilor Rusiei, şi un fiu al Moldaviei se învredniceşte 
a fi învățătorul lui Petru cel Mare. In cea întâi ju- 
mătate a veacului XVII, limba -românească se des- 
robeşte şi câștigă dreptul de limbă a Statului; mai 
multe tipografii se așează în amândouă principa- 
iele; Vasilie Lupul şi Matei Basarab, prin aceste fa- 
ceri de bine, își fac un nume nemuritor în istoria 
patriei. Bărbaţi râvnitori desvoltează literatura şi du- 
hul naţional; şi cât vor fi Români, memoria şi scrie- 
rile Vornicului Ureche, a Logofătului Eustratie, a 
Mitropoliţilor Dosoftei și Varlaam, a lui Miron Cos- 
tin, Radu Greceanu, Radu Popescu şi Ioan Ne- 

„culce nu se vor uita, nici se vor perde. 
Strămoșii noștri cu un pas grabnic se înaintesc 

pe calea civilizaţiei Apusului; însă, toate “aceste pro- 
pășiri se fac înapoeri. Vremea căderii2) le vine; 
în pisma naţiilor străine, în neunire între dânşii, ui- . 
tând. că sunt un singur şi acelaş neam, ci despăr- 
țiți, luptându-se și slăbindu-se între dânșii, unii pe 
alţii, sub nume de Moldoveni și Munteni, Românii - 
se apropie de peire. -Tirania otomană se înteme- 

_25) sectatori, aderenții: sectei. 
26) căderii = decăderii. 

9. Kogălniceanu, Scrieri și Discursuri, 129 -



iază' asupra lor, și, cu dânsa, superstiţia, ignoranţa 
şi întunerecul. In începutul veacului trecut, se.i- 
veşte biruitorul lui Carl XII, Petru cel Mare; mărini- 
mosul monarh îşi pleacă un ochiu îndurător asu- 
pra popoarelor creștine a Turciei; Românimea saltă 
de. bucurie. Eroul Rusiei, sp:e mântui:ea obştească, 
se unește cu Brâncovanu şi cu Cantemir; dară 'za- 
vistia şi pisma acestor Domni nimicnicește un plan 
așa de mare și așa de bine început. Pacea dela Prut 
întemeiază, încă pe un veac, jugul Osmanliilor asu- 
pra Principatelor dela Dunăre; cu tragerea oștilor 
rusești, Românii perd cea de “pe urmă nădejde de. 
mântuire, cea de pe urmă schinteie de naţionalitate, 
şi cel de pe irmă drit ce le mai rămăsese, dritul de 
a fi: ocârmuiţi de către Domni pământeni; şi Fana- 
rioţii se fac stăpânii Moldaviei şi Valahiei. 

Istoria nouă. se începe cu veacul cel mai cum- 
plit care vreodată a apăsat ţările noastre. Toate 
elementele de naţionalitate şi de. patriotism sunt de - 
mult pierdute; legile fundamentale a ţărei se calcă 
în: picioare;. adunările obștești, subt. nume de Diva- 
nuri, se fac numai nişte formalităţi fără interes, 
O aristocrație ignorantă, sprijinită de Poartă şi de 
cler, pe deoparte ţine în lanțuri un popor de mai 
mult de două milioane de oameni, iară pe de alta 
se face stavilă chiar binelui ce. unii din Domnii Fa-, 

” narioţi vroesc a face; driturile “țării, care din care 
se. silește să le vânză mai cu mic preț şi mai de- 
grabă; izvoarele de înavuţire publică se întrebuin- 
“ţează numai în folosul unor familii privilegiate. Mol- 
davia se sfăşie în trei părţi, Vâlahia este încungiurată 

- cu cetăți turcești, zidite pe pământul ei. Fără agiutor 
dinafară, fără agiutor 'din lăuntru, Românii. scapă 
toate prilegiurile de mântuire; și, în vreme când toate 

- popoarele Europei înaintează spre o mai zdravănă 
întemeere, din 'lăuntru şi din afară, noi, cu aceiaș 
repegiune, ne apropiem de peire. Rovoluţia fran- 
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ceză, zguduind Europa până “în cele mai adânci 
a sale temelii, se resimţi și între Români; unii din- 
trei ei se pun în comunicaţie cu Directoriul francez; 
dară prea. multe ţări, prea multe stavile împedică 
orice bună ispravă. Pe.urmă, biruitorul dela Ma- 
rengo27, în : expediţia sa în Egipet, voind a da 
treabă Turcilor, trămite emisari în Valahia şi Mol- 
davia ca să formezenpartizani ideelor nouă; generosul 

„ Rigas28), măgulindu-se cu făgăduinţele lui Bona- 
«parte, se face propovăduitorul slobozeniei 29); oprit 
în întreprinderea sa, el se dă. călăilor dela Belgrad 
şi moare pentru patrie. Dară moartea sa nu rămâne 
neroditoare; și ea este menită să pregătească rege- 
nerația noastră; moartea lui Rigas deoparte, apăsă- 
rile nesuferite a tiranilor de altă parte; ideeie vea- 
cului care, deşi încet, dară tot începuseră a pătrunde. 
între Români; scrierile lui Petru Maicr. și a altor 
bărbaţi patrioţi; contactul cu armiele ruseşti ce au 
ocupat -Principatele dela 1806 până la 1812, toate 
acestea pregătesc întâmplările dela. 1821. .In vreme 
când în Moldavia eteria isbucneşte şi chiamă la: 
slobozenie nu numai pe Greci, dară-pe-toate popoa- 

„rele creștine .care gemeau subt jugul Turciei, Teodor 
Vladimirescu rădică, pe de alti parte, în Valahia 
steagul naţional, vestind Români'or că vremea ve- 
nise pentru ca ţara să scuture stăpânirea străinilor; 
să depărteze abuzurile care o rodeau. și să dobân- 
dească guvern naţional, întemeiat pe o șartă 30) Ii- 
berală. Pornirile și a lui Ipsilante şi a lui Vladimi- 
rescu au un rău sfârșit; - dară cu toate acestea re- 
zultatele lor pentru noi sunt nemăsurate. Intâmplă- 

27) E vorba de Napoleon | Bonaparte. . 
28) Rigas 'de Velestin, ercu!. redeşteptării naţionale . grecești, 

cara a !răit la noi, El a tradus în greceşte Marseilleza. A fost îm- 
puşcat!de Turci la Belgrad. ' " 

29) slobozenie = libertate. 
30) şartă = chartă; şartă liberală, constitujie liberală. 
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rilor dela 1821 suntem datori cu orice propășire ce 
am făcut de atunce, căci ele ne-au deșteptat duhul 
naţional ce era adormit cu totul. De atunce multe 
împregiurări din afară ne vin în agiutor; Curtea pro- 

„tectoare, ca o răsplată pentru jertiele ce Românii 
i-au făcut dela Petru cel Mare și până la pacea 
de Adrianopoli, simțește o îngrijire adevărată pen- 
tru soarta noastră; și, deși încă Românismul nu 
triumfă, cum zice d. Aron, totuși existența politică 
începe a ni se aşeza pe temeiuri mai statornice. 
In urma multor pătimiri, multor nenorociri, un ori- 
zonte mai senin ni se arată, pacea dela Adrianopol 
se închee între Rusia şi Turcia, și drituri perdute 

de veacuri ni. se întorc înapoi. Kiselef, -un nume 
pre care Românii nu trebue să-l rostească decât 
cu recunoștință și dragoste, este însărcinat cu rege- 
neraţia” patriei, cu punerea în lucrure a .pravilelor 
menite să ne facă o nație până la împlinirea cei 

„mai mari făgăduințe, până la cea mai temeinică 
închizăşluire a naţionalităţi noastre, adecă numirea 
de Domn pământeni şi pe viaţă, pe tronurile Mol- 
daviei şi Valahiei. 

Incheere. - Până aici, domnilor mei vine is- 
toria ce am să vă înfăţoșez. Spriji- 

nul cel mai temeinic ca să pot ajunge la țelul do- 
rit, îl aștept dela indulgența D-voastră, şi dela nă- 
dejdea măgulitoare, că prin prelecţiile mele voiu pu- 
tea deștepta în D-voastră un duh: de unire mai de 
aproape între toate ramurile neamului românesc şi 
un interes mai viu pentru nație și patrie. Aceasta 
mi-ar fi cea. mai scumpă răspătire şi cea mâi bună 
îmbărbătare în trudnicul meu drum. . 

Intr'o asemine întindere de istorie, ca'e cuprinde 
atâtea timpuri şi atâtea locuri, chiar cu cea mai 
mare luare aminte: trebue să fac greşeli; oricine - 
însă va binevoi a mă asculta ceva, va însemna că 
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ele se vor întâmpla din lipsa cunoştinţelor, şi nici . 
de cum din rea voință sau cu vreun scop ascuns. 
In înfăţoşarea întâmplărilor, care sânt aproape de 
noi şi pre care sau noi sau părinții noştri le-au văzut, 
voiu îl cu cea mai neadormită priveghere, mărgi- 
nindu-mă a vă arăta numai faptele împlinite fără . 
a vroi a vă descoperi şi țălurile ascunse. _ 
„Im epoca dela 1822 şi până la 1834, voiu fi mai 

ales cât'se va putea mai scurt și mai obştesc, înfă- 
țişându-vă numai întâmplările publice şi acele care 
au avut o înriurire simţitoare asupra ţării. Noi n'am 
agiuns încă aşa departe ca să putem trata cu ne- 
părtinire istoria contimpurană; aceasta este treaba 
viitorimei. Dumnezeu dară să: mă ' fereaşcă „de a 
vroi a mă pune censorul convieţuitorilor mei, jude-. 
cându-le sau criticându-le purtarea şi faptele. „Acela 
care își înalță duhul la vrednicia unui istoriograf, 
zice loan Miller, perde din privirea sa orice atin- 
geri momenta!e și maâi particulare. Jurnaluri pot a- 
duna personalităţi; în tablele istoriei se scrie numai 
veșnicul adevăr”. , a 

ţin 
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DISCURS LA ALEGEREA LUI CUZA— 

oz 

In “Divanurile ad-hoc, întrunite în urma congresului 
din „Paris, deputaţii Munteniei ' și “al Moldovei ceruseră . 
mart'or Puteri ale Europei intre altele: unirea Prin= 
cipalelor într'un singur stal, subt un Principe. strein, 
ales dintr'o dinastie domnitoare în Europa.: 

Conferinţa puterilor garanta convocată la Paris spre 
a decide asupra organizării Principatelor, din pricina 
opozijiunii îndârji'e a Turcizi şi a Austriei, acordase 
priri convenția din Paris, încheiată - la 7/19 August, 

” numai o uniune parţială. Ambele țări, constituite subt.: 
numele de „Principatele Unite”, avea ca  înstituțiuni 
“comune doar: :0 curte de casația și o comisiune cen-= 

“trală - (alcăluită din Moldoveni şi Munteni) cu misiunea 
de a pregăti legile de interes comun, La aceasta şe 
mal adăoga:! uniunea vamală, postală, telegrafică și 
monetară. În colo, fiecare Principat îşi avea guvernul” 
său propriu şi adunarea sa legislativă a parte. Conven- 
„iunea nu prevedea în privința . Domnitorului decât 
“clauza ca să fie pământean: „fiu de un tată născut 

“ Moldovean sau Muntean”. + 
Fruntaşii' generațiunii dela '48, plini de curaj şi în- 

"__credere în destinele. neamului, vroind să arate 'marilor 
Puteri că tările noastre n'au renunţat la ideea unirei, 
hotărese să a'eagă pentru ambele. Principate, . aceiași 
persoană. În ziua de 5/17 lanuarie, deputaţii moldo- - 
veni aleg ca .Domn, cu unanimitate de voturi, pe ,co- 
lonelul Alexandru - lon Cuza. Cuza se făcuse cunoscut 
în Moldova prin atitudinea plină de curaj și patriotism i 
cu care, sub căimăcănia lui Ștefan Vogoride, şi dă- 

- duse dimista din postul de Prefect de Galaţi, protes- . 
tând pe această cale împotriva străduinielor aceluia: de -: 
a impiedica cu orice: chip alegerea deputaţilor devotați . 
Unirii Principatelor, pentru Divanul ad-hoc. . 

Când s'a aflat votul deputaţilor moldoveni, în mij- 
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locul unui mare entuziasm, Kogălniceanu rosteşte dis- 
cursul de mai jos, în care în numele Moldevei întregi, 
urează Domnului să iimplinească marile reforme care 
trebuiau să aşeze temeliile: României moderne. 

În ziua de 5/24 Februarie, deputaţii Munteni aleg 
„cu unanimitate de voturi 'ca Domn al Munteniei, tot 

pe Alexandru lon Cuza. 

Măria Ta, 

După o sută cinci-zeci şi patru de ani1), de umi- 
lire şi: degradare naţională, Moldova a intrat în ve- 
chiul său drept consfințit prin capitulațiile sale, drep- 
tul de a-şi alege pe capul său, pe Domnul. 

Prin înălțarea Ta, pe tronul. lui Ştefan cel Mare, 
s'a reînălțat însăşi naționalitatea română. Alegân- 
du-te de capul său, neamul nostru a voit să împli- 
nească o veche datorie către familia Ta?), a voit 
să răsplătească sângele strămoșilor Tăi, vărsat pen- 
tru libertăţile publice. 

Alegându-te pre Tine Domn în. ţara noastră, noi. 
am voit să arătăm lumii aceea ce toată țara dorește: 
Ia legi nouă, om 'nou. . 

O, Doamne! mare și frumoasă ţi-este misiunea! 
Constituţia din 7 (19) August3) ne însemnează o 
epocă nouă; şi Măria Ta eşti chemat să o deschizi. 
Fii dar omul epocei; fă: ca legea să înlocuiască 
arbitrariul; fă ca legea să fie tare; iar Tu, Măria 
“Ta, ca Domn, fii 'bun și. blând, fi bun, mai ales pen- 
«tru aceia, Pentru cari mai toți Domnii trecuți au 
fost nepăsători sau răi. + 

Nu uita că, dacă.50 de deputaţi Te-au ales Domn, 
însă ai să domnești peste două milioane de oameni. 

> FĂ, dar, ca domnia Ta să fie cu totul de pace 

1) Aluzie la epoca Fanarioţilor, care a început însă la 1711. 
- 2) Aluzie la loan Cuza, ucis din porunea :Domnului' fanariot 

Const. Moruzi la 1778. 
3) E vorba de constituția dată de convenția din Paris. 
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şi de dreptate; împacă patimile și urile dintre noi și- 
reintrodu în mijlocul nostru strămoșeasca frăție. 

Fii- simplu, Măria Ta, fii bun, fii Domn cetăţean; 
urechea Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi în- 
chisă la minciună şi lingușşire. | 

„Porţi un frumos și scump nume: numele lui 
Alexandru cel Bun. Să trăeşti dar mulţi ani! 

Ca şi dânsul, fă o Doamne, ca, prin dreptatea Eu- 
ropei, prin dezvoitarea instituţiunilor noastre, prin 
simţimintele Tale patriotice, să mai putem ajunge 
la acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, când 
Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor împăratului 
din Bizanţiu că: | 
«România nu are alt ocrotitor de cât pre Durm- 

nezeu şi sabia sa! - . 
Să trăieşti Măria Ta! 
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AL ACADEMIEI 

Academia Română a luat ființă în 1866, sub nu- 
mele de „Societate literară română”. Ea avea la înce- 
put 21 de membri aleşi din toate unghiurile români- 
mei şi anume: 4 din Țara-Românească; câte 3 din: 
Moldova, Transilvania şi Basarabia; câțe 2 din Banat, 
Maramureş, Bucovina şi Macedonia. Scopul iniţial al! 
Academiei era de a unifica limba şi ortografia, prin 
alcă'uirea unui dicționar, elaborarea unei gramatici și 
determinarea unei ortografii. Cu timpul . Academia şi-a 

„ lărgit catedrele; ea numără azi: 97 de membri ono-. 
rari, 36 de membri aclivi şi 90 membri corespondenți. 
Impărțiţi în 3 secţiuni: istorică, literară şi ştiinţifică, ei 
lucrează la stimularea și propășirea culturii noastre na-. 
jionale. In 1868, Kogălnicearu a fost chemat - ca 
membru în „Societatea academică română” (numele 
societăţii fusese schimbat în 1867), pe care în anii 
1887—1890 a iustrat-o ca: prezident. 

In 1891 implinându-se un sfert de veac de la în- 
temeiere, Academia a comemorat acest eveniment prin- 

to şedinţă festivă, prezidată de Regale Carol |. Cu 
acest prilej Kogălniceanu, însărcinat de colegii săi, 
a ţinut cuvântarea ipe care o reproducem aci — un 

model de discurs ' academic. În acest discurs, Kogăl- 
niceanu evocă 3 momente mari din istoria ţării, trei 
reforme fundamentale, înfăptuite de generaţia sa şi la - 
care «el însuşi a avut o parle mare de contribuţie + 

1) desrobirea ţiganilor; 2) ştergerea :privilegilor de 
clasă -şi proclamarea egalităţii poliiice -şi civile pentru 
toți fii României; 3). emanciparea şi împroprietărirea |ă- 
ranilor. Dintr'un sentiment de delicată atențiune şi 'de 
curtoasie față. de Regale Carol 1, care prezida şedinţa, 
Kogălniceanu începe prin a evoca anii copilăriei sale 
de muncă şi pregătire culturală în” capitala Germaniei. 

DISCURS ROSTIT LĂ 'JUBILEUL DE 25 DE ANI. 
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Sire, | | 
Prea graţioasă Doamnă şi Regină, 
Altefă Regală, 
Doamnelor și Domnilor, 

Colegii mei mi-au încredințat misiunea de a lua! 
şi eu cuvântul 'în această mare şi frumoasă zi, în 
care serbăm jubileul de 25 de ani-al fundării Aca- 
demiei Române. Această onoare o datoresc vârstei 
mele înaintate. 

In adevăr, cu excepțiunea venerabililor noştri co- 
legi, d-nii N. Kretzulescu și G. Barițiu 2), eu sunt, 
dintre toţi ceilalţi. academiciani, cel mai în vârstă 
Şi, dacă ar fi exact anul naşterii mele, ce mi-l dau 
nu numai biografii străini, dar și literatorii români, 
cari au binevoit a se ocupa cu scrierea vieţii mele, 
eu aş fi mai înaintat în bătrâneţe decât chiar Nes- 
torii?) mai sus numiţi ai Academiei Române. După 
Lexiconul de conversațiune al lui Meyer (Me,er's 
Konversations-Lexikon), eu aş fi născut la 1806; 
şi nu mai de mult decât sunt câteva săptămâni, Ro- 
mânia Literară Nmi-a dat aceastaşi vârstă; asttel aş 
număra 85 de toamne, m'am pretenţiunea de a zice 
primăveri. Să-mi fie permis a rectifica această dati. 
Eu sunt născut în Iaşi, la 6 Septemvrie 1817, după 
cum rezultă din însemnarea originală, scrisă de tatăl . 
meu, în Ceaslovul nașterilor şi morţilor jamil ei Kogăl. 
niceanu, O carte care, sunt încă câţiva ani, ca un ade- 

1) Gh. Bariț (1812-1893) conducător al culturii româneşti din 
Ardeal prin cele două publicaţii periodice ale sale: Foaia pentru 
minte, inimă şi literatură (1838-1865) şi Gazeta Transilvaniei - (în- 
temeiată la 1838). : - 

" 2) Nestor regele dini Pylos, cel mai în vârstă dintre regii greci 
cari qu atacat Troia, era renumit pentru înțelepciuneua șa. Numele 
lui se. întrebuințează adesea. spre a indica un bătrân demn, înțelept, 
sfălos, cu' multă “experiență a vieţii. Ă 

N 
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“vărat registru al stării civile, se obişnuia a se păs- 

tra din tată în fiu mai în toate familiile noastre. 
- Tatăl meu a fost Vornicul Ilie Kogălnice2nuj; maica 

mea, Catinca, născută Stavilla, era coboritoare din- 

tr'o famiiie genoveză, stabilită de secole în vechea 

colonie genoveză Cetatea-Albă (Akerman), de unde 

apoi s'a fost răspândit în toată Basarabia, unde şi 
astăzi sunt mulţi proprietari purtând numele de 
Stavilla. - 

7 

Exprimându-mi-se dorinţa ca, cu ocaziunea aces- 
tei zile ceremoniale, să citez câteva fapte din istoria 
contemporană, petrecute sub ochii mei, ori săvâr-. 

"şite cu micul meu concurs, Maiestiţile Voastre Să 
- binevoiască grațios a-mi învoi de a preceda lucrarea 

, 

mea cu câteva cuvinte care se rapoartă la zileie tine- 
„rețelor mele. | 

Bătrânii iubesc a povesti despre cele întâmplate 
în juneţea lor; şi eu nu pot rămânea străin de a- 
ceastă slăbiciune a vârstei. mele. 

(Autobiografie. Tinereţea). 

Naşul meu, adecă. acela care m'a luminat cu sfân- 
tul botez, întrebuințez stilul bătrânesc, a fost Dom- 
niţa Marghioala Calimach, soția logofătului Grigorie 
Sturdza, tatăl repausatului Mihail Sturdza, fostul Domn 
al Moldovei 3). Domnița Marghioala iubia foarte mult 
pe maică-mea, care, copilă tânără, a fost rămasă or- 
fană de tată și de mamă şi încredințată epitropiei 1) 
logofătului Grigorie Sturdza, — bunul meu despre 
mamă, medelnicerul Stavilla, având moșia sa vt- 
cină cu moşiile din Basarabia ale familiei Sturdzești, 
astăzi proprietăţi ale Princesei Maria Gorciacoff, fiica 

3) M.hai] Sturdza a domnit în Moldeva de la 1834 până la 1849, 
4). epitropie = tutelă. ” 

tal 
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fostului Domn al Moldoiei. Domnița Maria Cali- 
mach vorbea: numai grecește; ea mă iubea mult de 
mic copil, şi: când mă lua în braţe, ea îmi exprima 
dragostea într'a mă desmierda' cu bătaie de păl- 
miţe, până când, leşinam de plâns, şi întovărăşite 
aceste cu toate. numirile desmierdătoare greceşti ce se 
întrebuințează la copii. 

La săvârşirea ei din vieaţă, Domnița Marghioala 
mă recomandă iubirii şi îngrijirii fiului său Mi- 
hail Sturdza, carele deja în tinereţe luase primul 
loc între cei mai învăţaţi și talentaţi boieri tineri 
ai Moldovei. Acestei. misiuni, lăsate cu limbă de 

„moarte, Mihail Sturdza a fost credincios; acestei 
misiuni datoresc că Mihail Sturdza, ajuns Domn. 
al Moldovei în 1834, în acelaş an, împreună cu fii 

„săi Dimitrie şi Grigorie, m'a trimes la învățătură 
_în Francia, şi anume la Lunâville 5), unde furăm în- 

7 

credințați îngrijirii abatelui Lhomm$, preot catolic, 
carele, din cauza marei revoluțiuni franceze, ca mulți 
alți emigraţi francezi; se refugiase în Principatele 
române. Abatele Lhomme, retras în Iaşi, a fost dirijat 
educaţiunea și instrucţiunea tânărului Mihail Sturdza, 
și dar acesta, ajuns Domn, -nu putea să încre- 
dințeze creşterea şi îngrijirea copiilor săi şi a mea 
"decât aceluia care ficuse din el cel mai, învăţat boier 
de pe timpurile lui. Noi găsirăm pe abatele Lhomms, 
deşi octogenar, încă în plină vigoare și : profesor 
de retorică, de_ limba şi” literatura latină la colegiul 

„ din Luneville,. colegiu comunal care se bucura de 
O mare reputaţiune prin capacitatea profesorilor şi 
care a produs mai mulți bărbaţi însemnați ai Fran- 
ciei. In casa părintească mam fi putut fi miai bine 
tractaţi decât. în sânul familiei Lhomms, sub privi- 

  

5) Luneville, orășel 'aşezat la 26 km. spre S.E. de Nancy. Azi are 
“vreo 25.090 da locuitori. 
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gherea activă a abatelui. Eram cei întâi din cla- 
sele noastre. Dar după un an politica se amestecă şi 
în afacerile colegianilor-români din l.unâville. 

Consulii ruşi pe atuncea, prea puternici în Bucu- 
-reşti şi în lași, făcură Domnului Mihail Sturdza 
respectoase observări pentru trimeterea în Francia a 
fiilor săi şi a altor câţiva fii de boieri, căci afară de 
mine mai erau trimeşi şi doi fii ai logofătului Lupu 
Balș şi. un altul, Nicu Cassu. Educaţiunea franceză 

se părea marelui .nostru protector, Impăratului Ni- 
colae I-iu, prea revoluționară; furăm dar luaţi din 
Luncville și conduşi la Berlin la sfârşitul anului 
1835. | Ă 

Berlinul de pe atuncea, îşi dobândise numele de 
Atena Germaniei;. şi prin patriotismul, inteligența 
şi marea mișcare naţională cetdomnia în toate clasele 
nobile şi burgheze ale capitalei Prusiei, de pe. atun- 
cea se prevedea rolul.cel mare, ce 35 de ani în urmă, 
Prusia avea să joace în istoria omenirii, ajungând 
apoi la egemonia întregei Germanii, reînvierea im- 
periului lui Barbarossa. | a 

Noi tinerii români furăm așezați într'o familie 
privată, și anume în casa pâstorului Souchon, pa- 
rohul bisericii coloniei franceze, - refugiată în- Ber- 
lin după revocaţiunea edictului de : Nantes, mulță- 

mită protecţiunii luminate a marelui Elector de Bran- 
denburg, Frederic Wilhelm (1640-1688), bunul lui. 
Frederic cel Mare. Această colonie a păstrat până 
astăzi libertăţile ce is'au dat de acest mare Principe; 

„ea are biserica sa, spitalul său, gimnaziul său, biblio- 
teca sa; în toate aceste, limba franceză este predo- 
minantă și astăzi. Membrii săi actuali “sunt toți de- 
veniţi -buni germani, şi mulți din ei, păstrând nu- 
mele lor de familie franceză, reprezintă oameni. în- 
semnaţi, cari şi-au - făcut în istoria, Germaniei un 

nume cunoscut în științe, în arte, în armată, în di- 
plomaţie; dar niciodată mau uitat originea lor. Ei 
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oclată pe an se adună întrun banchet frăţesc, în care reînoiesc aduceri'e lor aminte de Francia, de prigo- nirile făcute religiunii lor «de Regele . Ludovic 'al XIV-lea şi de bătrâna de Maintenon 6), prigoniri cari au silit pe părinţii lor de a-şi părăsi patria. Tot „atunci,. și cu pahare pline, ei, cu inimile ardente, realță  nesfârşite toas'e în mhemoria Marelui Elec- tor, care le-a dat un generos refugiu, libertatea -cul- tului lor și o nouă patrie. Tânăr de optsprezece ani, am, luat parte la aceste agape și inima mea Sa în. fierbântat în faţa acestor bărbaţi de bine, cari tri- meteau o neştearsă aducere aminte vechei lor pa- trie, dar totdeodată aveau cunoș ința de ce datorau patriei noue. : Si 
După un'an, am fost strămutați în casa şi sub privegherea unui alt om distins, pastorul Ionas, dis- cipolul favorit al marelui teolog Schleiermacher 7) și editorul „operelor acestui spirit înalt al bisericii “protestante. Pastorul lonas ea un bărbat distins; el avea deja un nume bine văzut și era . încuscrit cu familia lui Hufeland 5), autorul Jlacrobioticei sau arta de a.trăi muitt, şi cu familia comitelui Schwerin, urmaș al marelui Feldmareşal al. lui - Frederic cel Mare. In casa sa, -se aduna societatea cea mai d'easă, și din nobleţe şi din burghezime, care de pe atuncea luase un loc însemnat în Germania, puindu-se în „fruntea. ideilor naţionale și a reformelor sociale cari se răspândiseră în toată Germania. Steagul lor era, înainte de toate, Unirea patriei germane. Consilierul de stat Alexandru Sturdza 9), coleg al 

  

6). Marchiza de Maintenon (Francoise D'Aubignt) văduva poe- tu'ui francez Scarron, fusese însărcinată cu educaţia fiilor lui Ludovic „al XIV; s'a căsătorit cu el” în secret şi a. avut asupra lui o mare influență. Ea l-a îndemnat să persecule pe protestanții francezi. 7) Schleiermacher (1768—1834) celebru “teolog „Şi filosof german. Vezi mai sus pag. 5 și nota. - , , 9) Alexandru Sturdza era vărul lui Mihail Sturdza. Era consi- lier intim al Țarului şi jinea în căsătorie pe fica lui Hufeland. 
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“lui Capodistria 0), cu carele lucrase mult la Peters- 
burg pentru emanciparea Eladei, rudă a lui Mihail - 
“Sturdza, şi după a cărui recomandaţiune noi furim 
încredințaţi pastorului Ionas, — în timpul petrecerii 

, 

sale în Berlin, şi aceasta era -mai neîntreruptă — - 
era unul din vizitatorii cei mai deşi ai casei păstoru- 
lui.- El priveghea de aproape studiile noastre, ba 
dâvenia chiar profesorul nostru de religiune. Sub 
dictarea lui am scris în limba franceză: „Eudes his- 
toriques, chrâtiennes et morales”, pe care le-am ti- 
părit apoi în Iaşi şi s'au tradus şi în limbile română, 
greacă și rusă. Aa 

Acestei societăţi datorese desvoltarea micei mele 
inteligențe şi amorul' pentru tot ce este frumos şi 
mare în viaţa omului. 

Intrat apoi student la universitate,. am avut de 
mari dascăli pe Gans, profesor de dreptul natural 
“care era de o eloquenţă atât de mare, de un liberalism 
în idei atât de larg, încât din toate părţile Germa- 
niei și chiar din alte ţări, alergau cu miile studenții, 
ca să-i asculte vorbirea şi €loquență sa, dulce ca o 
melodie, astfel încât a.trebuit a se abate păreţii. la 
două săli pentru a lărgi sata unde el predica ştiinţa - 

„tinerei generaţiuni germane. 
Am avut de dascăl pe Leopold de Ranke (1795— 

1886), marele istoric, căruia, cu ocaziunea jubileului 
său de 60 de ani de profesorat, ajuns la adânci bă- 
trâneţe, am avut și eu onoarea a-i adresa acum câ- . 
țiva ani, 20 Fevruarie 1877, felicitările mele, feli- 
citările întâiului său student român dela Universita- 
tea din Beriin. 

10) Contele de Capodistria, (1776—1831), grec născut în Corfu. 
A trăit o bună parte din ilnerețea “sa la Petersburg, unde a pus la 
cale revolulia Grecilor impotriva Turcitor. După liberarea Greciei de 
sub! jugul turcesc a fost dictator al Greciei. A pierit asasinat, 

"10, Kogălniceanu, Scrieri şi Discursuri. 145



Am avut fericirea de a avea de dascăl pe marele 
Savigny, celebrul profesor de dreptul romani, celebrul 
ministru de justiţie și unul din fiii cei mai distinși . 
ai coloniei franceze din Berlin. | 

In saloanele d-lui de Savigny, am fost prezentat, 
şi lui Alexandru Humboldt (1769—1859), care îmi 
arătă în general un deosebit interes pentru ţările 
române, atât de necunoscute pe atunci, încât nici 
numele de Români nu se ştia. De aceasta în adevăr 
nu trebuie să ne mirăm, când însuși în Moldova şi 
în Muntenia numele de Român nu era întrebuințat . 
înlocuit fiind prin numele provincial de: Moldovean 
şi Muntean. Bătrânul ' Asachi toată viața lui n'a 
putut găsi potrivita terminaţiune franceză. la cuvân- 
tul Român, vorbind şi scriind Les Roumouriis. Să-mi 
fie permis a-mi face un merit, afirmând că cu cel 
întâlu am întrebuințat în limba franceză cuvintele 
de Roumain şi de Roumanie. La Berlin,: pe timpul” 
petrecerii mele, și chiar în saloanele culte, mai tot: 
aşa de puţin cunoscut era și numele de Jlo/dauer sau 
Wallache. Mie mi se zicea der schwarze. Grieche 1), ? pentrucă aveam părul negru — și pe atuncea Ber- 

"linul era încă un oraş cu. totul şi-exclusiv al Germa-- 
niei de Nord, unde predominau mai cu deosebire fi- 
-gurile blonde.. | 

Alexandru Humboldt, spirit eminamente cercetă- 
tor, îmi arătă o deosebită dorință de a cunoaște în ce 
constă literatura noastră, -și în deosebi m'a întrebat 
despre soarta şi caracteristica Țiganilor noştri. Spre 
a-i satisface curiozitatea, eu am scris în limba” ger- 
mană o scurtă privire asupra micei noastre literaturi 
depe qtuncea, pe care am publicat-o în Lehmann's 

momo o mem ae el aa a a aa — 

a 
  A i 3 

11) „Grecul 'cel negru”. “Este aci a'uzie la religie. 
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* Magazin fir die Lilteratur “des Auslandes1?). Tot 
- pentru Humboldt -am' publicat. apoi o broșură în 

imba franceză, Esguisse sur Phistoire, les mocurs et 
la langue des Cigains, (Berlin, Behr, 1837), în pre- 

"faţa căreia chemam luarea aminte a filantropilor 
asupra acestui nenorocit popor, sclav în ţara mea, 
în sânul Europei civilizate, și tractat ca lucru prin 
însăşi legile țării noastre. | 

Vacanţele le petreceam ordinar în Pomerania 5, 
la Schwienemiinde, pe atuncea un mic orăşel pe 
țărmurile mării, sau „la Hehringsdorf, sat mic, tot 
pe țărmul mării, şi recomandat mai întâi de Wilibald 

„Alexis (1798—1871), celebrul romancier, şi care, deși 

eu nu aveam decât douăzeci de ani, mă luă în strânsă 

amiciţie. Hehringsdori astăzi, este, devenit oraşul bal- 
near mare și cel mai frequentat al Germaniei de Nord. 

_Cu Wilibald Alexis am vizitat pe jos insula Riigen, 
castelul Putbus al familiei princiare Malte-Putbus, 
pădurile misterioase ale vechei zeități. vende flertha 
şi cetatea de pământ :Ark6na, punctul cel mai sep- 
tentrional al Germaniei, care seamănă mult cu ce- 
tăţile noastre de pământ: movila Răbâei, cetâtea dela 
Adjud “şi atâtea altele. , | a 

Wilibald Alexis, în plimbările noastre, . mă .iniția 
la marea lucrare ce se opera pe atunci în Germania, 
atât în privinţa unităţii politice, cât și în privința 
aspiraţiior şi sforţărilor burghezimii de a intra în 
viața politică, care până atunci . aparţinea mai 'cu 
deosebire nobilimii. El mai întâi îmi- da amănun-. 
  

12) Magazin făr die Litteratur des Auslandes (Magazinul pentru 
literatura streinătății) era o revistă, care apărea la Berlin din 1832 
şi care publica schițe etnografice, studii şi traduceri din literaturile 
streine. Revista era condusă de Lehmann şi “apărea de 3 ori pe 

săptămână. Studiul lui Kogălniceanu; Rumânische oder Walachische 
Sprache und Literatur. (limba şi literatura românească) a apărut. în 
lanuaria :1837.. 

13) Pomerania, provincia Prusiei, mărginită la N. de Marea 
Baltică. Are capitala Stettin. - 
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“țimi asupra marii: reforime care se făcuse în Prusia, 
adică emanciparea și împroprietărirea ţăranilor pru- 
sieni, operată în timpul Regelui Frederic Wilhelm * 
IIL (1797—1840), de către marii săi miniştri: Stein 

-(1757—1831) şi Hardenberg (1750-1822), reformă 
care, a însuflețit și a îmbărbăţit națiunea prusiană, 
spre a scutura jugul francez, care, după bătălia dela 
lena 14), (1806), apăsa grumazii poporului german. 
Pastorul lonas complectă învățătura - mea în privința 
marei reforme; el puse în mâinile mele înseși actele 
marilor legiui i, proclamaiiilor şi reformelor lui Fri-: 
deric Wilhelm al III-lea și cu deosebire edictul din 
14 Septembrie 1811, care s'a aplicat pe toată su- 
prafața statului Prusiei desființând claca şi orice 
alte servicii către stăpânii de moşii şi prefăcând în 
proprietate absolută în mâna ţăranilor, ogoarele ţă- 
rănești, cu despăgubire în bani, odată respunși sau . 
prin rentă 15), perpetuă, ori prin înapoi rea unei părţi 
de pământ. Pastorul lonas mă făcu cunoscut şi cu 
memoriul compus de principele Hardenberg, la Riga, 
în 1812. Prin acest act important, maree ministru 
arăta Regelui necesitatea prefacerii chiar “din: teme- 

“lie a organizaţiei de atunci a Statului prusian, pen- 
tru a-i da o nouă viață prin înlăturarea a tot ce era 
slab în el și prin deșteptarea de puteri noue. 
-> Tată cum el înțelege aceâstă reformă: 

„Statul care s'ar noroci a înţelege adevăratul spi- 
rit al timpului şi, prin înţelepciunea guvernului săi, 
ar lua parte la acel plan..universal, fără să aibă ne- 
voie de comoțiuni 16) violente, ar avea neapărat mari 
preferințe, și membrii săi ar trebui. să binecuvinteze 
îngrijirea care ăr lucra pentra dânșii întrun chip 
atât de binefăcător. Fără putere au fost toate acele 

  

14) lena, oraș în Germania, de vreo 50.000 locuitori, unde Na- 
poleon a învins pa Prusieni; în 1806. IN 

"-15) rentă = venit anual; rentă perpetuă == rentă veșnică. 
16) comoţiune = sguduire. a 
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piedici cari s'au opus torentului revoluţiunii, pen- 
trucă slăbiciunea, interesul egoist şi ideile neînteme- 
iate le-au dirijat1?) fără nici o chibzuială. Gândirea 
nebunească. că chipul cel mai bun de a combate re- 
voluţiunea ar fi de a se ţine de cele vechi şi de a 
prigoni cu toată asprimea principiele și ideile isvo- 
rîte din ea, n'a avut alt rezultat decât că a desvol- 
tat revoluţiunea şi i-a dat o întindere din ce în ce 
mai mare.. O revoluţiune în bunul simţ, o revolu- 
țiune care ar avea de scop marea civilizare a ome- 
nirii, făcută prin înţelepciunea guvernului și nu prin 
impulsiuni 15). violente, cu atât mai mult ar trebui 
să fie privită ca ţintă și ca principii povăţuitoare. 
“Principii democratice întrun guvern monarhic se par 
a [i pentru Prusia formele cele mai potrivite”. 

Mai jos, Hardenberg recomandă pentru o:gani- 
zaţiunea dinăuntru cea mai mare. libertate şi egali- 
tate de drepturi între 'membrii Statului, regulate după 
principiul înțelept al unui Stat monarhic, şi fiecare 
post în stat, fără excepţiune, să nu se mai păstreze . 
cutărei sau cutărei clase, ci să se-deschiză numai me- 
ritului din orice clasă. e 

Mai apoi sfârşeşte: 
„Clasa cea mai numeroasă, cea mai importantă 

acea care. până acum s'a. neglijat şi s'a împilat 
mai mult, ar trebui cu preferință să fie un obiect 
al neadormitei îngrijiri a  ocârmuirii, și a se des- 
ființa prin o lege scurtă, bună și grabnică, toată 
servitudinea” 19). 

Şi ca soluţiune se propune: | 

„Concesiunea și statornicia pământurilor țărănești, 
ca liberă proprietate a ţăranilor, cu despăgubirea 
stăpânilor de moșii, şi așa a 'se ajunge la desfiin- 

'17) a dirijat =a condus, - 
18) impulsiuni = forță care impinge pe cineva la luptă. 
19) servitudine = sclavi2. | " Ie 
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țarea legămintelor între stăpânii de moşii şi între 
țărani!” e A 
In una din vacanţele de vară; comitele Schwerin ” 
îmi dădu ospitalitatea în Schwerinsburg, vechiul cas- 
tel al strămoșului său, Feldmareşalui lui Frederic 
cel Mare, comitele Schwerin. -Acolo, sub. ozhii mei, 
văzui aplicarea legii de emancipaţiune 2) făcută cu 
25 de ani înainte. Am văzut pământurile emancipate, 
unele rămase în stăpânirea vechilor propriet.r, de 
moșii, altele trecute vechilor servi, deveniți pro- 
prietari. Am văzut satul vechiu al foştilor clăcași, 
Alt-Schwerin, și satul nou clădit după emancipare, 
Neu-Schwerin: a 

Straniu lucru! Legea. proprietăţii din Prusia avea 
mare asemănare cu -condițiunile proprietăţii rurale 
din țările române. Principiul, ce se găsește în ve-.. 
chea noastră legislațiune, pentru a se da ţăranului 
spre, cultivare până la, două tieimi din întinderea 
moșiilor, iar o treime ise rezerva în seama stăpânu- 
lui, exista și în'Prusia. -- -. ! 

Aici am de adăugit că acest comite Schwerin; care 
îmi dăduse ospitalitatea în castelul său, deveni mai 
târziu și în mai multe rânduri un membru important 
în Partidul liberal și chiar şi ministru de mai multe 
„ri, în anii de mare luptă pentru Germania, între 
1848—1862. -: - 

Tot în timpul petrecerii mele în Berlin, prin ca- 
maradul meu de studii, fiul cunoscutulu istoric 
Kohlrausch, am fost prezentat ducesei de_ Cumber- . 
land, sora şi Egeria:i) Regelui Frederic Wilhelm 

i . .. - ” 
20) emancipajiune = a. libera de o constrângere, de tutela pă- 

rinților; aci: de sclavie. ' . . 
21) Egeria = nimfa care trăia în “pădurea Aricia şi care, după 

legendă, dădea sfaturi înțelepte „lui Numa Pompiliu, regele: Romei. 
Numele ei se întrebuințează adesea în: vorbire spre a indica o sfă- 

  

tuiloare înţeleaptă și tainică. 
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al III-lea, şi curând ajunsei în intimitatea Principe- 

lui Gheorghe, fiul Ducelui de Cumberland, carele, 

după suirea pe tron a bătrânului Duce de Cuinber- 

land, deveni Principe regal, mai târziu însuşi rege 

de Hanovra, sub numele de Gheorghe al V-lea şi în 

fine detronat de către însuși vărul său Wilhelm | 

(1866). A 
Mulțumită contactului meu cu atâţia- bărbaţi. în- 

semnaţi ai Germaniei şi primit în cercurile politice 

din Berlin, am avut fericita ocaziune și putinţa de 

a-mi îmbogăţi: mintea cu ideile reformatrice ce a- 

tunci inspirau înaltele inteligenţe -âle Germaniei. Da, 

Universităţii din Berlin, a doua mea mumă, Univer- 

sității Frederica Wilhelma; da, exemplului . ce mi-a 

dat amorul .pentru patria germană, şi pe care l-am 

găsit în toate păturile societăţii germane, fie nobilime, 

fie burgheză, datoresc” eu amorul. pentru patria ro- 

mână și spiritul liberal care m'a însufieţit în toate 
actele vieţii mele. 

In lungile: mele “lupte şi: lucrări, în prigonirile în- 

verşunate, cari nu odată s'au încercat de a mă sdrobi, 

pururea am avut înaintea ochilor. mei acele friimoase 

cuvinte pe cari, în memoriul său către rege, le arată - 

Principele. Hardenberg ca puternicul. mijloc de a re- 

alța caracterul şi bărbăţiă poporului german pentru 

desrobirea sa de jugul străin, pentru rădicarea şi 

mărirea Germaniei: „Principii democratice într'un_gu- 

vern monarhic. . . a 
Binevoitorii mei ascultători nu creadă cum. că 

aceste cuvinte care .le zic sunt complimente de curte- 

zan, adresate unui Hohenzollern, astăzi Rege al Ro- 

mâniei. - A 
“Toată viaţa mea, şi tânăr și în vârstă coaptă, am 

mărturisit în mai multe rânduri, că . culturii ger- 

mane, că Universităţii din Berlin, că societăţii ger- 

mane, bărbaţilor și marilor patrioți cari au operat 
realțarea și unitatea Germaniei, datoresc în mare 
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parte. tot- ce am devenit în ţara mea, şi că la focul: 
patriotismului german s'a. aprins făclia potriotismu- 
lui meu român! , | o 

In anul 1864, când toți Românii erau departe 
încă de a gândi la chemarea tânărului Principe ger- : 
man Carol de Hohenzollern pe tronul României, în 
mijlocul luptelor noastre pentru: reformele politice şi 
sociale, ce se opreau atunci, când România era fră- 
„Mântată prin greaua chestiune rurală, — în şedinţa 
Camerei din 1 Iunie 1864, eu am reprodus o parte 
din cele mai sus expuse, privitoare la reformele a- 
g&rare operate în Prusia în anii 1807—1812; pe aceste 
date m'am întemeiat spre a răspunde primului mi- 
nistru al României-Unite, carele combătea cu un ta- 
lent demn de. o cauză. mai departe, proiectul libe- 
rarilor pentru. emanciparea şi împrogrietărirea. ' ţă- 
ranilor. _- 

Aducându-mi pururea aminte cuvintele Principe-. 
lui Hardenberg: „monarhia. întemeiată pe institu- 
țiuni democratice”, m'am reîntros în ţară la -1838, 
cu angajamentul, şi l-am ţinut cu întreaga mea ge- 
neraţiune, de a face din ţara mea o monarhie în- 
temeiată pe baze democratice, lucrând la desfiinţarea 
robiei Țiganilor, 'la proclamarea egalităţii de drepturi 

şi îndatoriri pentru toate clasele întregii naţiuni ro- 
mâne, la emanciparea „pe: pământurile stăpânite de . 
țărani în. seculi întregi, stropite cu sudoarea și sân- 
gele lor. Şi Dumnezeu bun şi milostiv mi-a prelun- 

"git viața mea îndestul ca să pot ori asista, ori îm- 
preună lucra la săvârșirea acestor trei imari reforme 
și astăzi a mă bucura la bătrâneţe de.rodul sămân-! 

„ței depuse de noi, în tinerețele noastre, în mănosul 
pământ al-mumei-patrie! 

Rog pe Maiestăţile Voastre, rog pe ascultători 
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să-mi ierte aceste prolegomena 23), această digresiu- 
ne 23), ce am făcut-o înainte 'de a intra în materie. 
Bătrânii iubesc, o mai zic, a spune fapte din tinere- 
țea lor! | 

Intrând în „materie, voi desfășura trei. date mari 
din istoria contemporană a renașterii Roinâniei, trei 
reforme radicale săvârşite sub ochii noştri ef guorum 
-Pars. parva fui 1), ! 

Acestea sunt: 

|. Desrobirea Țiganilor;  : id 
II. Oborirea pronomi.lor şi privilegi, 

și de castă şi proclamarea egalității politice şi civile 
pentru toți fiii României. : 

Il. Emanciparea țăranilor. 

I. 

„ Desrobirea Țiganilor. 

Contemporanii mei își aduc aminte, și aci am 

for de naştere. 

, 

ca martor pe mai june.e meu contemporan, pe O-. 
legul meu Alexandru Papadopol-Catimach, își aduc. 
aminte ce erau Țiganii acum 50 de ani, chiar atunci 
când razele civilizaţiunii moderne îmblânzise mora- 
vurile în toate societăţile “Europei şi când sclavia 

  

22) prolegomena == introducerea lungă a unei opera, a unui dis- 
curs. Mai inseamnă şi: noțiuni introductive îintr'o ştiinţă. , 

23) digresiune = partea din discurs în care autorul s'a îndepărtat 
oarecum de la: subiect. | , 

, 24) Et quorum pars parva fui =și la care am fost parte mică. 

Cuvintele: Et quorum pars magna fui = la care. am fost, parte mare 
le puna Virgiliu (Eneida, cântul II, versul 6) în gura lui Enea, când 
începe a povesli năruirea Troiei şi ultima noapte petrecută de el în 
limanurile patriei sale. Dictonul se întrebuințează kând este vorba de 
evenimentele (la care cineva a fost părtaş însemnat. Kogălniceanu, 
din modestie a inlocuit cuvântul magna (mare) „prin, para (mică). 
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nu mai avea domiciliu decât în Rusia şi din neno- 
- rocire şi în România. 

Legea ţării tracta pe Țigani “de lucru, vândut şi 
cumpărat ca lucru, deși prin deriziunet) numărul 
sau individul se califica de su/lef: am atâtea suflete 
de Ţigani, am vândut şi am cumpărat atâtea su/lete 
de Țigani, în realitate, și “mai ales . stăpâriii cari 
aveau puţini, Țigani, îi tractau mai rău chiar decât 
prescripțiunile legii. | 

Chiar pe ulițele orașului Iaşi, în -tinereţele mele, am 
văzut ființe omeneşti purtând: lanţuri la mâini sau la 
picioare; ba unii chiar coarne de fier aninate: de frunte 
și. legate prin colane împrejurul gâtului. Bătăi crude, 
osândiri la foame și la fum, închidere în închisori 
particulare, aruncaţi goi în zăpadă sau în râuri în- 
gheţate — iată soarta nenorociţilor Țigani! Apoi dis- 

„Prețul pentru sfințenia şi legăturile de familie! Fe- 
meia luată dela 'bărbat, fata răpită dela părinţi, copiii 
rupți dela sârul născătorilor lor şi răsleţi, şi des- 
părțiți unii de alţii; şi vânduți ca vitele la deosebiți 

„ cumpărători în cele -patru colțuri ale României! Nici 
umanitatea, nici religiunea, nici -legea civilă .nu a- 
veau ocrotire. pentru 'aceste -nenorocite fiinţe; era un 
spectacol grozav, strigător lă. cer. "Deaceea, povăţuiţi 
de -spiritul secolului, de. legile ' omeriirei, .un număr 
de boieri bătrâni și tineri ai: înțreprins de. a spăla 
patria lor de rilșinea sclaviei. 
„ Inainte ca chestiunea desrobirii. Țiganilor să fi 

intrat în consiliile,- în planurile de reformă ale o- 
cârmuitorilor, ea a început a se agita prin însăși ini- 
țiativa parţială a stăpânilor de” Țigani.. Mulţi din 
aceștia, şi numărul lor din zi în zi sporea, ori. în 
viață, ori mai ales 'la. moarte, îşi desrobeau, îşi iertau 
Țiganii. Intrebuinţez “cuvântul de -ierfare;" pe. care îl 
găsim” în toate. actele de, desrobire;. dar. reforma cra 

_%1) deriziune == bătae de joc.. . 
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prea grea, ea jicnea prea multe interese, ca să se 
poată opera cu înlesnire. , 

Erau Țiganii- domneşti şi toarte mulţi; aceștia con- 
stituiau un venit mare în bugetul Statului; erau 7i- 
gaiii mânăstireşti şi ai -aşezămintelor publice,. ale 
cărora servicii intrau în trebuinţele zilnice ale acestor. 
comunităţi; erau, în fine, Țiganii particulari, Țiganii 
boereşti, cari constituiau personalul de servitori în 
curţile boereşti, bucătari, vizitii, rândași, feciori în 
casă, slujnice, bucătărese, cusătoriţe. Boerii cei bo- 
gaţi aveau chiar capele de muzici sau tarafe de lău- 
tari. Toate aceste funcțiuni se exercitau de Țigani; 
desrobirea lor era dar combătută de trebuinţele zil- 
nice și rasnice ale vieţii familiilor; deaceea emanci- 
parea nu S'a putut face decât treptat și sub două 
domnii, atât în Moldova, cât şi în Muntenia. 

Intâia lovire care s'a dat sclaviei a fost legea 
emancipărei Țiganilor 'Statului şi a mânăstirilor. Des- 
robirea s'a făcut mai întâi în Moldova de către Dom- 
nul Mihail Sturdza, prin două legi din 31 Ianuarie 
1844, iar în ara Românească. de către Domnul 
Alexandru Ghica, prin o lege din 1845. 

Această emancipare, deşi parţială, era hotăritoare 
şi pentru emanciparea Țiganilor particulari, rămași 
încă în -sclavie. Toate minţile prevăzătoare au înţeles 
că ora ştergerii sclaviei depe pământul românesc so- 
sise şi că desrobirea Țiganilor particulari nu mai era 
decât o cestiune de timp. Un strigăt de bucurie a 
isbucnit în inima tuturor oamenilor luminaţi. Ochii, 
atât ai emancipaţilor, cât și ai acelora reţinuţi încă 
în fiarele sclâviei, dar însufleţiți de o dreaptă spe- 
ranță, au vărsat şiroaie de lacrimi, şi numele eman- 
cipatorilor Mihail Sturdza și Alexandru Ghica, mulţi 
ani au răsunat sub 'bolta” cerească. Noi tinerii din 
Moldova — vorbesc numai de' acei cu cari împreună 

“am lucrat — uitarăm în acea zi lupta înverșunată 
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ce făceam guvernului lui Mihail Sturdza, pentru abu- 
Zurile sale, pentru -lipsa mai ales de orice justiţie 
în țară; ne-am adunat, plini de entuziasm, hotărînd şi 
hotărîți de a arăta Domnului că în fața unui act 
mare, junimea română știa gândi, și lucra înalt și 
bine! O deputaţiune de tineri, între cari se aflau: 
Costache Negri, Vasile Alecsandri, Costache Rola, 
D. Rallet, P. Mavrogheni și alţi atâţi — şi a cărei 
orator fusei: ales eu — se prezentă Domnului, spre 
a-i exprima recunoştinţa tinerei generaţiuni. Mihail 
Sturdza în acea zi și-a adus aminte că și el-a fost 
tânăr și că era omul cel 'mai luminat al ţării; el ne 
exprimă recunoştinţa sa, declarând că în noi vedea 
viitorul țării, că nouă aparţinea de a face din Mol- 
dova și Valahia o. ţară civilizată-și o societate eu- 
ropeană și că stăruințele lui erau de a ne: pregăti 
acest. viitor. Foaia științifică şi literară 2), redactată 
de mine, tipări un număr extraordinar din 6 Februa- 
rie 1844, în.culoare verde, culoarea speranţei, în care 
în proză şi în versuri se cântă marea reformă. - 

Țiganii particulari, cu toată lovirea . dată sclaviei, . 
au mai urmat a-şi purta lanţurile, - deşi mult ușirate 
prin ideile noi și.prin îmblânzirea moravurilor, până 
la căderea Domnilor reglementari în 1848. In Bucu- 
reşti, prin marea proclamaţiune revoluționară: din 11 
lunie 1848, Țiganii auziră. cuvântul armonios al li- 

„bertăţii; ei deveneau cetăţeni liberi. . Iată ce se zicea 
în acea proclamaţiune: „Poporul român leapădă depe 
sine neomenia şi rușinea de a ţinea robi, şi declară 
libertatea Țiganilor particulari. Ceice: au suferit până 
acum rușinea păcatului de a avea robi, sunt iertaţi 

„de poporul român; iar Patria, ca o mumă bună, din 

„2) E “vorba de revista Propăşirea (1844) al cărei: titlu, fiind 
şters de „cenzură, a apărut numai cu subtitlul: Foaie științifică şi 
literară. Vezi mal 'suş pag, 13-14. . - 
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visteria sa va despăgubi pe oricine va reclama că 
a avut pagubă din această. faptă creştinească”. 

Dar curând revoluţiunea, măreaţa revoluţiune, 
toate marile reforme, fură călcate şi sdrobite prin 
potcoavele cailor armatelor cotropitoare şi. nenoro- 
ciţii emancipaţi fură din nou lănţuiţi; dar sămânța 
era aruncată şi curând ea. trebui să-şi poarte roa- 
dele sale. Tânăra generaţiune a Moldovei nu înceta 
a cere desrobirea robilor particulari, atât. în ţară, 
cât şi prin feiuri'e 'broşuri, ce le publica în străină- 
tate; așa de exemplu, între alţii, A'exandru Papado- 
pol Calimach scria, la 1855, pentru emanciparea 
Țiganilor: articolele sale publicate în lași, în Foileto-, . 
nul Zimbrului 3) din Fevruarie 1856: „Un popor -care 
păstrează robia, scrie el, merită să -fie aşezat în. rân- 
dul popoarelor osândite !”. 

- Domnul Grigorie Ghica al Moldovei, inainte de a 
depune frânele guvernului, „după dispozițiunile tracta- 
tului dela Paris, vroi să-și încoroneze domnia prin 
acte mari, 

“Intre acestea figura şi ultima lovire dată scla- 
viei, desrobirea Țiganilor: particulari. Consilierii tro- 
nului, miniştrii, erau luaţi dintre tineri, din pleiada 

acelora. cari. din. Unire și democratizarea țărilor. ro- 
mâne făcuseră programa vieţii lor. Ministru de fi- 
nance era Petru. Mavrogheni; el și ei furim i însăr- 
cinaţi de Domn cu redacţiunea „proiectului de lege; 
el fu votat, putem zice, în unanimitate și cu entu- 
ziasm de către Divanul ad- hoc, care pe atunci, în urma 
tractatului nefast dela Balta-Liman, „devenise simula- 
crul Adunărilor legiuitoare. desfințate în 1848. 

Entuziasmul Divanului ad-hoc era numai înainte 
mergătorul entuziasmului general, ce pe atunci 'in- 

3) Foiletonul Zimbrului a apărut dela 23 lanuarie 1855 până la 
16 lulia 1856, conţinând materie "literară şi istorică. Era supliment 
la ziarul politic Zimbrul, pe care-l scotea -T. Codrescu (autorul ' colec- 
jlai de documente istorice: 'Uricariul) şi V. Alexandrescu Urechlă, 
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sufla toată România pentru viitoarea sa renâștere. 
Dovadă sutele de proprietari cari au respins orice 
despăgubire acordată lor de legiuirea emancipatoare. 
Numele acestora au fost publicate; şi aparţine iubi- 
tului nostru coleg, zelosul. nostru cercetător și colec- 
ționator, d-nul Dimitrie Sturdza, să ne împroșpăteze 
memoriei și istoriei contimporane numele acelora cari, 
prin o generoasă renunțare, au expiat păcatele lor 
și ale părinţilor lor de'a fi fost; ani lungi stăpâni 
“pe sufletele de Țigani. . | 

Cu o mică mândrie de Moldovean, să-mi fie per- 
mis de a spune că atât legea privitoare la emancipa- 

- rea Țiganilor, mânăstireşti şi ai statului, cât şi acea 
privitoare, la emanciparea Țiganilor particulari, să: 
votat mai întâi în Moldova; și anume cea dintâi în 

“laşi, în 31 Ianuarie 1844, iar în Bucureşti, în 1847; 
cea de a doua în lași, la 10 Decemvrie 1855, şi în 
București, la 8 Februarie 1856. 

Reforma, emancipatrice a avut în curând efectele 
sale salutare: Afară «de Țiganii lăeşi 1), cari încă tră- 

- esc în parte. sub şatră5), şi afară de ursari, cari fac 
încă meseria de a domestici fiarele sălbatice, dar to- 
tuşi se dau lucrului pământului, mai toţi astăzi din 
celelalte clase de Țigani, s'au contopit în masa na- 
țiunii, şi ei nu se mai cunosc decât prin faţa lor smo- 
lită şi asiatică și prin vivacitatea imaginaţiunii lor 
alminterelea noi îi găsim în toate clasele societăţii 
noastre. N | a 

-... Deşi dela proclamarea emancipaţiunii nu .sunt încă 
îndepliniți 50 de ani, Țiganii ne-au dat industriași, 

“artişti, oficeri distinși, buni administratori, medici şi - 
„chiar oratori parlamentari. 
-* Mă opresc aci. 

-4) lăieş == de laie (ceată),: adică ţigan nomad, în opoziție cu 
ligan de vatră adică stabil. . 

5) şatră, cort țigănesc. 
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Sunt sigur că părinţii: noștri, dacă s'ar:scula din 
mormânt, “văzând : “progresele ce au făcut: sufletelă 
ţigăneşti emancipate de dânşii, nu s'ar căi de re-. 

" forma umanitară, proclamată de ei. 

| II. 

Oborirea!) pronom iilor?) şi privilegiilor de 
naştere şi de castă 5) şi proclamarea egali- 

tății politice şi civile pentru toți fiiii României. 

Sclavia neagră s'a desfiinţat, este acum aproape 
de jumătate de secol, sclavia albă însă-a mai durat 
încă zecimi de ani; ea nu aluat sfârşit decât la 1864. 

Dar înainte de a desvăli contemporanilor mei lup- 
tele și împotrivirile la cari au luat parte generaţiu- 
nea mea, până ce prin tăierea nodului gordiăn 4), 

- am putut, în fine, întemeia și în Roinânia braţe /i- 
bere și proprietate liberă, să-mi fie iertat de a mă 
ocupa de o altă dată, nu mai -puţin. memorabilă, de 
o reformă nu mai puţin însemnată. în istoria civili- 
zaţiunii României; -voesc : a. vorbi de ziua din 29 
Octobre, când . de asemenea cu ziua din 4, August 
1789, zi memorabilă în istoria: Franciei, am procla- 
mat în' România desființarea privilegiilor de naştere 

-   

1) “arie 2 suprimare, desiințere 
2) pronomii == privilegii. ! 
3). castă == lasă socială .cu „privilegii exclusive” Ce. vorba de clasa 

boierească). 
4) a tăia nodul gordian = a tezolva energic. şi repede o “ditizul- 

tate (aci este vorba de înlăturarea privilegiilor de naştere: şi de” castă). 
Gordius era un muncilor filzian care a: ajuns rege, fiindcă. a:intrat 
cu carul în. templul lui Jupiter din Gordium. Fiul său, Midas, a dăruit 
temp'ului, carul. Jugul :carului era legat da rest 'printr'un' nod” aşa 

„de isteț inodat, încât nu se putea zări cele două capete. Un:-oracol 
prezisese că. cel ce va deslega nodul gordian, va lua domnia Asiei. 
Alexandru-cel-Mare, ajungând la Gordium, a deslegat acest nod mis- 
terios, tă! ndu-l cu sabia. | , 

11. Kogălniceanu, Scrieri şi Discursuri. A | 16.



şi de castă, desființarea pronamiilor boierești şi în-- 
locuirea lor. prin egalitate politică şi civilă.a tuturor 
Românilor. 

Suntem prea aproape de epoca. marei reforme, 
- pentru. ca chiar. tânăra generaţiune de astăzi să 

nu cunoască, cel puţin în trăsături generale, con- 
_stituţiunea de privilegiuiri şi deosebirea: de clase, 

care funcţiona în România înâintea anului 1857; 
- 

“Privilegiile: a După legea veche a ţării, în a- 
„„ devăr, fiecare Român putea deveni 

boer, dar. încet încet se creă în ţările române un 
patriciat, o aristocrație sui generis, care îşi căuta din | 
ce în ce mai mult, asimilarea cu nobilimea din ţări:e 
vecine, Ungaria” şi Polonia. Ocârmuirea ţării se în- 
credinţa, pot. zice, numai unui număr restrâns de 
familii boereşti, cari, ori se trăgeau din persoane ce 
purtau rangurile de protipendadă, ori înşişi erau 
învestiți cu aceste ranguri. » 

Sub numele de Protipendadă se înțelegeau . cele 
întâi cinci ranguri din Arhondologia boerească, adeciă: 
Marele Ban, Marele Logofăt, Marele Vornic, Marele 
Vistiar, şi Marele Spătar în Muntenia; Marele Lo- 
gotăt, "Marele Vornic, Marele Vistiar, Marele fat- 
man şi Marele Postelnic în Moldova. Aceştia con- 
stituiau consiliul ocârmuitor; ei, aveau apoi,. fiecare, 
departamentul său; deosebit; mai compuneau apoi 
şi divanul judecător în “ultiina instanță. Celelalte 
trepte boerești compuneau boerii de starea a doua; 
aceștia ocupau serviciile :de a “doua mână, dar; rare- 
ori puteau să ajungă!la treapta de consilieri ai Dom- 

_ nului sau de judecători divanişti. 
Regulamentul Organic desființase de jure 5) acea- 

stă deosebire, însă de fapt ea tot se menţinu, şi mai 
ales în Moldova. 
  

5) de jure = de drept, adică legal. 
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__ Boerii mari și mici erau apoi scutiți de plata tu- 
furor dărilor, atât pentru persoana “lor, cât şi pen- 

tru imobilele lor; mai aveau dreptul de a scuţi de 
dările publice un număr de contribuabili, aceştia 
sub nume de „scutelnici”, „poslușnici”, „chrisovo- 

liți”, etc. Privilegiile lor nu se opreau aci; mulți din 
ei aveau dreptul de a primi dela ocnele statului can- 
tități mari de sare, alții aveau drepturi de a scuti 

de plata vămii obiectele ce aduceau din străinătate 
pentru trebuinţa lor. M'aş întinde prea departe, dacă 
aş enumera cu deamănuntul toate privilegiile, favo- 
rurile, scutirile, de cari- se bucurau clasele boerești. 

Rareori un plebeian putea să străbată zidurile 

„cetăţii, în care sta închisă boerimea Moldovei şi a 
Țării-Românești: In Muntenia, o singură dată, un: 
Vilara, fiu de simplu negustor,. a putut străbate 

incinta de. fier a'aristocraţiei şi a ajunge Vistiar Mare; 

în Moldova, cu greu'am putea găsi un al doilea caz; | 
căci în fapt, mai mult decât în drept, puterea bo- 

ierimii era mai mare în. Moldova. Un om din popor, 

un negustor, oricât .de bogat ar fi: fost, cu greu 

sar fi putut pune în faţa unui boier, chiar cu oca- 

ziunea' dărilor în licitaţie a veniturilor: statului sau. 

a bunilor. mânăstireşti. e 

In domina lui Mihail Sturdza, în tinereţele mele, 

am văzut la mai multe licitaţiuni cum boierii, împăr- 
-ţiţi pe judeţe, luau, fără concurență, moșiile :mânăs- 

tireşti şi apoi cu preţuri îndoite le subarendau la 

acei cari din agricultură îşi făceau meseria vieţii 

lor. Mi se pare că și în Țara Românească lucrurile 

se petreceau cam tot aşa; cel puţin şi astăzi se ci- 

tează câteva nume de boieri, cari, chiar pe :timpul - 

domnilor Alexandru - Ghica și Bibescu, își asigura- 

seră . monopolul luării în arendă a moșiilor Statului - 

şi ale mânăstirilor. Aceasta era banda neagră boe- 

„rească, care, când privilegiile boereşti au fost obo- 

+ 
4 

rîte, a fost înlocuită prin banda -neagră plebeiană, 
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' fără concursul căreia, mai pânii în zilele „noastre, 
la- licitaţiile publice nu:se putea lua o singură moșie |. 
în arendă. . a. - : | 

„_- După ce tinerimea română începu a se adâpa 
de ideile. egalitare și civilizatrice “ale marei revo- 
luţiunt franceze, această stare de lucruri nu mai putu 
dura. Când în București revoluţiunea dela 1848 puse . 
sfârșit domniei lui G.: Bibescu, unul din articolii ma- i 
nifestului guvernului provizoriu declara: „Egalitatea - 
drepturilor . politice şi contribuţiunea- generală la dă-" 
„ile - şi: sarcinile statului”, precum tot acest mare 
act “declara emanciparea clăcașilor, făcuţi proprietari” 
prin despăgubire, şi desrobirea Țigani!or iarăşi prin | 
despăgubire. Dar marea reformă fu înăduşită odată 
cu înăduşirea revoluţiunii, şi regimul de privilegii, : 

„de scutiri, de favoruri redeveni o stare legală în Prin- i 
cipate, odată cu orânduirea: Domnilor timpurari 6), : 
numiţi de Poartă și de Rusia, în conformitate cu Con- : 
venţiunea dela Balta-Liman ?). . i 

  

In Divanul - Insă acest arbor secular al privile- . 
"Ad-hoc. &iilor îşi primise o. lovitură de moarie,- - 

_ „ după care nu'se mai putu îndrepta. 
Arborele desrădăcinat trebuia să cadă, și el căzu 
prin votul. dat de Adunarea-mumă în ziua de:29 
Octomvrie 1857, care apoi fu ratificat de Europa 

„întreagă, ptin art. 46 al Convenţiunii dela Paris. 
Votul din 29 Octomvrie 1857 are o prea mare im- 
portanță în istoria civilizațiunii moderne a Româ- 

„iei; ziua în care 's'a dat acest vot ocupă un loc prea 
mare în -vieața bătrânei generaţiuni care a aşter: 
Tiut bazele renașterii României, — pentru ca să nu 

    

::1 6)” Prin “convenţia dela. Balta-Liman,” Domnii erau numiţi pe câte- 
dani, PR , „ Se ÎN 

7)  Balta-Liman, cartier în: Constan'inopo!, “Azi “s'a încheiat -în 
1849, -o-iconvenţie;- între' Rusia “și. “Turcia :privitoare. la : dreptul -lor de 
atinterveni în prihcipatele române. . : : 
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am de plăcuta-datorie de.a împrospăța tinerei . gene- 
rațiuni memorabilul. vot dat în unanimitate” şi -cu- 
prinzând pe înşişi “reprezentanţii regimului privile- 
giilor, vot care a democratizat deapururea societa- 
tea română. 

Şi aicea câteva cuvinte spre a explica cum acest 
vot S'a dat de Adunarea-mumă din lâși şi de 

. acea din București. 
Congresul din. Paris, Pi erile, după propunerile 

Lordului Clârendon; a hotărît că populaţiunile din . 
Principatele Române vor. fi consultate asupra vii- 
toarei organizațiuni a patriei lor. Un volum întreg 
mar ăjunge spre a descrie toate împrejurările, greu-: 

_tăţile, și conflictele prin cari am “trecut, pentru ca 

z 

să ajungem la alegerea şi convocarea Adunărilor- 
mume din lași şi din Bucureşti. Nu voiu îndeplini 
ateastă sarcină astăzi; ea mar intra în marginile 
strimte ale unei conferinţe; voiu nota numai că Adu- 
nările-mume, de abia întrunite, au dat o direcţiune cu 
totul opusă activității lor... 

Adunarea “din Bucureşti s'a mărginit numai a se 
roști în privința organizaţiunii politice a ţărilor ro- 
mâne, zicând ca principiu, şi poate că avea cuvânt, 
că de vreme ce Europa deja recunoscuse ţărilor ro- 
mâne deplina autonomie, apoi Europa nu avea mi- 
siune de a interveni în organizaţiunea dinăutru a 
statelor române. Adunarea ” din Bucureşti proclamă 
numai bazele organizaţiunii, politice, adică cunoscu- 
tele pe-atunci patru sau cinci puncte: 

a) Autonomia principatelor; 
b).. Unirea lor; 

__c) Un principe străin în capul noului Stat; 
d) Neutralitatea ţării şi 
e) Un guvern reprezentativ constituţional. | 

Aceste puncte, odată recunoscute de Europa; a- . 
parținea naţiunii „române, din nou convocată, a se 

p 
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rosti asupra tuturor cestiuni:or privitoare la OIga- 
nizațiunea dinăuntru. 

Adunarea-mumă din lași n'a urmat tot aşa. Noi, 
reprezentanţii moldoveni, în privinţa dorințelor pOas- - 
tre pentru organizațiunea politică: a statului. român, 
am urmat pe frații noștri, reprezentanţii Munteniei; 
şi noi am cerut 'recunoașterea autonomiei ţării, unirea 
lor. sub un Principe străin, neutralitatea ' şi regimul 
constituțional parlamentar; dar n'am voit a ne opri 
aci. Făcând rezervele noastre “în privința dreptului 
ce voia Europa a-și însuşi, adică de a interveni în 
organizațiunea dinăuntru a unei ţări, a cărei autono- 

„mile nu se pune în îndoială de nici o putere <uro- 
peană, totuși am crezut căera bine — şi astăzi 
recunosc că bine am făcut — să exprimăm Euro- 
pei și chipul nostru de vedere în privinţa reforme: 
lor dinăuntru, adecă cum înţelegeam noi 'să facem 
din patria noastră un stat european, o societate eu- 
ropeană și democratică. - 

Dela întâiele noastre ședințe, Adunarea din laşi 
a făcut un program despre deosebitele cestiuni asu- 
pra cărora înțelegeam a-ne rosti. Acest program 

“cuprinde un plan întreg de reforme: organizațiunea 
politică, administrativă, financiară, drepturile şi. în- 
datoririle cetăţenilor, reforma . clerului, desfiinţarea 
clăcii şi emanciparea proprietăţii şi toate celelalte re- 
forme cari băteau la .ușă. 

Noi ne 'ziceam, cu drept cuvânt, că a arăta Eu- 
ropei dorinţele noastre de a ne europeniza patria 

„era a atrage simpatiile și sprijinul marilor puteri și 
a însăși opiniei publice din străinătate. Credeam cam. 

“ nemerit, urmând acest drum. 
“ Comisiunea internaţională, compusă din reprezen- 

tanţii “marilor Puteri şi întrunită în Bucureşti, şi-a 
însușit mai toate dorinţele exprimate de adunarea 
ad-hoc a Moldovei, şi pe acestea și-a întemeiat -ra- 
portul său către Congres. Pe 'dorihţele Moldovei s'a 
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întemeiat şi Europa îi în elaborarea şi încheierea Con- 
venţiunii dela Paris, care, cuprinzând soluțiunile ros- 
tite de noi Moldovenii, ne-a fost octroiată8), şi a şi 
fost primită de noi .ca o adevărată Constituţiune până 
la înlocuirea ei prin Statutul din 2 Maiu 18604 şi 
prin Constituţiunea noastră naţională din 1866. 

In adunarea noastră ad-hoc, punctele principale 
ale reformelor fură încredințate spre studiare la deo- 
sebite comisiuni, rânduite din sânul. Adunării. Sta- 
tornicirea drepturilor politice ale Românilor fu în- 
credinţată unei comisiuni compusă din Mihail Ko- 
gălniceartu, Vasile Mălinescu, Costache Rola, D. Mi- 
clescu, I. Fotea,. D. Cozadinii şi 1. Chrisanti..Rapor- 
“tor era numit repausatul Vasile Mălinescu. 

Desiiinţarea ” În ziua de 29 Octomvrie, 1857, 
privilegiilor. Vasile Mălinescu ceti -raportul, său 
————— asupra punctului -al VIl-lea, atingă- 
tor de egalitatea înaintea legii, accesibilitatea tutu- 
ror Românilor la toate funcțiunile statului, aşezarea 
dreaptă şi generală a contribuţiunilor, supunerea tu- 
turor la conscripțiunea militară. 

Proiectul. de încheiere a fost modificat „prin câ- 
teva amendamente în considerante propuse de Di- 
mitrie Rallet; apoi Adunarea, prin sculare şi ședere, 
a adoptat în “unanimitate și cu aclamaţie desființarea 

„privilegiilor de clase. 
Vice-Preşedintele, Constantin Negri, - felicitând a- 

dunarea pentru. votul ei, a adăugat că abnegația 
„vechilor clase privilegiate arată - patriotismul care în- 
sufla adunarea, căci era un act ce avea a îi pre- 
țuit nu numai de nație, dar “şi de Europa şi de 
istorie. - 

Actul votat, şi care abătea un arbore secular, este 
prea important, spre a nu-l „reproduce împreună cu 

8) ociroiată — dăruită. 
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subscrierile cetăţenilor cari au "dat țării organizaţiu-" 
nea democratică de azi. Il reproduc aci întreg, pre-" 
cum el este publicat în No. 7 al Bufefinului sedințe- 
or Adunării ad-hoc a Moldovei: 
„Astăzi, .anul una mie opt, sute cincizeci și. şapte, 
una Octomvrie în, douăzeci şi nouă zile; .-- 

„Luând aminte că legile unui: stat sunt sufletul 
său, că dela principiile cari. predomnesc la alcă- 
tuirea legilor atârnă .viaţa, puterea şi 'propăşirea na- 
țiilor; 
„Luând aminte "că singurul mijloc. dea 'vindeca 

rănile dă care pătimeşte astăzi ţara “este: așezarea 
unor legiuiri înțelepte, îmbinând datinele vechi, tre- 
buinţele de faţă și cererile veacului; E ” 
Luând aminte că respectul . către legi este cea 

înitâi condiţie a trăiniciei lor; 
„Că o lege atunci poate fi mai respectată, când, 

ieșită din sânul nației, va avea deopotrivă - “pentru 
toți: aceiași măsură; - 

„Că dreptatea cere. dar ca toți să: fie egali di- 
naintea legii; 
+ „luând aminte că cea mai sfântă datorie a fie- - 
cărui este. de a contribui la susținerea statului; 

„Că; după datinele vechi, nimeni nu era „scutit 
* dela nici o îndatorire către stat; 

„Că boierimea abia la 1737, prin” hrisovul Dom- 
nului Mavrocordat, pentru întâia oară" s'a scutit. de 
dajdie și de alte dări către visterie; 

„Că, în urmă, sprijihind sarcinile statului. mai 
mult numai_asupra .unor: clase, s'au, făcut împovă-, 
rătoare pentru ele;. 

" „Luând âminte că dela dreapta cumpănită aşe- 
"zare şi repartiție a contribuţiilor atârnă nu numai * 
“prosperitatea materială a unei țări, dar în parte chiar 

și propăşirea ei morală și intelectuală; 
„Că cu dreptul este, ca, în măsură cum garantează 

statul la toţi deopotrivă toate foloasele şi îndemână- 
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vile, de asemenea cu toţi să se. Supue dărilor în 

proporţia averii lor fără deosebire; . 

“Luând aminte că darea: oamenilor la oaste este 

o îndatorire pentru paza ţării şi siguranța fiecărui 

cetățean; 
: 

„Că, precum oastea este: menită “a - apăra patria 

comună, datori sunt cu toţi deopotrivă şi făra deo- 

sebire, să se supue la conscripția militară: | 

„Luând aminte iarăși că eficacitatea legilor atârnă 

dela stricta lor punere în lucrare; 

„Că meritul singur, fără nici. un fel de altă con- 

sideraţie sau distincţie trebue în viitor să fie un 

titlu îndestulător peritru a putea ajunge la toate func- 

țiunile statului; ” 

„Că această putinţă trebue - a- se recunoaște fie- * 

căruia ; 
„Că numai prin legiuiri înțelepte şi drepte, naţia 

română. poate înainta:pe calea propășirii; . 

„Luând în privire, în sfârșit, că „privilegiile de 

tlase trebue a fi desfiinţate; : 

„Adunarea 'ad-hoc a Moldovei dorește a se adopta 

la viitoarea reorganizaţie ca principii fundamentale: 

nl: Privilegiile de clase. vor fi desființate în Ro- 

mânia; : e 

„Il. Egalitatea tuturor Românilor “înaintea legii; 

„III. “Aşezarea dreaptă și generală a contribu- 

„ţiilor în proporţie cu averea fiecăruia, fără deose- 

bire; | 

- „IV. Supunerea tuturor la . conscripția militară; . 

V. Accesibilitatea 9). pentru toţi Românii la func- 

țiunile statului. a i 

Votează pentru şaptezeci şi trei membri, şi -anu- 

me DD: P. Sf. Sa Episcopul Nectarie Hermeziu, 

P. Sf. Sa Episcopul Filaret Scriban, P. Sf. Sa Epis- 

copul Calinic Miclescu, Preacuvioşia Sa Arhiman: 
= 

  

9). accesibilitate = puterea de a ajunge. 
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dritul' Neofit Scriban, Preacuvioșia Sa Arhimandri- 
tul Melchisedec; Sf. Sa Economul Dimitrie Matcaş, 
Dimitrie Miclescu, Constantin “Bădăreu, Dănilă Bă- 
lan, Dr. A. Fetu, Dimitrie Cozadin, Basile Mălinescu, 
Mihail Kogălniceanu, Iancu Docan „ Gheorghie Ma-- 
sian, Dr. C. Vârnav, Dimitrie Savin, Niculae. Ca- 

„ nanău, Ştefan Călin, Simion. Stanciu, Sebastian Ca: 
nano, Alecu Jianu, Constanţin Morţun, Gheorghe Vir- 
lan, Teodor sin Pavel, : Dimitrie Grigoriu, Grigorie 

„ Balş, Mihail Jora, Constantin Ostani, Dimitrie Gheor- 
ghiadi, Gheorghe Sturdza, Constantin Sturdza, Gri- 
gorie Vârnav, Iancu Levărdă, Constantin Roset, Di- 
mitrie Krakte, Ion a Babei, Petru Brăescu, Ion 'Roată, - 

- Vasile Sturdza, Alecu Teriachiiu, Ioniţă Hrisanti, Va- 
- sile Balaiş, Constantin lacovaki,- Lascar Catargiu, 
Iancu Fotea, Răducanu Sava, Alecu Cuza, Grigorie 
Şuţu, Manolaki Costaki, Vasile Stan, Dr. Costin, 
Niculae Carp, Constantin Sturdza (Vaslui), lon Ola- 
riu, Dimitrie Ghidionescu, N. Catargiu, Niculae Bo- 

„sie, Pandelachi Croitoriu, Nicolae Iamandi, Lazar 
Caliardi, .lancu -Cantacuzin, Grigorie Costaki, Con- 
stantin Ştiun, Ion Roşca, Timofti Sacalov, Dimitrie 
Ralet, Constantin Hurmuzaki, Petru Mavrogheni, A- 

„nâstasie: Panu, Constantin Rola şi Constatin Negre. 
„lar contra îu a fost nimene. S'a abținut de a 

vota d-l Dimi:rie Romov. N'au fost față la votate 
Inalt Preasfinţia Sa Mitropolitul şi DD Iordachi Prun- 
cu, Vasiie Nicolau. a 

„_„ „Conform $:79 din Regulamentul Adunării, d-l 
vice-prezidentul declară că Adunarea a: încuviinţat”. 

Sancţiunea acestui vot a dat-o Europa mai cu deo- 
sebire: prin articolul 46 al Convenţiunii din Paris. 

Națiunea întreagă a acceptat 10) marea reformă şi 
fiecare, foşti. domni,  boeri mari, boeri mici, trepte | 
privilegiate, au primit reforma egalitară, : lepădând, = 

  

10) a accepta =a primi. 
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chiar fără legi speciale, tot ce deriva din vechiul . 
regim, tot ce semăna chiar cu vechiul regim. Așa, 

fără chiar lege specială, boerii s'au desbrăcat de 
titlurile bizantine, cari formau Arhondologia română, 

şi s'au supus la dările generale către stat., 
“Pentru. istorie voiu aminti că numai doi boieri, 

foşti "privilegiați, s'au arătat împotrivitori marei re- 
forme: în Moldova repauzatul: Vornic Iordache Bel- 
dirian s'a refuzat de-a plăti contribuțiunea perso- 
nală, lăsând de a'i se împlini căciulă pentru aco- 

perirea acestei - dări; -în ara Românească singur 
repauzatul Ioan Manu a urmat a subscrie până la 

- moartea sa „loan Manu, Mare Vornic”. 

II. 

Emanciparea Țe ăranilor. 

Vin acum la ultima și marea reformă aperată 

de generaţiunea mea: desființarea clăcii, emancipa- 

„rea braţelor și îndeplina împroprietărire a țăranilor - 

pe pământurile muncite de ei. : “ 

A face istoricul cestiunii rurale în ţările române 

este a- scrie însăşi istoria a trei secule de impilări 

făcute 'poporului român. Tomuri întregi ar trebui, 

“spre a arăta cum Domnii români, veniți din Mara- 

_mureş și din Făgăraș spre a fonda statele române, 

“ Moldova, şi Muntenia, au găsit aceste țări nu pus-. 

tiuri, ci locuite de populaţiuni sdravene, moşnașe L) 

şi libere; cum acestea, în ' cursul veacurilor - și sub 

Domnii cei mai valoroși, drept răsplată a. lungilor 

lupte ce au susținut pentru apărarea şi mărirea 

“marii moșii, Patria, au fost prefăcuţi în robi, lipiţi 

pământului sub nume de rumâni şi de - vecii. . Ca - - 

țărani blânzi şi răbdători, aceștia au răbdat munca 

  

-1) moşnaş = moştean. 
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| e „şi iobăgia ?), dar pururea, la ivirea oricărei inimi de . Domn mai bune, necontenit au! sperat şi au cerut 
dreptate. o 

- Eruditul. nostru coleg, bunul meu amic Alexandru 
Papadopol-Calimach, a descris două zile din istoria 
secolului din urmă, cari, în bolta neagră a tiraniei 
și-a cruzimii, strălucesc ca singure două stele, ca sin- 
gure două puncte liminoase,. — 'zilele din 3 August 

„„.. 1746 și 6 Aprilie 1749, — când în Bucureşti și în 
_ Iaşi, sub un Domn fanariot, adunările cu sobor au 

desființat rumânia şi vecinătatea. “ a. 
Desrobirea de jure “a ţăranilor români s'a procla- 

mat prin aceste două acte memorabile. Insă rumiânii 
“şi. vecinii au continuat de a mai fi priviţi ca Țiganii, 
de a mai fi vânduți ca Țiganii, tatăl la unul, mama 
la altul, fiul la „un al-treilea şi fiica la unail patruiea 
cumpărător; dar țăranii, deşi decretaţi slobozi, tot 

„au rămas lipiţi pământului, continuând a munci tot 
„anul! fără milă şi. cruţare moşiile boiereşti şi mâ- £, „ năstireşti. cc | NO In tot secolul-al XVIII-lea, Statul, luând în pri- IE vire că numai țărănimea plătea dări, că numai. ță- i rănimea purta toate sarcinile publice; . văzând sără- e cia și apoi chiar fugirea .peste hotare a populaţiunii 
rurale, se încearcă 'a regula această muncă, a pune 
cap nesaţiului proprietarilor. de moşii. 

O literatură întreagă formează” urbariile 3), pontu- | rile +) şi așezământurile pentru determinarea muncii, i. E dar: vreo prefacere mare nu se opera cu toată pro- 
tecţiunea Domnilor și îngrijirea _vistierhicilor de a 
îmbunătăţi soarta materiei imposabilă 5), Singura care | 

. 

    

  
  

2) iobăgie = şerbie, robie, . Ă 
3) utbariu = lege  feodală care regula raporturile. dintre proprietar - — şi-țăran, E Ă - - 

4) ponturi = condițiuni, raporturi. Ia 
5) materie impozabilă, care plăteşte impozitul (birul), adică țăranii. 
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era chemată a umplea lada. visteriei;: Forţa “lucrurilor 

cra mai puternică decât chiar legiuirile domneşti. 

Țăranul era: singurul factor; singurul. venit al bo- 

ierului; şi nu trebue -să ne mirăm de aceasta, dacă 

chiar după promulgarea art. :46 din “Convenţiunea 

dela Paris, care rostia că se -va proceda. fără în- 

târziere la reviziunea legii care regulează relaţiile 

dintre proprietarii de moşii şi cultivatorii de pământ, 

îm vedere de a îmbunătăţi soarta acestor din urmă, 

_— în anul 1862, în plin parlament, întâiul Prim-Mi- 

jistru al României-Unite proclama tristul şi dure-. . 

rosul adevăr că braţele ţăranului constituiau capita- - 

lul proprietarilor. i a 

“ Ce'reformă, ce ușurare se putea face,:când Domnii 

aveau dinaintea ldr 'pilda . morţii silnice a bătrânu- 

lui Grigorie Ghica Moldoveanul, căzut victimă, nu 

atât a protestului său patriotic contra luării "Buco- 

“ vinei, cât.a plângerilor şi intrigilor boerilor către 

Poartă, .pentrucă Domnul patriot ușurase condiţiui- 

nea muncitorilor de pământ; regulând şi mărginind 

munca lor la 12izile în'cursul.unui an... 

Insă este cu neputinţă de a mă întinde asupra 

cestiunii rurale în trecut; 'voiu.- atinge numai - fap- 

tele petrecute în timpurile genraţiunii mele, acele 
fapte la cari am asistat sau ca spectator sau câ îm- 

preună-făptuitor. | o 

Ideile de emanciparea ţăranilor români .nu le-am 

avut numai eu, culese în timpul vieţii mele de stu- 

dent la Universitatea din Berlin; le-au avut toţi 

_junii mei contemporani, fie că ei sau adăpat la. sor- 

gintea 6). civilizaţiunii  germne, fie că ei s'au nutrit 

de civilizaţiunea franceză. Toţi câţi ne-am întors în 

țară din şcolile străine ne-am dat demisiune: des- 

robirea țăranilor de lanţurile iobăgici, a pontului şi 

“4 clăcii; constituirea proprietăţii mari şi mici ca pro- 

n   

6) sorgintea = isvorul.



prietate liberă și absolută, ta proprietatea occiden- 
tală. De aceea oricând, în țară sau în străinătate, ju- 
nimea -română, în adunările sale, a fost chemată a 

"se rosti despre reformele cari trebuiau a se introduce 
în România, întâia. reformă, care primă.. pe :oate 
celelalte, era 'emanciparea ţăranilor. - Să 

La 1840, tinerii români din Paris ţinură o întru- 
nire în care Costache Negri proclamă necesitatea îm- 
proprietăririi țăranilor, ca o reiormă de care atârna 
însuşi viitorul statului român, In 1846, Nicolae Băl- 
cescu a. publicat în „Magazinul istoric”?) lucrarea 
sa asupra stării sociale a muncitorului „plugar în sta- 
tele române, în care fiecare frază este un strigăt 
la cer în favoarea nenorociţilor: asupriţi. Astăzi încă 
această lucrare este pledoierul 8) 'cel. mai. elocuent şi 
cel mai veridic în favoarea marei reforme, care de 
abia s'a putut săvârşi în 1864. Cuvintele lui Bălcescu 
în curând aveau să pună cestiunea la ordinea zilei. - 
Toate spiritele “luminate, toate inimile. fierbinţi își 
“însuşiră soluțiunea 'cestiunii-ca un ţel nobil al acti- 
vităţii vieţii. lor. - 

Revoluţia . Doi ani-în urmă, în 1848, revolu- 
din 1818. iunea din Bucureşti, prin proclamația 
——— sa, adresa următoarele frumoase cu- 
vinte în favoarea țărănimii roniâne: 

„Poporul român împarte dreptatea deopotrivă la 
„toți,-şi dreptatea o dă pentru toți şi mai vârtos pen- 
„tru cei săraci. Săracii, sătenii, plugarii, hrănitorii ora- 
şelor, fiii patriei cei adevăraţi, ce au fost defăimaţi 
atât îndelung cu numele glorios de Rumân, ce au 
-purtat toate: greutățile țării prin munca lor de atâtea 

7) Magazinul istoric pentru Dacia a fost o revistă. istorică pe 
care au scos-o, în 1845, N. Bă'cescu şi A. T. Laurian. În această 
revistă “s'au: pub'icat şi icronicele Munteniei. _ 

8) Pledoaierul (francezul plaidoyer) == pledoarie, discurs de a-' 
părare. “ . - 
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veacuri, au lucrat moșiile şi le-au îmbunătățit, au 

hrănit pe strămoșii proprietarilor, pe moşii lor, pe 

“părinţii lor, pe aceşti proprietari înșiși, şi au drept 

înaintea” generozității proprietarilor, înaintea dreptății 

patriei, — îşi cer "o părticică de pământ îndestulă ; 

pentru hrana familiei şi vitelor” sale,. părticică  răs- 

cumpărată de “atâtea veacuri cu sudorile: lor. Ei o 

cer şi Patria le-o dă, și Patria iară, ca o mamă 

bună și dreaptă, va despăgubi. pe fiecare proprietar 

de: mica părticică ce o' va da săracului ce nu are 

pământul său, după strigarea "dreptăţii, după glasul 

Evangheliei, după inima cea frumoasă a Români- 

lor, în care au aflat parte străinii întotdeauna, necuni 

fraţii lor, hrănitorii lor, tăria lor cea adevărată. Claca 

dar şi acea infamă iobăgie! se desființează; lucrarea - 

la lacrul - drumurilor se” deființează; săteanul fără 

“pământ se face proprietar şi tărie neînvinsă celor 

mai avuţi în folosul tuturor şi în paguba nimului; 

“ visteria va despăgubi pe toţi!” 

Moldova. In Moldova, junimea . refugiată la 

————— Cernăuţi?) formula şi ea programul 

său politic, economic. şi social sub titlul de „Do- 

rințele partidului naţional din Moldova”. Redacţiu- 

nea mi-a fost încredințată mie, carele am şi publicat - 

acest act. într'o broșură tipărită în „Ce:năuţi. lată 

punctul privitor la cestiunea, țărănească, cum se zi- 

cea pe atunci: 
„Art. V. — A se oborî boerescul şi a se face 

proprietari pre toţi gospodarii săteni, dându-se însă 

o dreaptă despăgubire vechilor stăpâni a pămân- 

tului; această despăgubire și modul ei se vor ho- 

țări de cea întâia obştească adunare...” Pe urmă ur- 

mează, după acest punct, o lungă expunere a moti- 

  

9) Tineretul moldovean, care a provocat revoluția din 1848, s'a 

refugiat în Bucovina. , . 
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velor legale şi. ale necesităţilor economice : cari re- 
clamau această .reformă. Această . reformă a rămas 
numai ca o profesiune de credință a viitorului pen- 
tru partidul naţional; realizarea reformei a. fost însă 
statornic: urmărită de propuitorii ei în toate ocaziu- 
nile şi. în curs de 16 ani, până la 1864. : | 
„Nu a fost tot așa.în Țara Românească. - .: 

- “Ţara -* Indată după proclamarea, guvernu- 
Românească lui provizoriu, s'a orânduit o comi- 
————————. + siune compusă, d2 reprezentanţi ai pro- 
“prietarilor mari-şi de deputaţi săteni ca să desbată 
amănuntele “reformei şi despăgubirea cuvenită pro- 
prietarilor; vice-președinte - al acestei: “comisiuni . era 
bătrânul Ioan Ionescu 10), fratele iubitului nostru co- 
leg: Nicolae Ionescu :1), şi care astăzi îşi petrece a- 
dânci:e 'sale bătrâneţe la proprietatea sa Bradul, din 
judeţul Roman... . 

  

Desbaterile .acestei comisiuni,. publicate în ,Prun- 
cul Român”, sunt foarte instructive. şi sunt dator a 
recunoaște că; pârtea - frumoasă şi serioasă a: desba- 
terilor. nu. au făcut-o “proprietarii, reprezentaţi prin 
d-nii Lenș, Robescu și Lahovari. (nu. li se spun pre- 
numele, în protocoale). Preotul Neagu, deputaţii să- 
teni Bada, Ene Cojocaru şi Scurtulescu se deosebesc. 
din contră prin seriozitatea cuvântului, temeinicia ar- 
gumentelor și chiar elocinţă .cu care au apărat cauza 
țărănească. Un singur cuvânt n'a fost rostit propuind 
luarea pământurilor “lucrate de țărani fără o deplină . 
despăgubire... : , 

La întrebarea tăcută de reprezentanţii proprieta- 
rilor: cu ce țăranii, săraci cum Sunt, vor putea despă- 

-10) 'Ican lonescu era moldovean şi făcuse studii de agricultură în 
Franţa. - î - - 
”- 11) Academicianul Nicolae Ionesti: .era profesor de istorie la 

Universitate. “ i . 
N 
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gubi: pe proprietari? Deputaţii țărani, ridicând bra- 

 țelor lor; înegrite de-arșița soarelui şi pline de rănile 

muncii silnice, le-au răspuns: „Cu :aceste .. braţe ro- 

bite, noi am muncit veacuri şi am purtat toate chel-! 

tuelile stăpânilor de moşii; libere, braţele noastre 

vor munci îndoit şi fiți siguri că nu vă vom lăsa 

păgubași de ce dreptatea ţării va -hotări să vă plă- 

tim” Acest limbagiu în gura țăranilor, în loc: de a 

linişti, întărită reacţiunea. Strigătele lor din zi în zi 

se ridicau mai tare; ele îşi găsiră un vinovat răsunet 
în tabăra dușmanilor mişcării.: naţionale, “încurajați 

şi prin ştirea că armatele turcească şi rusească se 

apropie de hotarele României. - 

Locotenenţa Domnească slăbi înaintea acestei reac- 

“ ţiuni, şi prin decretul său, purtând numele lui Tell 

Eliad şi N: Golescu, cu data: de 19 August 1848, ea 

suspendă şedinţele. comisiunii sau, mai drept: vor- 

bind, desfiinţă însăşi comisiunea. Locotenenţa merse 

mai departe: ea ordonă chiar pe cale executivă în- 

datorirea sătenilor de a:face. arăturile de toamnă!: 

Negreșit că această măsură era de natură a agita 

populaţiunile rurale şi a le face a-și pierde încre- 

derea: în hotărîrile 'Locotenenţei Domnești, hotăriri 

cari purtau titlul de Dreptate şi Frăţie şi erau făcute: 
In numele poporului român. Locotenenţii priniciari se 

siliră a linişti spiritele prin o :nouă proclamaţiune: ce 

o am sub “ochi. Ea este datată din 6 Septemvrie 1848. 
şi se silește a găsi o scuză a măsurilor: silnice de- 

cretate mai înainte în contra proclamaţiunii din 1! 

Iunie, luând ca» pretext că cele mai multe moşii din 
“"Țara-Românească fiind date cu arendă, contrâciii 

ar. încerca pagube și ar alerga la pretenții neprecur- 

mate. Acestea _fiind cuvintele, zice: de.retul, ce au 
silit. pe guvern la luarea: măsurilor poruncite până 

astăzi, Locotenenţa socotește însă de netăgăduită da- 

torie a sa de a da în cunoștința ţării,.că încă, dela 

11 Iunie, articolul 13-al proclamaţiei este consfințit 

12. Kogălniceanu, Scrieri şi Discursuri, ” 477
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și clăcaşii "vor fi scutiţi şi liberi de” clacă, de iobăgie, 
„de ziua de plug, și de carul de lemne, fără a mai 
„putea nici o. silă 12) a-i mai întoarce ja aceste înda- 

toriii asupritoare,, 
Dumnezeu să. “aleagă din „aceste decrete contrazi- 

“cătoare! 
Guvernul provizoriu din Bucureşti, reculă 15), di- 

naintea invaziunii. armatelor turceşti şi „rusești. 
Revoluţiunea a fost înăbușită, și cu dânsa înăbu- 

_şite au fost toate reformele proiectate... Numai ge- 
nerosul sânge al pompierilor eroi, 'vărsat în dealul 

” Spirei, a salvat onoarea Patri iei. în doliu. După aceea 
jugul secular s'a reîntemeiat mai tare şi mai' crud 
asupra grumazilor bieţilor țărani. și aceasta sub Pro - 
tecțiunea baionetelor străine. 

De la 1S49-—1856 Se subscrise Convenjiuea 
„ subtBarbuŞtirbei dela Balta-Liman.  Adunări'e 

legiuitoare se suspendară şi, 
. şi Grigorie Ghica. în locul Domnilor aleși de ţară 

pe vieață, se numiră în 
Constantinopol, cu aprothţiunea. Rusiei doi domni, 
numai pe şapte ani, Barbu Știrbei în Bucureşti şi Gri- 
gorie Ghica “în laşi. In -acele zile de restrişte, Provi- 

o denţa dădu însă țăranilor o mângâiere prin calită- 
țile domnilor nou numiţi: Barbu Ştirbei era un bun! și 

„înţelept administrator şi Grigorie Ghica era un bun 
patriot, o inimă generoasă aprinsă deiubirea po- 
porului său. 

După dispoziţiunile luate de Curțile suzerane şi 
protectrice, precum se. zicea pe atunci, domnii nu- 
miră două comisiuni însărcinate de a elabora nouă 
proiecte de reformarea relațiunior dintre proprie- 
tarii de moşii şi dintre cultivatorii de pământ, Aceste 
    

12) 'silă == putere. 
13) dete îndărăt.



proiecte odată, tăcute, ele fură întărite printr'un .ha- 

tişerit 14) al - Sultanului şi publicate 'apoi de către 

Domni în ambele Principate. - 

Nouele legiuiri se resimţiră de agitaţiunea ţăra- 
- nească, | | - 

In Ţara Românească, autorii mişcării naţionale 

proclamaseră emanciparea țăranilor prin desfiinţarea 

clăcii şi împroprietărirea lor; această proclamaţie de- 

venise pentru țăranii munteni o evanghelie, o legendă; 

proprietarii, de altă parte, tăgăduiau țăranilor orice 

drept asupra moșiilor. Vodă Ştirbei, mare propietar, 
introduse dar în legiuirea sa acest din urmă ordin de 

idei: tăgada ţăranilor a orice drept asupra pămân- 

tului, chiar a acelor drepturi cari le erau recunoscute 

de secoli, recunoscute 'în cele din' urină, chiar de Co- 

dul Caragea. Ş 
Țăranii fură clasificați în noua legiuire de simpli 

„chiriaşi. [a fiecare şapte ani, stăpânii aveau drept 

de a izgoni depe moşie prisosul populaţiunii, fără des- 
păgubire, chiar pentru casele și sădirile lor, mai 

rău decât în Turcia, decât în Dobrogea, unde, la in- 

trarea lor, Românii au găsit legea otomană recunos- 

când ca proprietate miilk, adică proprietate absolută, 
. casa şi sădiri'e țăranilor, fie musulmani, fie creştini. 

Insă aplicarea -acestei legi a găsit o împotrivire 

hotărită, absolută, din partea ţăranilor în toată Mun- 
tenia. Oameni de ordine ca totdeauna, nerevoltându-se 

nicăierea, precum veacuri au făcut şi, părinții lor, 

țăranii resignaţi 15), dar sperând timpuri mai bune, 

drept singură împotrivire, au stat “cu braţe'e încruci- 

şate, în loc de a le pune la muncă. 
Această atitudine ferimă a dat de gândire şi Dom- 

nului Vodă Ştirbei, bun administrator şi mare gos- 

podar; el înțelese toată gravitatea situațiunii, el lășă 

14) hatişerif = decret “timis de Sultar..: 

15) rezignaţi = resemnali. ” 

 



dar să se realizeze aceeace însăşi legiuirea sa zice, că 
legiuirea âvea de scop numai ajungerea la săvârşire 
de alcătuire sau tocmsli agricole de bunăvoie săvâr.-. 
şite între proprietarii de moşii și între cultivatorii 
de pământ. Şi așa se și întâmplă: mai nicăieri noua 

„legiuire-nu fu pusă 'în lucrare; proprietarii se mul- - 
„ţumiră să li se: dea de către țărani dijma 16) din se- . 
mănăturile făcute de ci, să li se lucreze câteva po- 

„goane cu rușfet1?) şi să li se dea câte una sau două 
podvezi18), iar moșia întreagă rimase în folosul ţă- 
ranilor. - - | : 
“Această reformă era departe de principiul cre- 

ării. micei proprietăţi, proprietăţii. absolute și indi- 
viduale urmărite de generaţiunea progresistă. Legea 
lui Vodă Știrbei crea un' fel' de comunism 1), care. 
a îngreuiat mult aplicarea legii rurale din .1864. 

In Moldova N'a fost tot aşa cu noua legiuire | 
Ori ; “din Moldova. . i - 

Grigorie Ghica „ Grigorie Ghica, deabia instalat 
Domn, îşi formă noul său ministeriu din bărbaţi: 
luaţi din partidul naţional sau partizani. ai noilor 
reforme, anume:. Alexandru. Sturdza, președinte de 

“consiliu şi ministru de interne, bărbat carele, în ca- . 
litate de vistier, sub Domnia lui Mihail Sturdza, s'a 
arătat pururea cu mare îngrijire pentru ţărani, ca 
materie impozabilă; el luă de director pe Costache 
Rolla; — Prinţul Gheorghe Şuţu, la departamentul 
de finance, având ca director pe Ioan Silion; — Ale- 
xandru Costache. Sturdza, repauzatul nostru consul 
general la Salonic, a fost numit postelnic, secretar 
de stat;: — la departamentul justiţiei, Petru Rosset- 

  

:16) dijimă=o cotă din recolia pământului. 
17) ruşfei = plocon pentru gospodăria boerească. 
18) podvadă = transport gratuit. m 
19) doctrină politică. care -cere . împărțirea pământului în părți 

egale şi posedarea în comun. A -. - 
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Bălănescu, părintele lui: Niculae  Rosset-Bălănescu, 
„ministru de externe sub Cuza-Vodă şi carele m'a aju- 
“tat mult la înlăturarea piedicilor şi intrigilor în contra 
* decretării și aplicării legii rurale 'din 1864; Director 

al ministerului Justiţiei a fost numit Dimitrie Rallet, 
acela carele în 1848 a scris o întreagă liieratură 
în contra regimului lui Mihail Sturdza şi în deo- 
sebi „Plutarchul20) Moldovei”; — la - hătmănie sau 
ministerului de răsboiu a fost numit Teodor Bajș, 'tâ- 
nărul şi viitorul caimacan, după retragerea din dom-. 
nice a lui Grigorie Ghica, ia începutul răsboiului 
turco-rusesc din 1854; — la vornicia bisericească şi 
epitropia învăţăturii publice, într'alte cuvinte la mi-_. 
nisteriul cultelor și instrucţiunii publice, a fost che- 
mat Nicu Ghica Comiăneșteanu, văr al Domnului 
patriot înflăcărat, spirit înalt, partizan înfocat al re- 
forme!or sociale, şi care întrunia în el toa:e calităţile - 
bune, fără un singur defect, al Ghiculeştilor; — 
şef. poliţiei capitalei a fost numit Petru Mavrogheni, 
viitorul şi cel mai capabil bărbat de finance-al Ro- 
mâniei... i o. : 

Cu.-un asemenea Domn ca Grigorie Ghica Vodă 
şi cu așa miniştri, noua lege rurală mii putea să 

„fie. decât o lege de progres; decât o lege blândă, 
părintească pentru ţărani. Noua legiuire consfinți 
drepturile seculare ale ţăranilor, hotări ca . ogoarele 
ţărăneşti să fie alese şi stâlpite 21), țăranii să nu poată 
fi strămutați din ele; se desfiinţă dijma şi toate an- 
gariile 2) lor. Munca datorită către stăpânii: de moșii 
era bine determinată. Această lege era înainte mer- 

gătoare și pregătitoare legii rurale din 1864. Dacă 
  

  

20) Plutarh (50-125), “istoric şi moralist grec, a scris viața oa- 

menilor iuştri ai Greciei şi ai Romei. „„Plutarchul Moldovei””. con- 

jinea însă: o serie de sa'ire.- indreptate contra lui M. Sturza, Domnul 

_ Moldovei. . | 
21) stâlpite = hotămicite prin stâlpi. 
22) angarii = greutăți. 
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ea n'a produs efectele salutare cari se aşteptau de 
bunul Domnitor, cauza trebue căutată în atotputer- 
nicia proprietarilor, în. slăbiciunea guvernului, care 
prin însăși instituirea sa, era provizoriu și, prin ur- ” 
mare, fără putere. 

“In Divanul lată în ce stare se găsea ajunsă 
"Ad-hoc, Cestiunea. rurală, când  Tractatul de 

——————  “Paris3%) decretă că populațiunile din 
țările române vor fi consultate, şi când în Adună- 
rile-mume; țăranii, pontașşii, clăcașii, iobagii, veniră 
de luară loc alăturea cu foștii Domni, cu boierii stă- 
pâni de moşii, cu episcopii și cu egumenii dela mâ- . 
năstiri (şi aceștia erau stăpâni pe moşii şi adesea 
mai împilători pentru ţărani decât chiar. boierii în- 
sărcinâţi cu datorii şi:cu numeroasă familie). 

In adunarea din Iași, cu deosebire de cea- din Bu- 
cureşti, cum am arătat mai sus, între alte reforme 
de organizaţie dinăuntru, a venit la ordinea zilei şi . 
chestia legii rurale. 

Deputaţii țărani, în număr de 14, au venit în mij- 
locul nostru, slabi, purtând pe fruntea. lor stigma- 
tele muncii silite, și pot zice “chiar goi. De pudoare 
pentru străini şi pentru Adunarea în care et: intrau 
ca reprezentanți a mai mult de un milion de impilați, . 
Unioniştii21) s'au grăbit a le înlesni cumpărarea 
de haine nouă. 

Țăranii moldoveni, în desbaterile Camerei. ca. -şi 
fiii lor în câmpiile Bulgariei, -au dovedit că în vi- 

„nele lor curge încă sângele. Romanilor, cuceritorii 
lumii. Respectuoși, dâr fără înjosire către nobilii lor 
colegi și stăpâni, însă liniștiți şi fermi *), ei s'au 

23) Tratatul din Paris a avut loc la 30 Martie 1856, în urma 
Tăsboiului din Crimsea şi a hotărit să se convoace un divan ad-hcec - 
care să' hotărească organizarea definitivă a Principatelor. 

24). Unionişti = partizanii Uhirei. 
> 25) fermi = hotăriţi. 
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arătat pururea demni, chiar când în față li se tăgă- 
duiau drepturile, chiar când li se imputa lenea ca 
cauză a sărăciei lor; ei în curând, prin atitudinea 
lor, au ajuns-a impune stimă chiar asupritorilor lor. 
Cu drept cuvânt dar li s'a aplicat numirea de fa/pa 
casei, numire, pe car cu am scris-o sub fotografia re- 
prezentând pe deputaţii” pontaşi și pe care am tri- 
mis-o lui C. A. Rosetti. (Un exemplar din această 
fotografie se află încă astăzi expusă în sala de con- 
ferințe a Camerei noastre de deputaţi). 

In marea luptă pentru Unire, deputaţii țărani au . 
rezistat la toate încercările de corupțiune şi promi- 
siunile separatiştilor 26); ei au stat credincioşi ală- - 
turea cu unioniştii. Şi când, în ziua de 7 Octom- 
vrie 1857, în a șaptea şedinţă, - Adunarea .ad-hoc -a 
votat,. afară de două voturi, (al logofătului . Alecu 
Balş și al locţiitorului Episcopului de Roman, Her- 
meziu), propunerea pentru Uniunea Principatelor pre- 
zentată de mine, şi când votul s'a proclamat de Pre- 

_şedinte, loan Roată, depatutul ţăranilor din jude- 
țul Puâna, a exclamat în gura mare în numele ce- 
lorlalți deputaţi clăcași: noi n știm a ura, dar Dum- 
nezeu știe a se'îndiura. : i | 

In ziua de 9 Noemvrie :1857, în a IG-a şedinţă; 
a Adunării, repausatul. Anastasie Panu a “dat ci- 
tire propunerii. locuitorilor pontaşi exprimând dorin- 
țele ţărănimii. Această propunere este una din ple- 
doariile cele mai. elocinte în favoarea țăranilor: ea 
descrie cu litere de foc: suferinţele seculare ale mun- 
citorilor; almintrelea nu contestă nici un drept, nu 
cere nimic gratuit dela proprietari, decât liberarea 
braţelor prin rescumpărarea boerescului 2?) (clăcei), 
şi prin urmare a rămânea: în mâna lor. ca proprietate 
absolută pământului cultivat de ei în puterea legilor 
de pe atunci. 

26) separatiști == partidul care era împotriva unirei. Principatelor, 

27) boieresc = c'aca datorită boierului. . 
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“Acest act, o adevărată plângere a unui întreg 
popor, ar trebui să fie citit şi reprodus în întregimea 
lui; totuşi, în vederea scurtului timp ce- mi este dat 
mă voi mărgini a citi concluziunea lui; iat-o 

„Suspinul, durerea noastră .de, toate “lee dorin- 
ţa cea mai mare pentru care ne rugăm zi şi noapte 

„la Dumnezeu să se îndure, este căderea boierescu- 
lui; deaceea vroim să rescumpărăm şi toate acelea 
cu cari suntem împovăraţi către boierii de moşii: 
Vroim să scăpăm, vroim să ne rescumpărăm de ro- 
bia în care suntem; .vroim să ne rescumpărăm, Să 
nu mai fim ai nimănui, să fim numai ai “țării și să 
avem şi noi o ţară; am îngenunchiat, am îmbrâncit 
cu. toții; cum suntem, nu O. mai putein duce înde- 
lung; nu voim să jicnim drepturile nimănui, dar” nici 

„al nostru să nu se întunece. 
„Din buni 'şi străbuni, noi am avut dreptul de a: 

ne. lucra pământul trebuitor pentru hrana noastră 
şi a vitelor noastre, fără să ne poată nimeni alunga 
de pe dânsul..; 

„Să fie deci o adunare Obştească unde să avem 
şi noi oamenii noştri; să se cearnă şi să se  des- 
bată drepturile boierilor şi drepturile noastre, şi ceace 

„o ţară va găsi că suntem datori, cu sudori!e noastre 
vom plăti. Omul, ca. să scape de robie şi să fie 
stăpân la casa, vatra şi ogorul său, -cu tragere de 

- inimă va lucra și se va rescumpăra”'. 
„Aceste cuvinte nimenea azi . în România nu le 

va găsi revoluționare şi comuniste, pentrucă fap- 
tele au dovedit că realizarea cererilor țăranilor făcută 

“în 1864, nu a scăzut valoarea proprietăţilor, ci din 
contră a. înzecit-o, nici a făcut din ţărani deşpoi- 

- tori 28) comunişti 29) ai moșiilor. străine. Aceste cu: 
vinte, repet, au stârnit în 1837 0 furtună în toată, 

  

28) despuetori. | * 
29) comunist, vezi mai sus: pag. 180 nota 19. 
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România, bine înţeles din partea stăpânilor de moșii; 
căci țăranii, având încredere” și în dreptatea cauzei 
lor. şi în curajul şi: sprijinul energic al apărătorilor 
lor, sperând: mai ales în dreptatea Europei, care-și 
plecase auzul la strigătele de durere al unui întreg 

popor, se ţinură liniștiți. Deputaţii lor își sfârşiră 
„plângerea lor prin aceste frumoase şi uimitoare cu- 
vinte: N e 

„„„.Mântuirea noastră, după Dumnezeu, dela sfatul 

Puterilor o așteptăm; ele au luat şi țin sorții Româ: 
niei în puternica lor mână; numai ele pot împlini 

măreaţa faptă de a Scoate un popor. din mMorimân- . 

tul. în care a zăcut până acum. .Biruinţele cele : mari 

câştigate se vor şterge depe stâlpii cei înalți pe cari - 

sunt scrise; pietiele sewor preface iărăși în nisip, dar 
învierea României, săpată adânc în. inimiie tuturor 

Românilor, trecând din strănepoţi în strănepoți, vor 

binecuvânta timpuri:or viitoare, numele întemeietori- “ 

lor unui. popor”. . : Ă a 
“In “toate judeţele propristarii se adunară, formu-: 

lară protesturi, jalbe, memorii, în .vedere de a spri- 4 

jini proprietatea şi de a. arăta. ca falşe . afirmările 

„Țăranilor. ,Fură unele publicate prin” ziare, altele co- 

municate reprezentanţilor Puterilor străine. Ia 
Propunerea țăranilor. a fost trimeasă în cerceta- 

rea comitetelor. proprietarilor . mari şi proprietarilor 

mici: ea a dat loc la discuţiuni înfocâte, la învinovățiri 
teribile în contra ţăranilor; și ce este mai trist şi 

mai dureros este că acuzărie cele mai violente,: că 

refuzurile cele mai absolute de orice .reformă-în fa- 

“voarea țăranilor mau pornit din sânul comitetului . 

proprietarilor mari, cât' din sânul comitetului... pro- 

prietarilor mici, acei cari aveau pe părţile -de moşie” 

câte 5, 10, mult. 15 clăcași. Aceştia” ţipau mai tare 

decât acei cari aveau mii.de- fălci şi sute de pontași; 
precum în faptă cei dintâi, în sărăcia” lor, tratau pe 
clăcași mai rău (şi întocmai ca pe Țigani) decât bo- 
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ierii bogaţi, în inima cărora la mulţi se aflau sinyţe- 
minte compătimitoare pentru soarta clăcașilor şi din- 
tre cari mulţi erau în capul reformei emancipatrice. 
Deaceea, raporturile, şi al comitetului proprietarilor 
mâri şi al proprietarilor mici, şi majoritatea şi mino- 
ritatea, nu cuprind nici o soluţiune; deslegarea ces- * 
tiei, a nodului gordian 30), se 'lăsa unei viitoare Adu- 
nării legislative, adecă unui viitor necunoscut. 

Când, în' ziua de 18 Decembrie, raporturile comi- 
tetelor veniră în discuţiunea întregei Adunări-mume 
ad-hoc, marea sală a şedinţelor Adunării fu încon- . 
jurată de mii de proprietari, alergaţi din toate un- 
ghiurile Moldovei și chiar din judeţele învecinate 
ale Munteniei. ' Deputaţii cari erau pentru o soluţiune 
favorabilă cererii țăranilor fură mai ales asediați și 
“ameninţaţi .de alegătorii lor. Eu eram în adunarea 
„din 1857 reprezentant al proprietarilor mari din Do- 
rohoi. Trei zile am fost, pot zice, răstignit de către 
moșnașii 31) din acel județ, aduși anume ca să-mi 
închiză gura de a vorbi.și să-mi lege mâna de a scrie. | 
Mi se punea înainte că mandatul ce-mi dase ni 
era ca să desbat cestiunea ţărănească, ca să dau 
țăranilor moşiile lor, ci ca să întăresc şi să unesc 
moşia cea mare, România. Cu lacrămi dar am. tre- 
buit să mă supun şi să mă apţin de orice soluţiune 
radicală; m'am mărginit a mă uni cu propunerea 
prezentată de Dimitrie Rallet și susținută de Vasile 
Sturdza, Petru Mavrogheni şi alți partizani 'âi eman- 
cipării ţăranilor, care se. mărgineau a proclama în 
principiu: desfiinfarea răsplătirii prin lucru. a  pă- 
mântului ce se dă locuitorilor după aşezămintele de 
astăzi şi rezervarea Adunării legiuitoare viitoare de 
a' vota o lege, căreia să fie supuși şi locuitorii şi 

„proprietarii, și care, desvălind: acele principii, să ho- 

" 30) nodul gordian vezi “mai. sus pag. 125, nota 4. 
31) Moşnașii = moșneni, "mici proprietari -de pământ (în Mol- 

dova: răzeși). . | 
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“tărască această chestie atât de importanti și dem- 
nitară pentru Principatele-Unite. Sa 

Această socotință, pe lângă 'subscriitorii de mai 
„Sus, mai cuprinde și subscrierile lui Dimitrie Mi- 

clescu, Mihail Jora şi iAlecu Teriachiu, încă în vieaţă, 
şi a.lui Neculae Cananău, Manolache Costache, Iancu 
Fotea şi Costache Rolla, trecuţi în cealaltă lume. 

Adunarea ad-hoc — pot zice asediată — a votat 
nu mai puţin decât zece propuneri; nici una din 
ele n'a obținut majoritate, trimițându-se definitiva 
hotărâre la viitoarea Adunare. legislativă. 

Rezultatul dar a fost negafiv.- Un rezultat însii s'a 
dobândit: despărţirea partidelor pe tărâmul chestiei 
rurale s'a efectuat, formându-se pentru întâia dată 

„atunci în mod definitiv partidul liberal _ și partidul 
conservator, când mai iînainte lumea. politică din Mol- 
-dova era împărțită numai pe tărâm politic, adecă 

“partidul unionist şi partidul șeparatist. 

In Comisia Centrală  — Chestiunea rurală a mai 
“din Focşani << venit apoi în sânul Comi- * 
————— siunii Centrale dela Focşani; 

_ea a dat loc la lungi și furtunoase discuţiuni între 
liberali şi' conservatori; majoritatea conservatoare a... 
redactat, în fine, un proiect prin care ţăranilor se 
liberau braţele, dar li se smulgea bucăţica. de pă- 
mânt muncită de ei sute de ani, lăsându-li-se drept 
singură mângâiere locuinţele și câteva prăjini de 
islaz (imaş). Negreşit că acea soluţiune nu era ceeace 
aştepta țărănimea după atâţia ani amari de răbdare, 
negreșit că nu corespundea cu prescripțiunile artico- - 
lului 46 al Convenţiunii din Paris. Țăranii însă, deși 
frământaţi de durere, rămaseră totuși liniștiți, dar 

-de liniştea care precede furtuna, şi furtuna o înte- 
- ţia însăși Comisia Centrală, care, fără știrea şi a-.. 

probarea puterii executive, puse 'de se tipări şi se 
împărţi prin sate, în mii de exemplare, proiectul ne- 
fast votat de ea. . 
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Chestia ţărănească Indată după. săvârşirea 
Unirii, în luna lunie - 1862, 

de la Unire până primul-ministru “ al  Româ- 
în 1863. nici, Barbu Catargiu, apă-: 

„rătorul înfocat al proprietă- 
ţii absolute în posesiunea exclusivă a marilor pro- 
prietari, înfăţişe proiectul de lege votat de . Comi- 
siunea Centrală. Discuţiuneă asupra acestei legi, a- 
fără de timpul ce s'a întrebuințat în: secțiuni, n'a 
reclamat mai.puţin decât șapte lungi ședințe, dela 
25 Maiu până la 6 Iunie, și ședința din 11 Iunie, 
când s'a dat :votul „definitiv. 4 

Nu voiu intra în amănunțimile acestor lungi dis- 
cuțiuni pentrucă unii, și din cei imai principali spri- 
jinitori sau îmgpotrivitori ai proiectului de lege ela- 
borat de Comisiunea - Centrală sunt în vieaţă; și, 
cu toată rezerva și delicateța -ce aș întrebuinţa-o, 
m'aș teme să nu intru în personatităţi. Imi va fi” 
însă permis a spune şi a mă mândri de aceasta, că 
în două lungi şedinţe, și anume în zilele de 25 Maiu 
şi 1.lunie 1862, am combătut proiectul înfăţișat 
prin două lungi discursuri, cari, fiecare în deosebi. 
mau ținut mai puţin decât patru până la cinci ore. 
Am avut de adversar. puternic, și prin marele Său ta- 
lent şi prin autoritatea :sa de prim-ministru, pe Baibu 
Catargiu, cel mai mare și mai convins orator al 
conservatorilor. In vehemenţa sa, el. califica discursul- 
meu de chimeră 32), o chimeră. ciudată, paradoxală, 
o chimeră cu capul de porumbiță făgăduind multă . 
blândeţe, cu trunchiul de aspic plin dz venin „și cu. 
coada de șopârlă măglisitoare; învinuindu-mă că am 

“stigmatizat proprietatea cu cele mai degradatoare ca- 
lomnii, cu un cuvânt, am sancificat principiile lui 

3 

32) chimeră == idee vană. himera este. în mitologie un . animal 
fontostic, jumătate leu, jumătate capră cu coada de balaur. 
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în fine, am încheiat cerând cu multă umilinţă a se 
da ţăranului, ca un fel de milostenie, pământul ce-l 
cultivă astăzi. IN > 

Când asemenea cuvinte se. rostesc de către un 
prim-ministru ca Barbu Catargiu și într'o adunare 
ca cea din 1862, în care erau concentrate toate for-. 

„țele conservatorilor întruniii din amândouă ţările, re- 
zultatul nu putea să fie decât acel prevăzut. 

In 1] Iunie, aniversarea revoluțiunii din 1845, şi 
două zile numai după moartea funestă a lui Barbu 
-Catargiu, ucis la ușile Parlamentului prin o mână 
criminală, din nenorocire rămasă . necunoscută până 
astăzi, — majoritatea adunării șperiată și indignată 
de o crimă fără exemplu încă în analele țărilor ro- 
mâne, nu mai ascultă glasul dreptăţii, ci -împinsă 
de ură şi de răsbunare către țărani, întru. nimic so- 
lidari cu un asasinat nici dorit, - nici pregătit, nici 
săvârşit de ei, — a votat ștergerea tuturor drepturi- 
lor. ţăranilor, luarea 'din (mâinile lor a ogoarelor mun- 
cite de ei,- dându-le însă drept mângăiere, ca pământ 
comunal, trei pogoane la moşii de câmp, două po- 
goane la moșii .de mijloc și un pogon şi jumătate 
la moșiile de munte, și aceasta însă nu ca proprie- 
tate absolută, ci numai ca pământ-arendat cu o 
chirie perpetuă, care urmă mai târziu a se hotări 
de. către consiliul judeţian. - 

„lată tristul rezultat dobândit întrun timp care 
ma ţinut mai puţin decât 14 ani, dela 1848 şi până 
la 1862, | j , | 

Discutată a fost cestiunea în mod contradicto- 
riu între proprietari şi între ţărani, în'sânul Co- 
misiunii Mixte din Bucureşti la 1848; discutată a fost 
cestiunea în sânul Adunării-mume ad-hoc din laşi 
din 1857; discutată a fost cestiunea în sânul Comi- 
siunii Centrale legislative din Focşani; discutată a 
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fost cestiunea în prima sesiune a întâiului  parla- 
- ment al României-Unite; şi măsura emancipatrice, 
deşi înțeleasă de chiar adversarii ei, deși studiată, 
coaptă prin atâtea şi atâtea lungi și variate discu- 
țiuni, tot se. amâna din comisiune în comisiune, din : 
Cameră. în Cameră; şi ţăranul român tot a rămas 
neclintit în: speranțele” sale, tot a rămas supus le- 
gilor în fiinţă şi a urmat. a fi model ordinei şi le- 

i galităţii. 
Că legea votatii de Cameră în ziua de 11 Iunie, 

ca baătjocură a aniversării zilei de 11 Iunie 1848, 
când mişcarea naţională. din Bucureşti: a decretat 
marile principii politice şi sociale reclamate de po- 
porul român; că acea lege, zic,. nu putea avea fiinţă, 
nu putea fi aplicată; că era prin urmare moartă: în 
însăşi ziua nașterii sale; — au înţeles-o înșiși mi- 
niștrii cari au. urmat, ministeriul lui Barbu Catargiu. 
Insuşi bătrânul Arsachi, colegul şi. coreligionarul re- 
pausatului ministru și urmaşul săi în scaunul pre- 
sidenţial, m'a cutezat s'o supue sancţiunii domneşti. 
Tot așa a făcut și ministeriul Kretzulescu, care a 
succedat. la putere ministeriul .Arsachi. 

“Când, la 11 Octomvrie 18603, am fost chemat în 
capul. noului ministeriu, am găsit proiectul în starea 
în care el a fost trimis de către preşedintele Camerei 
„preșidenţiei Consiliului. de miniștri.- 

Negreşit că nu aș fi cerut sancţiunea domnească 
la un proiect, ale cărui temelii eu şi cu toți liberalii 
de orice nuanţe le-am combătut cu toată energia în-- 
tr'un șir de 16 ani neîntrerupți.



Guvernul După ce în sesiunea Came-. 
IPP „rei din 1863 şi 1864, am pre- 

zentat proiecteie de- lege COMU- 
Improprietărirea  nale și judeţiene, seculariza- 
a rea 3%) mânăstirilor închinate și 

țăranilor. neînchinate, și trecerea către Stat 
a tuturor roşiilor mânăstireşti, 

reprezentând a patra parte din teritoriul României, 
— şi am obţinut votarea lor, pot zice, în unanimitate 
(adecă și de către conservatori și 'de către liberali), 
şi. alte legi de reforme liberale; —- în Aprilie 1864, 
am înfățișat, în fine, și proiectul de lege rurală, astiel 
precum partidul liberal l-a fost „prezentat în: 1802, 
în .opoziţiune cu proiectul de lege elaborat de Comi- 
siunea Centrală; dar de aci lucrurile s'au încurcat 
întrun nod gordian. Numai: pentrucă: proiectul de 
lege a fost prezentat şi că Alonitorul a publicat în 
aceeaş zi cuprinderea lui, am primit un vot de blam. 
Publicaţiunile însă erau necesare pentru a linişti po- 
pulațiunile' rurale -agitate de publicitatea dată pro- 

'iectului de lege al Comisiunii Centrale. 
Ministerul şi-a dat demisia. Domnul nu..a primit-o 

şi Camera a fost prorogată pentru ziua de 2 Maiu. 
“In această zi, Adunarea, din momentul suirii la tr:- 
bună a biuroului său a declarat că nu „voeşte a 
tracta cu mine nici chestiunea rurală, nici: reforma, 
legii electorale octroiată 3) de străini prin “conven- 

“ ţiunea din Paris. ” 
Mă opresc aci. 

Kogălniceanu 

Descrierea cauzelor cari au provocat lovirea de 
„Stat din 2 Maiu, precum și consecinţele acestui act 
afară de lege, nu pot forma „obiectul unej simple 

33) a seculariza inseamnă a da vieţii laice pentru veacuri un 
lucru, o proprietate, care aparţine bisericii. Prin secularizarea mânăs- 
tirilor închinate, s'au trecut statului moșiile mânăstirilor. 

34) octroiat - (fronc.: octroyâ) = acordat. 
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conferinţe. Şi apoi descrierea evenimentelor di: 1364 
_ar constitui încă o istorie de actualitate; şi nu cred 

că aş face bine dacă: m'aș însărcina, cel. puțin acum, 
cu-facerea acestei istorii. | 

Mă voiu mărgini niumai a cita ca simple” fapie 
înfăţişarea acestui „proiect în desbaterea Consiliului 
„de Stat şi promulgarea sa; în ziua de 14 August 1864. 

| Desbaterea : acestei legi a ţinut: mai: multe zile: 
în Consiliul de Stat: 35), prezidat de. însuşi Domnul. 

Şi aci simt o datorie de a exprima și astăzi recunoş- 
tiința mea vice-preşedintelui acelui corp, învestit atunci 
cu. puterile legiuitoare, Costache Bozianu. şi membri- 
lor săi: A.: Creţescu; G. Vernescu, A. -Papadopol-Ca- 
limach, P: Orbescu, D. Bolintineanu 36), G. Aposto- . 
leanu şi câtorva altor -spirite luminate, cari m'au 

"ajutat în greaua întreprindere, | 
Proiectul 'meu s'a modificat. în “bine, dar. am găsit 

o împotrivire-la propunerea mea de a se aplica | le- 
-gea de îndată, -adecă dela viitorul 23 Aprilie 1865. 

Majoritatea Consiliului de Stat, cu care s'a unit 
şi Domnul, n'a primit imediat aplicarea, ci a amâ- 
nat-o după trei ani. O. asemenea. legiuire, o legiuire 
socială, amânată în. aplicarea ei după țrei ani, a- 
tunci când țara întreagă, proprietari, arendaşi - -şi mai 
“ales ţărani, toți în picioare, așteptau cu ' nerăbdare 
0 'soluțiune definitivă - şi imediată; o asemena amâ- 
“nare, zic, însemna însăși. condamnarea şi stărâma-, 
rea legii. - 

Imediat după votul Consiliului de Stat, eu am de- 
pus demisiunea mea în mâinile Domnitorului; decla- 
rând: că, în calitate de Ministru de Interne, eu nu pu- 
team . răspunde. de ordinea publică, că nu avem în- 
destule mijloace. de execuţiune, pentru .ca, odată ce 
se va lăți Buna- Vestire a desființării căci, a „libe- 

35) consiliul. de miniștri. : 
36) D. Bolintineanu, * poetul, ' ara” "ministru de culte. 
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rării brațelor şi a emancipării ogoarelor lor de orice 
sarcină şi angarie către stăpânii de moşii, să pot în- 
datora pe, ţărani trei veri dearândul a mai face claca 
sau boierescul. | | , 

„In dosul fiecărui clăcaş mi-ar trebui câte un jan- 
darm, zisei Domnului; și dacă Măria Ta ai avea 
atâţi jandarmi câţi sunt țăranii, și încă nu Te-aş sfă- 
tui să faci cu ei o asemenea întrebuințare, şi nici că 
ordinile Măriei tale ar fi ascultate, pentrucă şi jan- - 

„ darmii .(pe, atunci se zicea „călăraşilor” dorobanţi) 
sunt clăcași sau fii de clăcași”. 

Vorba Francezului „la nuit porte conseil” s'a îu- 
deplinit spre fericirea ţării, spre gloria Domnului. 
Cuza-Vodă, mai 'bine avizat3?) şi după o ma- 

tură sfătuire' cu el însuși, a cumpănit temeiuirile im- 
portante ale aplicării imediat a marei reforme. :Mi-a 
înapoiat dar demisiunea şi m'a împuternicit să pledez . * 
înaintea Consiliului de 'Stat necesitatea de a reveni la . 
imediata aplicare a acestei legi. Consiliul de Stat 

“şi Ministeriul am convenit ca legea să se .puie în 
lucrare dela 23 Aprilie 1865, împuternicit fiind însă 
Guvernul de a înainta până atunci. lucrarea pregă-: 
titoare de . constatare şi de marcare, prevăzută prin 
noul așezământ. 

Primească aci recunoştinţa mea fostul meu coleg 
la acel ministeriu și actualul meu coleg în Academie, . 
d-l N. Kretzulescu; nu mai: puţin confund această 
recunoștință onorabilului d-n G. Vernescu -şi colegu- 
lui -meu în Academie, d-l Alexandru Papadopol- 
“Calimach, supraviețuitori cu d-l Orbescu di acel 
luminat Consiliu de Stat, carele, puindu-se mai pe 
sus de toate consideraţiunile și : dificultăţile politice 
depe atunci, au împreună lucrat şi puternic contri- 
buii la săvârşirea unei reforme care a schimbat fața 
economică a României. . 

37) a aviza=a 'inştiința; aci: a se răsgândi, a-şi da seama. 
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Legea s'a promulgat și publicat în ziua de 14 Au- 
gust, şi până în ziua de 15 ea a fost împrăștiată mai 
în toate satele României şi în sunetul clopotelor ci- 
tită și binecuvântată în bisericile lor. 
„Legea „a fost precedată, de o proclamaţiune a Dom- 
nului căfre focuitorii sătești. Această proclâmaţie este 
testamentul politic al lui Cuza-Vodă. 
Mari preșeli el a făcut,. dar această proclamaţie 

nu va pieri nici din inima ţăranilor, nici din istoria 
României. >. e e 

Să-mi fie permis a da citire proclamaţiunii: 

„Sătenilor? 

„Indelungata voastră aşteptare, marea făgăduință 
dată vouă de Inaltele Puteri iale Europei prin art. 46 
al Convenţiunei, interesul, Patriei, asigurarea proprie- 
tăţii fonciare 38) şi dorința Mea cea mai vie s'a îm- 
plinit. a e 

„Claca (boierescul) este: desființată “pentru: d'a- 
pururea, și de astăzi voi sunteţi proprietari liberi 
pe locurile “supuse stăpânirii voastre,. în întinderea. 
hotărîtă prin legile în fființă. -. | E 

„Mergeţi dar, mai înainte de toate, la poalele Al- 
tarului, şi cu genunchile .plecate, mulţumiţi Atotpu- 
ternicului Dumnezeu pentrucă, prin ajutorul său în 
sfârşit, aţi ajuns a vedea, această zi frumoasă! pentru 
voi, scumpă inimii Mele. şi mare pentru viitoful Ro- 
mâniei! - | o 

„De. astăzi voi sunteţi stăpâni pe braţele voastre; 
voi aveţi o părticică .de pământ proprietate şi moşie 
a voastră; de astăzi voi aveţi o Patrie de iubit şi 
de apărat. e | Ă 

„Şi acum, după ce cu braţul: Celui de sus, am 
putut săvârși o asemenea mare faptă, Mă întore că- 

  

38) P:oprietate fonciară == proprietatea -pământului. 
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trei voi, spre'a vă da un sfat de Domn și de Pă- 

rinte, spre a vă':arăta calea pe care - trebue să -o 

“urmaţi, de voiţi să ajungeţi la adevărata îmbună- 

tăţire a soartei voastre și a copii'or voştri. E 

„Claca şi toate celelalte legături silite între voi 

şi între stăpânii voștri de moşii sunt desființate prin 

plata unei drepte despăgubiri. 

„De acum înainte, voi.nu veţi: mai fi cu dânşii 

în alte legături decât acelea ce vor izvori din în- 

teresul şi buna primire a unora și altora. Aceste le- 

-gături însă vor fi pururea neapăra'e pentr. ambele 

părţi. Faceţi dar ca ele să -fie întemeiate pe: iubire 

și încredere. Mulţi și foarte mulţi din proprietari au 

dorit îmbunătăţirea soartei voastre: Mulţi: din ei au 
lucrat cu toată inima, ca să ajungeţi la această fru- 

moasă zi, pe: care voi astăzi o serbaţi. Părinţii voș- 

tri şi voi aţi văzut dela mulți stăpâni de moşii a- 

jutor la nevoile şi trebuinţele voastre. Uitaţi dar zi- 

lele negre prin cari aţi trecut; uitaţi toată ura Şi 

toată vrajba; fiţi surzi la glasul -acelora cari vă Vor 

întărâta în contra stăpânilor de moşii, şi în legătu- 

rile de bunăvoie ce veți mai avea de aci încolo- cu 

proprietarii, nu vedeţi în ei decât pe vechii voştri spri- 

- jinitori şi pe viitorii voştri amici și buni vecini. Au 
nu sunteţi toţi fii ai aceleiaşi țări? Au. pământul 

“României nu este munca care vă hrăneşte pe toți? 
„Stăpâni liberi pe braţele şi pe ogoarele voastre, 

nu uitaţi mai înainte de toate că sunteţi plugari, că 

sunteţi muncitori de pământ. Nu. părăsiţi - această 

frumoasă meserie, care face bogăţia ţării, şi dove- 

diţi şi în România, ca pretutindenea, că munca .iberă 
produce îndoit decât munca silită. Departe de a vă 

deda trândăviei, sporiţi încă hărnicia voastră, și o- 

goarele voastre îndoit să fie mai bine lucrate, căci 

de acum aceste ogoare sunt averea voastră -şi. moşia 

copiilor voștri. ă E , 

“ „Ingrijiţi-vă asemenea de vetrele satelor voastre, 

195



cari de astăzi devin comune neatârnațe și locașuri 
statornicite ale voastre, din cari nimeni nu vă mai 
poate izgoni. Siliţi-vă dar a le îmbogăţi şi. a le în- 
irumuseța; faceţi-vă case bune și îndestulătoare; în- 

„conjuraţi-le cu grădini şi cu pomi roditori. Inzestra- 
ți-vă satele cu aşezăminte folositoare vouă și urma- 
șilor, voştri. Statorniciți mai ales şi pretutindenea 
școale, unde copiii voştri să dobândească cunoștin- 
țele trebuitoare pentru a-fi buni „plugari şi buni 
cetățeni. E 

„Actul din 2 Maiu v'a: dat la toți drepturi; învă- 
țaţi dar pe .copiii voştri a le preţui şi a le bine în- 
trebuinţa. - | - 

„Şi mai presus de toate, fiți şi în viitor. ceeace 
aţi fost şi 'până acum, şi chiar în timpurile cele mai 
rele, fiţi bărbaţi de pace și de bună rânduială; „aveţi încredere în Domnul “vostru, . care vă dorește 
tot binele; daţi, ca şi până acum, pilda supunerii 
către legile țării voastre, la a cărora facere aveţi şi 
voi de acum a lua part; și în toată întâmplarea 
iubiți România, care, de astăzi este dreaptă pentru 
toţi fiii săi. a 

„Şi acum, iubiţilor mei săteni, bucuraţi-vă şi pă- 
șiți la munca de bunăvoie, care înalță şi îmbogățește; 
şi Dumnezeu părinţilor noştri să binecuvinteze să- 
mâna ce veţi arunca pe cea întâi brazdă liberă, a 
ogoarelor voastre”. 

Câteva cuvinte și voiu sfârși: - | 
Aplicarea legii: rurale a dat loc, pe alocurea şi 

mai ales în Țara. Românească, la dureroase strâm- 
bătăţi. Ă i i să 

In Moldova, ogoarele ţărăneşti. fiind alese încă - 
prin legea lui Grigorie Ghica din 1850, strămutarea . 
posesiunii nu s'a făcut în genere, decât în urma ne- 
cesităţilor de commassare. A 

Nu a fost tot așa în Muntenia. Aci mai toate mo- 
1 
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şiile, erau lucrate numai de țărani, şi pe toată în- 
tinderea, schimbându-se ogoarele mai anual după ne- 
cesităţile agricuturii, a trebuit mai întâi dar a se 
aplica legea lui Ştirbei-Vodă, adică a se determina: 
pe pământ întinderea. ogoarelor cuvenite țăranilor 
şi de aci multe nedreptăţi. Și cu toate aceste, în 
toată întinderea României, o singură strigare de ne- 
mulțumire -m'a izbucnit din gura ţăranilor, un singur 
braţ nu s'a ridicat pentru silnice fapte sau răsbunări. 

In Austria, în Rusia, aplicarea legii rurale a dat 
loc la mii de acte de crude represalii3%); mii de 
case ale proprietarilor au fost .date pradă flăcărilo: 

, 

şi sute de proprietari au căzut victime sub topoa- 
rele țăranilor, transformați în fiare sălbatice. 

In România o liniște perfectă; într'o sărbătorire 
„generală, aplicarea legii emancipatrice s'a făcut fără 

a se preface în cenușă o singură casă din ale foş- 
tilor. stăpâni, fără ca, să Se smulgă un eingur fir 

„de păr din al marilor proprietari. 

Incheere.' Când, 14 ani în urmă, la apelul vi- 
——— teazului lor Domn și Căpitan, țăranul 
român, soldat de linie, sau dorobanţ. ori călăraş 
după «două sute de ani de.umilință, în câmpiile Bul- 

__gariei şi în faţa tăriilor Plevnei, a dat piept duş- 
manului, — ţăranul român, zic, prin vitejia sa, prin 
înfruntarea morţii, a dovedit că astădată el avea 
o patrie de iubit și: de apărat şi că în spatele lui, 
dincoace de Dunăre, el avea pentru dânsul și pen- 

„tru familia sa, o părticică de pământ, proprietate. 
şi moşie alui şi a copiilor săi. 

Sire, | 

In timpul lui Vodă-Cuza s'a desființat claca și 
s'au împroprietărit sătenii. Aceasta a fost o mare 
îmbunătăţire a stării lor materiale. 

39) represalii = pedepse. 
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In timpul domniei Majestăţei Tale s'a. făcut :mai 
mult. Opera începută s'a continuat. 

- Insurăţeii din 1864 au căpătat pământurile. ce.li 
. se acordau de lege şi alţi săteni au fost- împroprie- 

tăriți 0). Dar ceeace, s'a făcut mai mult a fost că 
i s'a dat ţăranului, pe lângă pământ și sapă, pușca, 
ca să-şi apere ţara. Atunci.am văzut cu toţii cum 
paşuicul țăran a devenit oştean voinic, oștean viteaz, 
care se uita la moarte cu dispreț şi care a reînviat, 
pe câmpul de bătălie,. gloria strămoşilor noştri. 

„Aceașta e mult, foarte mult, dar nu e destul. Tre- 
bue să mergem înainta. Trebue să facem câ la vii- 
torul jubileu să vedem pe țăranul român ajuns în 

“ poziţiunea în care glorioşii membri ai casei de Ho- 
henzollern au adus pe țăranii din Prusia. Trebue 
ca prin cultură să ridicăm pe țăranul nostru ca.el. 
să aibă cunoștiinţă profundă şi energică de drepturile 
și de datoriile lui, ca cl să înţeleagă pe deplin că 
trebue să-și pună vieață- pentru a-și apăra ţara și 
neamul. , 

———— 

Doamnă, 

Măjestatea Voastră. aţi citi..0 frumoasă poezie 
prin care aţi încăntat pe taţi câţi am avut fericirea 
„a asista la această serbare. Dumnezeu 'V'a încunu- 
nat cu cununa neperitoare. a poezii,. încât. purtaţi 
două . coroane glorioase: una a Regatului şi alta. a 
Poeziei. - Ia i 

Poezia ce aţi citit o cunoaștem acum.toţi. Să-mi fie 
permis însă a destăinui o poezie încă necunoscută 

„a Majestății Voastre. 
In anul trecut sta la Mircești mulțimea plină de . 

întristarea: şi: în: doliu împrejurul trupului neînsufleţit 
al iubitului nostru poet Vasile Alecsandri. Deodată se 

40) Prin proiechu! de lege al lui Petre Carp. 
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„vede înaintând în rând ostăşese un mic corp de zece 

oameni întristaţi ;dar mândri. Erau cei „nouă din 

Vaslui și .cu sergentul zece”, cari veneau să păzească 

sicriul celui care i-a cântat cu atâta răsunet. După 

ultima binecuvântare a bisericii, se auzi comanda rni- 

litară: „Nouă din Vaslui şi cu sergentul zece! Ina- 

inte! Ridicaţi” Atunci cei zece au plecat steagul cel 

zdrenţuit de glonţuri pe sicriul marelui bărbat, care 
a cântat cu bucurie vitejia ostașilor români, și 
ridicânidu-l, l-au coborit cu mâinile lor în îngustul 

mormânt. Această inspirațiune poetică venia dela 

Majestatea Voastră și este una din cele mai frumoase 
şi mai patriotice poeme. Era ultima salutare ce tri- 

imetea ţara, armata şi Majestatea Voastră celui iubit 
şi plâns de toți. 

Sire, 

Aţi condus ţara în grele timpuri la isbândă; i-aţi 

făruit indepedenţa . şi. din cele două : țărişoare ați 

format tânărul regat român, glorios și respectat. 

Aceasta nu s'a putut dobândi decât prin mare stă- 
ruință şi mare înțelepciune. Ele aparțin Maiestăţii 

Voastre, care :aţi fost în capul naţiunii. 
Să trăiţi Maiestatea Voastră, lungi ani încă ca 

cu aceeaş înțelepciune să conduceţi țara; iar  Moș- - 

tenitorul -Vostru să iea învățătură, ca să urmeze și | 

el cu -aceeaș' stăruință și înţelepciune lucrarea cea 

mare a redeșteptării și a înălţării Neamului Româ- 

nesc! 

- suga 
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IMBUNĂTĂȚIREA SOARTEI ŢĂRANILOR | 

In 1861, Domnitorul Cuza, în urma unei călătorii 
la Constantinopol, unde: câștigase învoirea Porții, is- 
buteşte să aducă la îndeplinire uniunea definitivă a 
Munteniei și Moldovei, prin contopirea celor două gu- 
veme dela laşi şi Bucureşti și a ambelor adunări 
naționale. ' , 

In 24 lanuarie (5 Februarie st. n.) 1862, adunările 
ambelor ări se întrunesc la Bucureşti, ca primul par- 
lament al României. Preşedinte al Consiliului de mi- 
niştri era Barbu Catargiu, şeful partidului  conserva- 
tor, om de o largă cultură şi de o mare autoritate, 

" Între primele chestiuni venite în discuţia noului par- 
loment a fost şi chestiunea împroprietăririi țăranilor, pe 
care (Comisia centrală din Focşani, (care avusese sar- 
cina de a pregăti legislația comună a celor 2 țări), o 
lăsase în suspensie. ! 

Suindu-se la tribuna Camerei, in ziua de 25 Maiu, 
1862,' Kogălniceanu rostește . discursul. de mai jos în 
contra conservatorilor latifundiari, cari pretindeau să se 
“lase libertatea de a contracta, atât proprietarilor stă- 
pâni pe moșiile lor cât și țăranilor stăpâni pe braţe'e 
lor. După ce face istoricul chestiunei, atătând dificul- 
tatea re-olvirei ei, Kogălniceanu,  intemeindu-se 'pe ar- 
gumente istorice,” dovedește că ţăranii, lipili pămân- 
tului, sunt uzufrucluarii (se bucură de recol'ă) jarinei 
pe care o muncesc de sute de ani şi că deci e- 
manciparea lor nu se poate înțelege de cât dându- 
li-se în “stăpânire şi petecul de pământ aservit hra- 
nei lor.- Intr'o splendidă peroraţie, răscolind sentimen- 
tul tubirei de țară, el icaută să trezească în sufletul co- 
legilor săi mila pentru țărănimea oropsită dar chemată | 
să opere în viior pămân'u!' patriei, i 
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Domnilor mei, 

„__.. Introducere Dacă în ţară este o cestiune mare 
i greutatea ŞI grea, uegreşit că este cestiunea 

„ce astăzi ni se înfăiişează * spre des- 
- problemei; - legare: vreau să vorbesc -de, îm- 

| i ”- bunătăţirea - soartei - ţăranilor, de” îm- 
bunătăţirea prin urmare a însăși' temeliei naţio- 
nalităţii noastre. 

In--adevăr, domnilor, nici o cestiune. în hotărirea 
ei nu reclamă mai mult patriotism, înţelepciune, drep- 
tate şi “abnegaţiune..totodată, decât marea .reformă 
ce suntem chemaţi .de a face, reformă! care a fost 

"grea şi în țerile cele mai puternice şi mai luminate 
ale Europei, reformă care “astăzi preface condiţiunile 
naționale și: sociale din. marele impsriu al Rusiei, re- 
formă care și în :Principate se urmăreşte fără: succes | 
de mai mult :de un: secol,- reformă: grea și spinoasă, 
a cării soluţiune părinții ne-au .lăsat-o ca o fatală 

„moştenite. Da, domnilor, fa'ală moștenire! Căci când . 
„suntem chemaţi: a deslega: acesată -cestiune; a să-! 

vârși această. mare prefacere în ideile - noastre, în 
trebuințele noastre, în viaţa socială şi economică a 
proprietarilor de moşii .şi a. trei 'milioane de țărani? 
In mijlocul trarisformării noastre naţionale şi poli- 
tice, în mijlocul luptelor de partidă, în timpul când- 
tot ce este. vechiu este, căzut, când.tot, ce este nou 
nu are. încă: rădăcină, -când. Convenţiunea, marea 
noastră. revoluţiune, - — da, domnilor. Convenţiunea 
este o mare, o întreagă revo!uţiune în: ţara noastră * 
când, zic:. această Converiţiune este abia la întâiul 
period al punerii sale în lucrare, "iată epoca când 
suntem chemaţi: a hotărî și cestiunea socială! 

Nu mă îndoesc, domriilor, "de: patriotismul nime- 
nui; crez, domnitor, că toţi câţi suntem aci, din orice 
partid am fi, subt orice steag am fi adunaţi,: toţi 
vroim îmbunătăţirea soartei fraților noştri, .ridica- 
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rea ţăranilor din-starea înjosită în care se află; toți 
voim a da acestei cestiuni soluțiunea cea mai bună; 
căci: toţi, cel puţin aşa crez eu, văd în această so- 
luţiune însăși consolidarea naţionalităţii române. Insă, 
domnilor, pe lângă patriotism, avem oare și studiile 
pregătitoare, toate luininile trebuitoate, toată înţelep- 
ciunea cerută 'și mai ales acea ochire dreaptă, acea 

linişte de suflet, acel sânge rece,. acel simţ nepărțtini- 

tor, condițiuni neapărate ale legislatorilor, condițiuni 
fără de cari legile eşite din mâinile noastre; :niciodată: 
nu vor putea fi expresiunea echităţii și a nepărtinirii, 
niciodată nu vor putea îndestula legiuitele interese 
ale. ţării, niciodată :nu vor putea aduce în mijlocu 
nostru liniştea, pacea și fericirea generală!: - - . ;. , 

Cât pentru mine, Domnilor, cu durere o spun, cu: - 
nu 0 cred! - e 

“Suntem în milocul luptei, lupta între trecut și 
între viitor, lupta între societatea veche şi între .so-' 
cietatea modernă; această stare de lucruri a făcut din. 
toate - cestiunile o armă de resbel. Cum dar și ces- 
tiunea rurală, de care sunt legate atâtea mari inte- 
rese, să nu fi devenit şi ea, în mâinile partidelor, 
o grozavă maşină de atac sau.de apărare! Aşa. dar, 
nu când totul se agită, când nimica nu este stabil, 
când lupta este elementul până şi al legislatorilor, 
nu în mijlocul unei aşa mari fermentaţiuni 1), ces- 

tiunea: rurală ar puteâ dobândi o soluţiune de drep- 
tate, de pace, de înfrățire, şi-p in urmare de conso- 
lidare a naţionalităţii noastre.. 

Suntem mai presus de tot oameni; este dar cu 

„meputinţă ca și-noi să nu me resimţim de impresiunile, ' 

de agitaţiunile și de patimile din afară „și dar în' frica 
lui Dumnezeu o declar; mă tem, că în momentul 
de faţă nu am fi la înălțimea. misiunii noastre: - - 

Dacă această temere 

1) fermentaţiune == fierbere, - | E CR ie 

a mea este greșită, eu de



mai nainte fac scuzele mele şi aș fi prea norocit ca 
rezultatul să mă dovedească greşit. 

„„ Ce. bucurie ar fi pentru mine, ce fericire ar fi 
pentru țară, ce frumoasă recomandaţiune iar fi pentru 
clasele inteligente și bogate ale României înaintea 
Europei, când am dovedi că suntem în stare de a 
lua în. mânele noastre nobila inițiativă a acestei 
mari reforme sociale, şi că capul şi inima ne sunt 
atât de sus, în cât'să fim capabil de'a lăsa deoparte 
interesele individuale și a nu avea dinaintea ochilor 
noştri decât marele interes al României!.- 

In asemenea caz soluţiunea ar fi și isprăvită. 

Situaţia _ A fost. un corp politie, domnilor, 
“creată ge. Care dacă sar fi pus cu tot dinadinsul, 

———— cu toată maturitatea, poate ar fi is- „Comisia_ butit să pue Adimarea, să pue chiar 
“centrală. - țara în poziţiune de a hotărî ces-. 

tiunea rurală, în cunoștință de cauză 
pregătită şi luiminată. Acest corp era. Comisiunea 
Centrală 2). Departe de mine, domnilor, ideia sau cute- 
zarea de a arunca asupra 'onorabililor membri ce au - 
compus acest înalt corp, cea mai mică umbră de în- 
vinovăţire, sau măcar de îndoială despre patriotism, 
“râvna, ori capacitatea lor! Insă, să-mi fie ierțat de a 
zice, că. Comisiunea Centrală, compusă de reprezen- 
tanţi a două puteri adesea în luptă3), n'a ştiut în . 
destul de a „uita această deosebire . a originei sale, 

„Că dar ea a urmat curentului a două opiniuni; că 
aceasta a făcut că și cestiunea rurală s'a tratat de . 
dânsa ca o cestiune lde pariid, când'ea mu trebuia 
a se trata decât ca o cestiune de utilitate publică! 

Aşa dar şi în sânul Comisiunii Centrale s'au. în- 
ființat două tabere: apărătorii proprietarilor și apă- 

        

2) Vezi mai înainta p. 153 şi urm. 
-3) propriatari şi țăzari, 
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rătorii țăranilor, când după opiniunea mea, Comi- 
siunea Centrală, în această cestiune mai ales, nu 
trebuia să înfăţişeze decât pe apărătorii națiunii. Şi 
când o zic aceasta, sunt departe de a arunca vreun 
“blam; mă mărginesc numai de a constata un fact, 

şi, dacă mi-ar îi iertat de a arunca blam, acesta 
l-aş adresa partidului din care eu am onoare de a 
face parte. 

Un partid, partidul conservator, în sânul Comi- 
siunii Centrale și-a formulat ideile -sale în scestiu- 
nea rurală; acest „partid. sa înfățișat cu un anume 
“proiect! Bun-rău, dar era un proiect! 'Celalt partid 
s'a mărginit numai de a critica şi de a combate lu- 
crarea. pusă pe biurou, fără a veni și din paite-i cu. 
vreun alt proiect, bine aşternut și bine lămurit. Şi 
așa, când în sânul Comisiunii Centrale a venit ora 
votului, unii din onorabilii membri au fost nevoiţi 
a admite, cu toate lipsurile sale, proiectul d-lor Ar- 
sache, Docan şi Brăiloiu, pentrucă acesta le înfăţi- - 
şa 'încai un ce pozitiv, icând, cu durere o spui, apără- 
torii țăranilor nau înfăţişat decât discursuri, dis- 
cursuri *foarte bine simţite, foarte întemeiate, dar -- 
cari netraducându-se în nici un proiect precis, nu 
înfățișau nimic practic îni privirea. rezolvării cestiu- 
nii. Şi aşa chiar ţara a rămas în nedomerie asupra 
opiniunilor imimorităţii; așa și Adunarea/s'a, pus: în 
neputinţă !de a se rosti între două socotințe traduse 
prin două proiecte. 

./. 

Această atiludine negativă a liberalilor -în sânul 
Comisiunii Centrale w'a avut dar alt rezultat, decât. 
că a contribuit şi mai mult la răspândirea a felurite. 
bănueli asupra opiniunilor şi a planurilor partidu- 

„lui, ce nu s'a unit cu proiectul majorităţii! 
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"Ce bine ar fi rezultat însă şi pentru Adunare și - 
pentru ţară, dacă astăzi, chemaţi de a ne rosti asu- 
pra unei cestiuni -atât de grele, am fi avut. dinaintea 
noastră două proiecte menite a deslega nodul!1). 
Ce îngrijiri mai puţine pentru proprietari, ce mân- 

„gâiere pentru ţărani, ce desmințire mai vederată a - 
vorbeior deșerte, a cuvintelor seci, a învinovăţirilor 
de comunişti, de socialişti, de mâncători de moşie, 

-şi câte alte imputări c2 se aruncă asupra tuturor ace- 
lora, cari au nenorocirea de a nu îngenunchia - îna- 
intea proiectului de !ege rurală elaborat de majori- 
tatea Comisiunii Centrale! | 2 

Ce liniște pentru țară şi-ce înlesnire.în sfârşit s'ar 
fi făcut Adunării de a putea în conoştință de cauză 
şi luminată despre proiectele și a unui partid și a 
celuilalt, de a putea, zic, rezolva cestiunea în deplina 
ei neatârnare și cu toată maturitatea! - 

Insă iaceasta din nenoroci:e nu -este; Adunarea 
are dinaintea sa numai proiectul de lege rurală ela- 
borat de majoritatea Comisiunii Centrale. Acest pro- 
iect este adoptat de secţiunile fostelor Adunări a 
Moldaviei şi a Țării-Românești, şi raportorii acelor 
Adunări sunt şi raportorii Adunării României în 
„această cestiune. Așa dar, proiectul Comisiunii Cen- 
trale,. sprijinit de adeziunea secţiunilor şi de xa-" 
porturile comisarilor, avem. să-l studiem, avem să-l | 
cercetăm, -și apoi” ori să-l adoptăm, ori să-l res- 
pingem. 

Şi acum, Domnilor, după ce am îndrăsnit a nu 
încuviința purtarea amicilor mei politici din sânul 
Comisiunii Centrale, daţi-mi voie să mă exprim cu 
toată moderaţiunea, cu toată deferința, dar totodată 
şi cu toată sinceritatea și asupra proiectului majo- 
rităţii Comisiunii Centrale ce “stă astăzi în discuţiune. 
Şi pentru. ca să fac aceasta, daţi-mi voie, domnilor, 

4) Aluzie la nodul gordian. . Ma . ! 
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să mă întreb mai' întâi dacă acest proiect este ela- 
borat pe acele margine cari le-a cerut “Convenţiunea 
din 7 (19) August 1858? Şi chiar din început şi fără 

_sfială, o zic că nu! 
In adevăr, ce zice Convenţiunea în privința a- 

cestei cestiuni ? 
- Textul francez al articolului 46 din actul curo- 

pean zice: „Il sera procâd€ sans retard â la revision 

de la loi qui r&gle les rapports des propristaires du 
sol avec les cultivateurs, en vue, d'amâliorer Pâtat des 
paysans”. . | 

Traducerea românească a acestui articol, după edi- 
țiunea aprobată de comisiunea. interimară din Mol- 
davia, zice: „Se. va procede fără întârziere la re- 

vizia legii care regulează' raporturile între proprie- 
tarii de pământ cu lucrătorii, spre a îmbunătăţi sta- 
rea țăranilor”. Aşa dar aceea ce rezultă, şi din textul 
francez şi din traducerea românească a Convenţiunii, : 
este că Comisiunea Centrală avea chemarea de a 
proiecta revizuirea legii ce regulează astăzi: relaţiu- 
ni'e -dintre proprietari și dintre locuitori. Spre a putea 
dar bine statorhici care este această chemare, urmează 

mai întâiu' ca să ne lămurim ce înţelegem prin cu- 
vântul reviziune. Aicea stă cestiunea. Să luăm dar. 
vreunul din cele mai bune dicţionare franceze, de 
exemplu. pe acel ral lui Bescherelles și să-l deschidem 
la litera R şi la'cuvântul Revision. Iată ce vom găsi: 
„Revision, action par laquelle on revoiz, on examine 

de nouveau: la-revision des lois”. i | 
Să nu ne mulțumim cu atâta și să căutăm şi la 

cuvântul Revoir; şi iată ce vom găsi: „Revoir, voir 

de nouveau”. a 
Voiu acum Să fim înţeleși şi de onorabilii mei co- 

legi cari nu ştiu carte... franțuzească. 
„Reviziune”, după Bescherelles, însemnează fapta 

de a revedea, de a icerceta din nou. - - " 

„Revederea legilor”. 
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Revedere însemnează a vedea încă odată, a vedea cun S'ar zice-de două ori! 
Aşa dar datoria ce - Convenţiunea din Paris ne impune este ca să vedem, ca să vedeni de două ori, ca să cercețăm legea de astăzi, spre a veni la rezultatul dorit, la îmbunătăţirea soartei țăranilor. 

Incercări de Lucrarea de a revedea legile spre za a ajunge la îmbunătăţirea soartei îmbunătăţire. . țăranilor nu este '-un ce nou în 
țara noastră. 

Inaintea Convenţiunii de Paris, am mai avut o altă convenţiune: Convenţiunea dela Balta-Liman. 
„Această „urită convențiune încheită la 1849 zi- 

cea că: „în ambele principate se va rândui câte o 
comisiune alcătuită „de cei mai destoinici boieri şi cunoscuţi în dreptate”. Chemarea acestor Comisiuni era de a face reviziunea Reglementului: Organic, şi în deosebi a părţii p:ivitoare la drepturile şi înda- toririle dintre proprietarii de moșii şi dintre locuitori. Să vedem acum pe boierii rânduiţi, dintre_carii unii avem onoare de a-i avea pe băncile Adunării, de exem- plu onorabilii domni Arsachi şi Costin Ca'argiu, să' vedem, zic, cum acești boieri și-au început şi îndeplinit 

- misiunea? Lucrările de atuncea o dovedesc. In în- 
„tâia şedinţă, dumnealor au încheiat. protocolul 3) pan- 
tru întrunirea lor; apoi s'au întrebat ce au să revază? 
să vază de două ori, să cerceteze? | | i Legea reglementară 6), şi-au zis nobilii Comisari,. S'au pus dar pe cititul legii reglementare. După a- ceasta au intrat în cercetarea :articolelor din lege care, după părerea d-lor sale, se socotiau a fi împedică- toare îmbunătățirii “stării ţăranilor. 

După multe și prelungitoare discuţiuni, dovadă 

  

5) protocol = raport scris, 
legea reglementară =" regulamentul, organic. 
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că boierii Comisari au luat în serios 'chemarea lor, 
d-lor şi-au făcut raportul, propuind fiecare ce era 
de păstrat, ce era de schimbat, ce era de adăopat în 
legea -reglementară. Aceste lucrări “au fost supuse 
Domnilor Grigorie Ghica și Barbu Ştirbei, cari le-au 
supus la încuviințarea Curţilor Suzerană şi Pro- 
tecirice: care, în aceste triste timpuri, îşi puseseră 
în buzunar autonomia Principatelor-Române; şi iată 
cum, fără împreuna-lucrare a Adunărilor generale, 
suspendate prin Convenţiunea dela Balta-Liman, s'au 
“născut aşezăminte!e din 23 Aprilie 1851, menite de 

a îmbunătăţi :soarta țărani'or români. | 
Spre eterna onoare a lui Grizore Ghica, a bunului 

Domn, așezământul rural din Moldova a fost un 
pas înainte în îmbunătăţirea soartei ţăranilor, și - 
mai ales în recunoaşterea drepturilor lor seculare. 
In "Țara-Românească, așezământul din 1851, lucrat 

„sub frici'e revoluţiunii din 1848, a fost un pas îra- 
poi. Drepturile țăranilor care ab antiquo î), care până 
şi prin Regulamentul Organic “din 1832, cu mici 
deosebiri, erau une'e și aceleași şi în Țara Româ- 
nească şi în Moldavia, s'au declarat de nule. Țăranii 
din Țara-Românească din /ocuifori s'au prefăcut în 
chiriași: drept mângâiere momentană recunosc însă 
că li s'au împuţinat câtimea muncii. Cu toată diver- 
sitatea teoriilor de drept, ce au prevezut la facerea 
așezămintelor rurale din Iași şi din Bucureşti, un 
fact însă a rămas statornic; acest fact este că şi un 
aşezământ și celalt au respectat stăpânirea țăranilor 
pe legiuitele. lor pogoane, Sau fălci 3), au respectat. 
dreptul țăranilor de a locui şi a se hrăni pe moșiile 
noastre! Aceasta ne dovedeşte că comisiunile din 
1850, bine, rău. s'au menţinut în marginile man- 

“datului ce le era încredinţat prin Convenţiunea 'dela 
  

7 ab antiquo = din vechime. i 
8) falce; vechea măsură pentru suprafețe întrebuințată în Mol- 

dova. O falce avea 2880 stânjeni. 

209 14, Kogălniceanu. Scrieri şi Discursuri.



Balta-Liman, .că ele au făcut reviziuriea, iar nu des- 
ființarea legii reglementare. 

Să vedem acum dacă şi Comisiunea Centrală a 
“fost tot aşa de credincioasă întru de a. îndeplini mi- 
siunea ce i s'au fost dat prin frumoasa și liberala 
Convenţiune” dela Paris? Să vedem cum ea a făcut 
reviziunea legii rurale?. 

Făcut-a ea.oare, ca boierii Convenţiunii dela Balta- 
Liman? - 

In „cea d'intâi şedinţă avut-au legiuitorii dela Foc- 
şani, curiozitatea măcar de a vedea, de a citi legile 
în vigoare, pe care, . după Convenţiune, ei aveau - 
datoria de a le revedea, de a le cerceta, şi prin ur- 
mare de a le îmbunătăţi? In neştiință, voit-au măcar 

să ştie? Adresatu-s'au către Guvernele din lași şi 
“din Bucureşti, cu cerere de a li se arăta, dea li 
se comunica legile în vigoare, legile cari astăzi re- 
gulează relaţiuni'e dintre proprietari şi dintre locui- 
tori? Odată primite, pusu-s'au legiuitorii a le vedea, 
şi a le revedea, adică a fe vedea” de “două ori, a le 
cerceta articol după articol, şi apoi, ca boierii Co- 
misari din 1850, a şterge unete .articole, a preface 
pe altele, a adăoga altele, noue, şi așa a veni lă acea 
îmbunătăţire făgăduită țăranilor de către Puterile Eu- 
ropei și pe cari “negreşit, că nu Guvernul şi Parlamen-. . 
tul pământesc le vor împedeca sau nimicnici? 

Comisiuriea Centrală a.urmat o procedură cu to- 
tul alta de aceea păzită de Comisiunile din  1850.. 

Proiectul. de” lege. al Comisiunii Centrale este votat . 

de. opt membricăci ceilalți opt membri ori au votat 
contra ;luării în considerațiune a lucrării comitetului, 

_ori:au fost absenţi. Aşa dâr o legiuire,-de o asemenea 
mare importanță, nu a fost votată decât de jumă-. 
tate din corpul legislativ dela Focșani. Această ma- 
joritate, deşi a votat, însă .n'a” revăzut nici una “din 
legile actuale. Ba, ce este. mai curios, Moldovenii. 

mau cunoscut nimic dii legea Țării-Româneşti, şi 

20. ae



— 

Muntenii n'au cunoscut nimic -din legile Moldovei; 
Şi «cu toate acestea şi.unii și alții au făcut o 
lege rurală, unică: pentru ambele principate, lege 
rurală, “care astăzi, domnilor, vi se înfăţişează ca 
rezultatul acelei 'reviziuni cerute de Convenţiune şi . 
țintitoare de a îmbunătăţi soarta a trei mi.ioane de 
Români. e i 

Domnia-voastră, domnilor, nu” veţi crede un a- 
semenea fapt. D-voastră, ţara, Europa, aţi fi în tot 
dreptul de a-mi imputa că clevetesc lucrările Comi- 
siunii Centrale, sprijinind că ea a făcut reviziurea 
legilor în vigoare, fără măcar a le citi, ba! chiar 

- fără măcar a Je vedea, sau a Je, cunoaște! Din ne- 
norocire, Domnilor, factul este întocmai precum am 
onoare a vi-l spune; şi însuși protocoalele Comisiunii 
Centrale vă vor dovedi tot adevărul, tot golul adevăr. 

Convenţiunea reclamă îmbunătăţirea soartei țăra- 
nilor. Deducţiunea logică din aceste cuvinte este că, 
de vreme ce soarta lor se cuvine a fi îmbunătăţită, 
ea, prin urmare, în timpul de faţă, nu este bună; căci, 

„de ar fi de tot bună, n'ar mai trebui a fi îmbună- 
tățită. Comisiunea Centrală, neputând tăgădui acest 
rău, “Moldovenii au căutat a-l imputa legii din Țara: 
Românească, şi Muntenii s'au silit să-l arunce în 
sarcina legii din Moldova. Nimic, Domnilor, nu este 
mai instructiv, mai caracteristic, dar totodată și mai 

_trist decât discuţiunea ce s'a stârnit în sânul Comi- 
“siunii Centrale” asupra întrebării cine din Moldoveni - 
sau din Munteni erau impilătorii țăranilor. 

Daţi-mi voie, domnilor, să vă citesc însuși dia- . 
logul «urmat între onor. Comisari, scos din protoco- 
lul XL, şedinţa din 28 Iulie 1860. Să - 

Se trata de dijmă, ce după așezământul din 1851, . 
locuitorii din Țara Românească sunt încă datori a 
da proprietarilor. | 
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Domnul Nicu Catargiu, luând cuvântul zice: . 
„Nu-mi era cunoscut, domni.or, că aceea ce niuniţi 
D-voastră în Valahia dijmă din acele leg.uite, se mai 
conservă, când la noi ea este abrogată încă din anul 
1851. Acum cred că ar fi vreme să se facă această 
ușurare şi locuitorilor din Valahia; şi pentru aajunge . 
la scopul acesta, eu cred că voi avea concursul chiar 

"a acelora din d-nii membri, cari au manifestat mai 
puţină simpatie pentru proiectul de faţă”. 

La “aceasta vine de respunde onor. domn Brăi- 
loiu, spre apărarea aşezământului muntenesc şi spre 
învinovăţirea aşezământului moldovenesc. 

„D-voastră, întâmpină «domnul Brăiloiu domnului 
Catargiu, aţi exprimat o părere în care stăruiţi; dacă 
legea Moldovei ar fi întocmai ca a Țării Româneşti, 
încât luicrul care îl dă, săteanul în- Ţara Românească, 
drept. chiria pământului, să se potrivească cu acela 
din Moldova, aş cere şi însumi să se desființeze şi 
la noi dijma. In Moldova, deși lucrul este numai de 
"12 'zii€, însă în fapte este de șeapfezeci zile şi nu este. 
nici o comparaţiune între ambele legiuiri... Cuvân- 
tul de uniticare, nu-şi poate avea locul în cazul ce 
se” discută, căci ar trebui sau să coritopim într'o 
lege uniformă pe aceea a Moldovei cu a Țării Ro- 
mânești, sau să adoptăm. una din ele, spre a o.a- 
plica la amândouă”. Ă 
* D..D. Docan şi Catargiu protestă că n'au ştiut 
că există dijmă în Țara Românească. | 

La: acestea d. Teodor Brătianu întâmpină şi cu 
“drept cuvânt; „Lucrul ce fac locuitorii Țării Româ- 
ești, şi cu toată dijma ce dau, este mult mai uşor 

„pentru ei decât la Moldova, fără dijmă”., 
In ajutorul onor. d. Teodor Brătianu vine onor. 

"d. Arsachi, autorul principal al: aşezământului mun- 
tenesc din 1851.. lată ce zice d-lui: „Când s'a făcut 
legiuirea la anul 1851, am: avut. onoarea a fi şi eu 
membru al Comisiei 'ce a fost însărcinată cu 
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aceasti lucrare. Cu această ocaziune, âm fost făcut „calculul matematic cu toate detaliurile de pământul . 
ce primesc și de munca ce fac cultivatorii atât în 
Țara Românească cât şi în Moldova, unde se vede 
desluşit diferenţa ce există în favoarea celor dintâi...” 
Apoi adaogă d. Arsachi: -„De voiţi unificarea, Dom- 
nilor, ea nu se face prin desființarea dijmei, care în 
Țara Românească se ia în natură, iar în Moldova 
intră în totalul muncii ce face cultivatorul. Dacă voii unificarea, primiţi și în Moldova legiuirea noastră 
din 1851, și vă încredinţez că aceasta: numai va fi o 
mare îmbunătăţire a soartei cultivatorului în Mol- 
dova”. | .- 

Cum „vedeţi, Domni:or, eu nu vă citez decât dia- 
logul dintre membrii conservatori cari au votat pen-: 
tru adoptarea proiectului, căci stângacii sau liberalii, 
de permiteţi această expresiune, acei ce au votat corn. 
fra, nici: nu au luat 'parte la acest dialog însemnat în 
toată puterea cuvântului. In mijlocul discuţiunii, îni- 
tervine .și. raportorul comitetului însărcinat cu elabo- _rarea proiectului de lege ce vă stă în mână. 

Acestă era onor. d. lon Docan. D-sa a apărat pro- iectul de lege cu' multă călduri, totuși însă nu s'a 
putut opri de a nu face câteva mărturisiri foarte . 
naive, și de cari îmi permit de a. vă da chiar acum 

“o probă: | 
lată ce zice d. raportor: a 
„Mărturisesc că. eu unul, neavând cunoşință de 

aşezămintele Valahiei, nici că am gândit cum că sătenii de acolo ar fi dând încă dijmă.. Adesea am 
cerut a ni se da 'așezământul Țării Româneşti, pri- 
'vitor la relaţiunile dintre locuitori și dintre progrie= 
tari, cari însă făgăduindu-mi-se de azi pe mâne, 
până la sfârșit nu l-am căpătat și cu acest chip nu- 
mai mi-a scăpat din vedere dijma, care nădăjduiesc 
însă că comisiunea în unanimitate o va. desființa, 
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Domnul Nicu Catargiu, luând cuvântul zice: . 
„Nu-mi era cunoscut, domni.or, că aceea ce numiţi 
D-voastră în Valahia dijmă din 'acele leg.uite, se mai 
conservă, când la noi ea este abrogată încă din anul 
1851. Acum cred că ar fi vreme să se facă această 
uşurare şi locuitorilor din Valahia; și pentru a ajunge . 
la scopul acesta, eu cred că voi avea concursul chiar 

"a acelora din d-nii membri, cari au manifestat mai 
puţină simpatie pentru proiectul de faţă”. 

La aceasta vine de respunde onor. domn Brăi- 
loiu, spre apărârea aşezământului muntenesc şi spre 
învinovăţirea aşezământului moldovenesc. 

„D-voastră, întâmpină domnul Brăiloiu domnului 
Catargiu, aţi exprimat o părere în care stăruiţi; dacă 
legeă Moldovei ar fi întocmai ca a Țării Româneşti, 
încât lucrul care îl dă săteanul în- Țara Românească, 
drept. chiria pământului, să se potrivească cu acela 
din Moldova, aș cere şi însumi să se desființeze și 
la noi dijma. In Moldova, deşi lucrul este. numai de 
"12':zii€, însă în fapte este de șeaptezeci zile şi nu est€. 
nici o comparațiune între ambele legiuiri... Cuvân- 
tul de unisicare, nu-și poate avea locul în cazul ce 
se” discută, căci ar trebui sau să contopim într'o 
lege uniiormă pe aceea a Moldovei cu a Ţării Ro- 
mâneşti, sau să adoptăm. una din ele, spre ao a- 
plica la amândouă”. i 
 D.,D. Docan şi Catargiu protestă 'că n'au ştiut 
că există dijmă în Ţara Românească. | 

La acestea d. Teodor Brătianu întâmpină şi cu 
“drept cuvânt; „Lucrul ce fac locuitorii Ţării Româ- 
nești, şi cu toată dijma ce dau, este mult mai uşor 

„pentru ei decât la Moldova, fără dijmă”., 
In ajutorul onor. d. Teodor Brătianu vine onor. 

"d. Arsachi, autorul principal. al aşezământului mun- 
tenesc din 1851.. Iată .ce zice d-lui: „Când sa făcut 
legiuirea la anul 1851, am avut. onoarea a fi şi eu 
membru “al Comisiei ce a fost însărcinată cu 
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această lucrare. Cu aceastii ocaziune, âm fost făcut “calculul matematic cu toate detaliurile de pământul. ce primesc și de munca ce fac cultivatorii atât în 
Țara Românească cât şi în Moldova, unde se vede deslușit diferenţa ce există în favoarea celor dintâi...” Apoi adaogă d. Arsachi: „De voiţi unificarea, Dom- nilor, ea nu se face prin desființarea dijmei, care îi 
Ţara Românească se ia în natură, iar în Moldova 

watorul. Dacă voiţi 
intră în totalul muncii ce face cult: 
unificarea, primiţi şi în Moldova legiuirea noastră 
din 1851, şi vă încredințez că aceasta: numai va fi o mare îmbunătăţire a soartei cultivatorului în Mol- 
dova”. | Îi 

Cum „vedeți, Domni:or, eu nu vă citez decât dia- logul dintre membrii conservatori cari au votat pen-: tru adoptarea proiectului, căci stângacii sau liberalii, de permiteţi această expresiune, acei ce au votat cen- 
fra, nici: nu au luat parte la acest dialog însemnat în toată puterea cuvântului, In mijlocul discuţiunii, in- tervine .şi raportorul comitetului însărcinat cu elabo- „rarea proiectului de lege ce vă stă în mână. 

„„ Acestă era onor. d. lon Docan. D-sa a apărat pro- iectul de lege cu multă căldură, totuși însă nu s'a putut opri de a nu face câteva mărturisiri foarte . naive, şi de cari îmi permit de a- vă da chiar acum O probă: | a 
lată ce zice d. raportor: a 
„Mărturisesc că. eu: unul, neavând cunoș.ință de aşezămintele Valahiei, nici că am gândit cum că sătenii de acolo ar fi dând încă dijmă.. Adesea am cerut a ni se da așezământul Țării Românești, pri- vitor la relaţiunile dintre locuitori şi dintre proprie- tari, cari însă făgăduindu-mi-se de azi pe mâne, până la sfârșit nu l-am căpătat şi cu acest chip nu- mai „mi-a scăpat din vedere dijma, care nădăjduiesc însă că comisiuhea în unanimitate o va. desfiinţa, 
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nemai fiind de” veacul nostru, nici „chiar în interesul 
proprietății”, i 

Mai apoi adaogă tot onor. d. Ion Docan: 
„Mai înainte, având cuvântul, începuiu. prin. a 

mărturisi că deşi am luat parte activă în;toate. lu- 
crările comitetului, nu -am avut însă cunoştinţă des- 
pre așezământul Valahiei, pe: care neavându-l -sub 
ochi, a trebuit să mă râportez la cele ce mi se spu- 
neau”, Ii Re : 

Onor. D.: Brăiloiu, deși fiind tot în aceeași cu- 
noştiință în ceeace privește așezământul din Molda- 
via a vrut să arate că-l ştia .pe de rost; zisele dom- 

„niei sa!e însă dovedesc că pe atuncea d-sa cra întru 
„deplină, meştiință despre condițiu:.ile rurale ale Mol- 
dovei, arătând că cultivaţorii de acolo ar fi îndatoraţi. 
de a da lucrul în zi/e, când noi, cel puţin deputații 
acei de peste Milcov, ştim că sătenii noştrii sunt che- 
maţi a lutra nu zile, ci anume prăjini de prășilă, 
de seceră, de coasă. , De | 

Dialogul ce am avut onoarea a.vă cita merită 
domnilor mei, 'toată atențiunea dumneavoastră; el 
ne arată grăbirea şi, permiteți-mi de a zice. și uşu- - 
rința ce a preşezut la facerea unui proiect de lege, 
dela care atârnă soarta. a unui întreg popor. Ce 
poate fi mai instructiv decât de â vedea ne însuși. 
raportorul Comitetului care vine și, în faţa Conii- 
siunii Centrale și a ţării, mărturiseşte că din legile - 
în vigoare, legea a unuia din Principatele-Unite, a - 
Țării-Româneşti, m'a știut-o, n'a cunoscuţ-o. că ne- 
contenit a cerut-o, că nui s'a dat, că dar a :trebuit 
a -se raporta la cele ce ii-se spuneau, şi cu. toate 
acestea d. raportator a susținut că a urmat: Con-: 
vențiunii, că a făcut reviziunea legilor. în. vigoare, 
a legilor pe cari nu'le-a avut sub ochi și despre cari- 
a trebuit să se raporteze la: alţii, la''cele ce i se 
Spineau. e Ia 
„Dacă! raportatorul: Comitetului,: până în momen- 
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tul votului, a cunoscut atât de puțin legile ce era 
chmat a le revede, cu greu -am putea crede'. că şi 
ceilalți onor. membri le-au cunoscut imai. bine; şi 
aceasta prin bunul cuvânt că din propriile proto- 
coale ale Comisiunii Centrale rezultă că nici așeză- 
mintete rurale ale Moldovei, nici acele ale Țării-Ro- 
mâneşti- nu au fost la dispoziţiunea Comisiunii Cen- 
trale. Şi cu'toate acestea opi comisari, neștiind unii 
nimic despre legile din Moldova, şi alţii iară nimic 
despre, legile Valahiei, au făcut reviziunea „acestor 
legi, şi rezultatul 'acestei neauzite, nepilduite şi de- 
'şențate reviziuni, ne este astăzi supus spre apro- 
bare! . n 

In secţiunile fostelor Să vedem acum, dacă gre- 
„şeala, dacă meteahna conven- 

Camere din laşi țională comisă. de Comisiunea 
 şi- Bucureşti. „Centrală s'a îndreptat măcar 
a de secţiunile fostelor camăre 
din lași şi din Bucureşti. : . — 
:.- Să “vedem dacă secţiunile ce au fost însărcinate 
cu cercetarea proiectului Comisiunii Centrale au știut, 
au văzut, au cercetat aşezemintele actuale. 

Secţiunea  Adinării din Bucureşti şi: raportoriul 
ei nu menționează odată măcar că ar îi avut di- 
nainte-le legiuirile. din Moldova. Și aceasta se do- 
vedeşte și mai mult prin faptul -că așezământul 
din 1851 al Domnulut Grigorie Ghica abia în tre- 
cutele luni s'a tipărit aice și ni 's'a comunicat, adică 
„un an după lucrarea. secțiunilor fostelor Adunări 
separate. .- : | 

Tot așa a. fost şi cu secţiunea Adunării din Iaşi. 
In “anul trecut, când proiectul Comisiunii Centrale. 
se cerceta în secţiune, onorabilul domn Cracte a cerut în ședință publică a Adunării de a se ti-: 
pări- și- împărți deputaţilor așezământul Domnului 
Barbu. Știrbeiu 'din 1851, întemeindu-se pe cuvântul 
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„că cum Adunarea Moldovei ar face reviziunea unei 
legi înainte de a o cunoaște? 

Adiinarea a încuviințat acea propunere, și Gu- 
vernul a, aderat la ea. Insă s'a întâmplat ca cere- 

“rea d-lui Cracte să rămâie neîndeplinită.. Secţiunea 
a făcut reviziunea legii rurale din Valahia fără a o 
cunoaşte. Aceasta rezultă din chiar lucrarea rapor- 
torului, onorabilul domn Grigorie Costache lepu- 
reanu. : 

Dar ce este mai curios, este că secţiunea din Iaşi, 
în raportul ei, n'a avut în vedere, n'a cercetat nici 
mărar legiuirile rurale din Moldavia, în completul 
lor.: Cel puţin, niki lucrările secţiunii, nici .raportul 
nu ne spun nimic de legea muntelui votată de Adu- 
narea obştească din Moldova și întărită de Domnul 
Mihail Sturdza în anul 1844, legiuire care încă de 
atunci a. desființat în mare parte boierescul la toate 
satele de munte, proclamând ' vatra satului de .ne- 
supusă la nici o plată, și îndrituind pe locuitori ca 
în loc de boieresc să.plătească proprietarilor de moșie 
o dare bănească anuală,. fofărifă odată pentru tot- 
deauna, adică 98 lei cursul Moldovei. Asemenea sec- 
țiunea nu zice nimica despre soarta locuitorilor aşe- . 
zaţi pe moșiile răzășeşti (moșnenii) nealese, soartă 
care este regulată în special prin anume paragraf 
din regulament şi din âşezământul anului 1851. Ase- 

„„menea onorabilul d. Grigorie Costache nu menţ'o- 
mează măcar în treacăt legiuirea în vigoare din dis- 
trictele de peste Prut, Cahul și Isimail. Aceste dis- 
tricte au o legiuire deosebită, acea a Basarabiei, Con- 
tractul normal din 1846, întărit de imperatotul Rusiei 
Nicolae I, şi care, la înapoierea Basarabiei-de-jos către 
Moldova, mu s'a oborît până acum prin nici o altă 
legiuire.. ” | | 

Ca proprietar mare din districtul. Cahul, D-sa ar 
fi trebuit. însă să cunoască mai în special această le- 
giuire. In adevăr, D-sa,.a doua'zi după înapoierea 
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Basarabii, s'a socotit în dreptate de a oborî însuși această legiuire de pe moșiile sale, precum şi învo- ielile ce pe puterea acei legiuiri închiase cu locui- torii săi. Însă aceasta nu ar fi trebuit să-l împiedice pe d-lui, ca măcar ca om public, ca raportor, să ne zică un cuvânt de această legiuire.  Intâmplându-se de a avea un exemplar a acestei legiuiri, îmi permit de a o pune aice la -dispoziţiunea d-voastră spre a O avea măcar noi în vedere la reviziunea legilor ru- rale. (D. Kogălniceanu depune la biurou acel exem- plar). . 
, 

Cum vedeţi, Domnilor, nu mai puțin decât cinci aşezăminte regulează astăzi relaţiunile - dintre - pro- prictarii de moșii și dintre locuitorii lor. Iată-le: 1. Aşezământul din 1851, al Domnului Barbu „Ştir- bei, pentru Valachia. | | . 2. Aşezământul din 1851, al Domnului Grigore Ghica,. pentru moşiile de câmp din Moldavia. 3. $ 36 din acelaș așeziimânt pentru locuitorii aşezaţi pe moșii răzășeşti nealese. | 
Legiuirea Domnului Mihail Sturdza din -1844 . pentru locuitorii de munte din Moldavia. . 

„5. Contractul normal din 1846, pentru moșiile de peste Prut, din districtee Cahul „Şi Ismail. Aceste cinci așezăminte, nu în special, dar nici | - în întregul lor, nu.-s'au cercetat nici de către Comi- - siunea Centrală, nici de către secţiunile fostelor adu- nări separate, Cercetarea lor m'a trecut nici prin secțiunile “Adunării întrunite. Şi cu toate acestea, iată-ne chemaţi, prin o trăsătură de condei, a şterge, a desfiinţa cinci legiuiri, fiecare rezultatul şi urmarea a multor legiuiri de mai nainte, întemeiate pe o "ispită de seculi, desființând drepturi și interese” cele mai mari, cele mai sfinte ale unei ţări, căci „privesc pe deoparte însuși locașul şi hrana ţărănimii româ- neşti, iar pe de alta și însuși viitorul proprietății” fonciare. | e 
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Ei bine, Domnilor, având în; vedere. cele: urmate: 
în sânul Comisiunii Centrale şi a secțiunilor. Adu- 
nărilor -separate: pe cari se .pare-că vroim a le îm- 
bunătăţi, fără ca- cestiunea după regulamentul nostru 
să se fi cercetat mai întâi prin toate secţiunile Adu- 
nării îmi permit de a vă face întrebarea: Aceasta 

„este reviziunea legilor ce rieza cerut Convenţiunea de. 
“ Paris, spre'a ajunge la „îmbunătățirea şoartei țărâ-: 
nilor? 

In toate procesele civile. și  criminiale, cea întâi 
datorie a judecătorului, înainte de a da o hotărire, 
este ca -să citească dosarul, ca să ia cunoștință de 
dovezile pentru şi contra, ca Să. asculte pe împrici- 
naţi-și pe martori. 

:Ce „aţi zice, Domnilor mei, când. în unul din „pro- 
_cese!e' d-voastră de hotar sau de fond. ați vedea că 
“tribunalul. își dă hotărîrea începând mai întâi prin 

a da deoparte dosariul, neprimind. a 'se citi dovezile 
d-voastră, şi nelăsându-vă. nici. d-voastră, .nici ad- 
vocatul dv, dreptul de a expune cursul:pricinii ? - 

Ce opiniune ați avea d-voastră de un asemenea 
tribunal. 
„Ce . opiniune aţi avea d-voastră de Curtea cri- 

minală când. a-ţi afla că ea osândeşte pe: vre-un dat 
în judecată fără a-i -citi actul- de acuzaţiune, fără a-i 
asculta apărarea, fără a-l chema: înainteă: să, fără: a-i 
primi marturi: şi dovezile de desvinovăţire? “Sunt si- 
gur, Domnilor, căfiecare din d-voastră ar fi indignat 
ve o asemenea: procedură, şi ar. sprijini în gura. mare: 
că în asemenea împregiurări, că. cu . asemenea -yi- 
țiuri de forme; tristă, crudă dreptate. ar îi a: cea dată 
de asemenea tribunale. - 

Şi -Aduriarea României este . astăzi Chemată de. 
a hotărî un proces, un 'proces “care, după. expresiunea 
reprezentanţilo or Puterilor “garante; întruniți, în Bucu- 
rești în “anul -1857, 'este” procesul cel. miai 'mare,. cel 
mai. important, ce de două secule . se tratează” în. 

> 
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Principate: Procesul dintre proprietate şi dintre ță- rani... a | Cum Comisiunea Centrală, cum „secţiunile foste- lor Adunări separate au cercetat 'și au .hotărit acest proces? O.ştiţi din cele 'de mai'sus. Necetind dosarul cauzei, neavând sub ochi legile în materie, mărturisind că nu cunosc, că n'âu:avut sub ochi legile în vigoare, că nu ştiau decât din 'spuse o parte din drepturile şi îndatoririle impricinaţilor, neîntrebând şi neascul- tând decât o singură: parte; căci cealaltă parte era ţi- nută afară, şi nota-bene,. că partea întrebată şi as- cultată, era totodată şi partea .hotărîtoare! Imprici- naţi și judecători totodată. 3 
Domnilor, de nai mult de cinci ani, şi în sânul „ Comisiunii Centrale şi în Adunările sepărate, 'şi în această Adunare. întrunită :a Roimâniei, auzim ne- contenit vorbindu-se de guvernul constituţional, de formele 'şi uzurile regimului parlamentar. Desvoltă- torii libertăţilor publice necontenit şi cu drept cu- vânt ne citează Belgia şi Anglia ca modelele ce tre- bue, să le avem în vedere. | „Ei bine, Domnilor, ia să vedem cum se petrec lucrurile în ' Belgia şi în Anglia, când se atinge de a se "modifică o lege veche, sau de :a se face.o lege nouă, oricât de neînsemnată ea ar fi! * * e “In Englitera, domnilor, înainte de a se spori dă- rile cu “un singur sheling?), ba chiar cu'o frac- țiune -de Sheling, înainte de a se schimba o iotă 10) din legea vărnilor, sau aceea a industriei, sau a legii săracilor, toată ţara se acopere de 'comi ete, de co- misiuni cercetătoare, de.meetinguri, de magistrați sau agenţi, însărcinăţi de a întreba „pe interesaţi, de “a afla toate motivele, pentr sau contra măsurii. pro- 

  

9) -Sheling sau mai exact shil ing = monetă engleză de argint care valora 6.20 f-anci au-. - . IE Do -**10) fotă == numele unei. litere greceşti: a:nu schimba e întă = -a nu schimba nimic. N ee 
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puse. Toate protocoalele, toate raporturile, toate re- 
zultatele dobândite se tipăresc spre a se da în' cri- 
tica presei și a opiniunii publice; şi apoi toate acestea - 
criticate, sprijinite sau combătute de .g'asul lui Dum- 
nezeu 11), adică de poporul Marii Britanie, se co- 
munică Parlamentului carele, în fine, în întreagă cu- 
noştință de cauză, judecă şi hotărăşte ca însuși Dum- 
nezeu, adică: drept şi nepărtinitor! 

Şi astfel se face că numai legea,-care s'a votat 
de reprezentanţii liberei Englitere, nu se poate zice 
că nu este expresiunea adevăratei voințe şi a ade- 

” văratelor interese ale naţiunii. - 
In România, care însă aspiră a ocupa un loc 

între naţiunile libere şi constituționale ale Europei, 
nimic din cele ce se fac în Anglia, în Belgia, în 
Italia, nu s'au făcut; şi încă la ce ocaziune? La oca- 
ziunea reformei celei mai grele, celei mai &senţiale, 
celei mai vitale: cestiunea proprietăţii, cestiunea: ță-. : 
ranilor, într'alte cuvinte însăşi cestiunea naţionalităţii 
române! - o 

Noi n'am făcut nimica din cele măcar ce în 
asemenea ocaziune s'a făcut de curând.în Rusia. 

In, marele imperiu al Slavilor, nu există nici con- 
stituțiune, nici parlament, nici miniștri răspunzători. 

"Există un împărat; el este singurul stăpânitor, el. 
«este autocratorul tutulor Rusielor.. Din un singur 
cuvânt, el ar fi putut în imperiul său hotărî ces- 
tiunea proprietăţii. Cu toate acestea, Alexandru II,- 
înainte de a opera marea reformă, care va pune nu- 
“mele lui în istoria neamurilor alăturea cu numele 
celor -mai mari binefăcători ai omenirii, celor mai 
liberali suverani cari vreodată au ocupat tronurile 
lumii, Alexandru II, d voit să studieze cestiunea , 
să consulte toate interesele, să asculte ambele părți. 

11) atuzie la. dictonul latin: Vox populi, Vox Dei, glasul popo- 
rului; glasul lui Dumnezeu. E | Ă 
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EI a instituit comitete în toate “provinci:le, a trimis . funcționari în toate satele, a făcut o adevărată an- “chetă, care m'a ținut mai puţin decât trei ani de zile. Lucrări!e acestor comi'ete formează o întreagă ar. hivă; ele s'au supus deliberaţiunilor unui comitet cen- S tral, care a aşternut în deosebite regulamente bazele -marei reforme, şi apoi, după îndeplinirea acestor studii conștiincioase, a eşit și manifestul lui Alexan- dru II, care dă libertate şi pământ la 25 de milioane | = de-Ruşi! 
Şi noi, Românii, ce am făcut? Opt membrii ai Comisiunii Centrale, oricât de inteligenți au fost şi sunt, însă din nenorocire, ca oameni supuși și erorii, au luat asupră-şi, fără studie, fără anchete, fără a avea subt ochi măcar legile în fiinţă, retrași întrun „mic oraș, departe de orice centru „al opiniunii pu- blice. şi chiar al guvernului, închiși între patru. pă- reți, au luat, zic, asupră-şi greaua răspundere de a aşterne bazele marii reforme și, prin câteva pagine de scrisoare, subt nume de reviziune, au ş'ers, au desființat. o stare de lucruri seculară. 

Domnilor, orice cuvinte, cele mai energice, cele mai elocvente, cele mai sfășiitoare, nu sunt în stare de a descrie, ca simplă naraţiune a faptelor, tot ne- constituționalism ul urmării Comisiunii Centrale în a- ceastă cesfiune vitală pentru România. M'am miirgi- nit în expresiunea de neconstituţionalism, pentrucă respectul . ce fiecare cetățan trebue să poarte Corpu- rilor Legiuitoare, chiar când ele sunt desfiintate. îmi impune datorii moderațiunii. Dar acest res-ect tot nu va opri inima mea de a bate, nu va opri gura „mea de a protesta înaintea d-v. despre o lucrare fă- cută cu totul 'afară din marginile prescrise de actul constitutiv al Principatelor-Unite! : Acestaș respect nu va opri glasul ţării de a se rădica către Dv. şi de a reclama contra votului dat ide Comisiunea Centrala în 2$ Tulie 1860! Nu 
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va opri trei milioane de țărani de a întinde mâinile 
cățre Domn și către Parlament, către Domnia-voas- 
tră, legalii reprezentanţi ai țării. şi prin urmare și ai" 
lor, şi de a vă zice:.că Comisiunea Centrală, acest 
înalt corp politic întemeiat de şapte suverani. pentru 
a fi păstrătorul și apărătoriul drepturilor și libertă- 
ilor naţiunii române, acest corp legislativ chemat 
de a aşterne bazele îmbunătăţirii soartei țăranilor, 
prin proiectul său de lege rurală, îi isgoneşte din 
bucățica de pământ ce le-o recunoscură până şi 
aşezământele din '1851, făcute fără împreuna lucrare 
a_reprezentaţiunii naţionale, şi promulgate de Sul- 
tanul Otomanilor, şi așa osândeşte la lipsă şi la 
sărăcie şi în curând și la proletariat trei milioane de 
țărani. Şi aceasta s'a făcut fără măcar a li se cer- 
ceta drepturile și îndatoririle izvorite din legile ac- 
tuale; într'alte cuvinte, ei s'au osândif cu dreptatea 
în sân! a i 

Dar dela lucrările din 1361 ale secţiilor separate, 
făcut-am măcar acum vreo îndreptare? Dar de când 
Adiihările separate s'au întrunit în Parlamentul Ro- 
mâniei, cestiunea studiatu-s'a' mai bine? Trimisu-s'a 
proiectul prin secțiuni, potrivit regulamentului nos- 
tru? Nu! Noi avem numai lucrarea secțiun lor Adu- 
nărilor desființăte; şi avem /ucra curios, şi. doui ra- 

* portori! Și “nu gândim că în Parlamentul României 
sunt cel puțin'o a'treia parte de deputaţi cari n'au 
figurat în Adiinkările separate, când cestiunea rurală 
venise pe “tapet; și astăzi toţi, toți, nestudiind ces- 
tiunea prin' secţiuni, suntem pentru 'a vota, siliți 

-â ne mărgini numai în, studiul onorabililor rapor- 
tori ai desființatetor aduiări! Cum, domnilor, la: fa- 
cerea reglementului nostru, cu toții am recunoscut 
că modul uzitat de desființatele Adunări de a se 
încredința cercetarea proiectelor numai unei secţiuni 
ad-hoc 'era vițios, că nu înfățișa îndestulă garanţie 
pentru .studiarea cu maturitate a cestiunilor, cu toții 

A 
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apoi am hotărît că în Parlamentul României toate proiectele, toate Propunerile, cele mai “neînsemnate chiar urmau să se trimiță la toate secțiunile * Adu- nării, spre a se studia prealabil de toți deputaţii; și tocmai cestiunea rurală, această cestiune. vitală a - țării noastre, noi voim să o hotărîm fără nici o cercetare în secţiuni, fără raportul comitetului de- legaţilor, într'alie cuvinte în chipul “cel mai contrar regulamentului Adunării, în chipul cel mai opus unei conştiincioase "cercetări ! Şi așa, domnilor, noi am discuta și am încuviința fără prealabilă cercetare un proiect de 'lege, dela a căruia bună sau rea chib- zuire atârnă în_mare parte viitorul țării noastre! 

“Ţâranul Dar fie și aşa; să facem în edința plenară și publică . aceea uzuiructuar al  & m'am P feat în secţiuni; să ne pământului, punem dar: a studia  legiuirile pe a - care suntem chemaţi : â le reve- dea. Prin urmare, să ne punem a cerceta, a vedea ce- drepturi și ce datorii rezultă din aceste legiuiri şi pentru proprietarii de moşii şi pentru locuitorii de pe dânsele. Nu vă supăraţi, domnilor, că zic drepturi pentru locuitori. Acest cuvânt este scris în fruntea tutulor legiuirilor noastre. In zadar am „Protesta în contra acestui cuvânt. El esta! Dreptul există! Țăranii nu sunt proletari, nu sunt sala- hori, nu sunt simpli chiriaşi, pe moșiile: noastre. Ei au dreptul de a locui,. de a se “hrăni pe moşiile “noastre. Ei sunt uzufructuari pe anume cătimi de pă- mânt hotărite de lege; și isgonindu-i în totul sau | Chiar 'şi în parte de ipe aceste pământuri lucrate de ei de sute de: ani, stropite şi rodite cu Sudoarea, ba: chiar adesea și: cu sângele lor, am face cea mai mare Strâmbătate a. secolului, o strâmbătate și mai mare decât aceea, când populaţiunea - rurală s'a fost: redus. la robia rumâniei sau a vecinătății. - 
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In zadar, la auzul acestor cuvinte, unii îmi vor. 
striga: comunism, socialism şi Dumnezeu ştie încă 
ce!: Comunism! El nu există decât în imaginaţiunea 
acelora. cari sunt surzi la glasul drepiului şi al na- 
ționalităţii, cari sunt orbi în fața reformei ce s'au 
făcut în toate ţările unde proprietatea este cea mai 
sacră, în: Francia, în Germania şi sub proprii noş- 
tri ochi în Austria şi în Rusia.. | 

Socialism; dacă socialism este, el nu există decât 
în înseşi legile noastre de astăzi, care asigurează 
țăranilor Ze dioif au fravail, dreptul la muncă drep- 
ul de a locui şi a se hrăni pe moșiele noastre. 

Zicând aceste cuvinte, departe de mine ideea, de- 
“parte de mine îndrăsneala de a voi a jicni sântul 

și mântuitorul principiu al proprietăţii. Să se ştie 
bine, să se :auză pretutindeni că şi noi iubim şi 
respectăm proprietatea şi noi o privim ca temelia 
societăţii, ca agentul cel mai puternic al civilizaţiu- 
nii şi al întăririi naționalități, și noi dar vom apă- 
ra-0, când ea va fi atacată. . _ 

“Insă, .precum  respectăm proprietatea, tot aşa îr- 
bue să respectăm și adevărul :pe care ni-l arată 
istoria, adevărul că felul, că exerciţiul, că .margi- 
nile proprietăţii funciare au variat pururea după se- 
coli, după ţări şi după legi. 

Au în Transilvania nu există proprietate? Au în 
Bulgaria nu este asemenea proprietate? Ei bine, este 
ea una și aceeaşi în ambele țări? Au, proprietate, în 
Austria și în Rusia, înaintea marii reforme a eman- 
cipării țăranilor, era ea tot aceeași cum ea este astăzi 
după rezolvarea cestiunii urale? 

Un mare împărat, un binefăcător al omeninii Ale-. 
xandru II, în manifestul său despre emanciparea 
țăranilor ruși, zice întrun chip categoric: „Dreptiurile 
proprietarilor au fost până acum foarte întinse si 
foarte imperfect definite de. lege, la care au ţinut loc 
fradițiunea, obiceiul” şi bunul plac al proprietarilor”. 
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Când împăratul rusesc a definit felul proprie- tății în Rusia, el, prin aceleaşi “cuvinte, făcea şi definiiunea proprietăţii în România. 
Aşa dar, fără a pune în îndoială că fiecare din. noi n'ar fi proprietarul, n'ar fi stăpânul moşiei sale moștenite, sau cumpărate, sprijin că această proprie- tate teritotială a noastră este mărginită, este supusă la legi, la condițiuni altele, decât acele la cari este supusă proprietatea în Occidentul Europei. Şi când zic aceasta, domnilor, nu zic nimic dela mine. Toate legiuirile din Principate:e Române, vechi şi nouă, ne arată acest adevăr în chipul. cel mai :vederat, Să " cercetăm ce'drept ne dau titlurile noastre de proprie- tate, voiesc a zice hrisoavele de dănuire12) sau de întărire ale vechilor Domni? „A lua din zece una din “câmp, din fânețe, din pomet, din “pădure”, etc. Iată, - domnilor, drepturile noastre de proprietari, după chiar acturile. noastre. Și iarăși după propriile aceste acturi fiecare locuitor, de ori Și unde era, a-! vea până la legile rurale din secolui trecut, dreptui de a ara, de a'cosi cât ar fi voit pe moșiile noastre, dând. numai dijma 13). lată ce zice hrisovul din 28 Decembrie 1704 al Domnului Mihail Şuţiu: - „Când “locuitorilor dela un sat nu le va fi îndestul moşiea aceea unde şed, ca să are în destul și să facă fâneaţă, dator să fie vornicelul - satului, să meargă să se arate la ispravnicii ținutului şi ispravnicii, făcând cercetare, de se: vor încredința cum că cu adevărat nu au 'loc „în destul pe moşiea unde șed de arat şi de fâneață,. să caute pe alte moșii, cari se mărgi- nesc, și prin ştiinţa stăpânului acelei moșii, „să le dea o bucată de loc deoparte, cât le va, fi în destul pentru trebuința lor, unde să nu 

  

12) hrisov de dănui:e =-aqţ domnesc pentru dăruirea unei' moşii. 13) dijmă = a zecea parte. din recoltă dată proprietarului. 
7 
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facă stricăciune şi pagubă stăpânului moșiei 
și să-i puie să are unul lângă altul, şi să le ia 
stăpânul moşiei numai dijma, iar cu clacă sau 
cu altele să nu-i supere, și pământurile ce le 
vor ara locuitorii- atât pe moşia unde șed, 
cât şi pe locul ce li“se va da pe moşiea me- 
gieşă, luându-și stăpânul moşiei: dijma . obici- 
nuită, să nu fie volnic a le luă pământul până 
când nu-l vor lăsa ei singuri de vechiu etc. 
lar când vor vedea pe vreun stăpân -al moşiei 
îndărătnic: și nu va voi să le dea loc de arat, 
pe unul-ca acela, Gri de ce stare va fi, să nu-l 
îngăduiască, ci să-l facă să înțeleagă a le da 
locul de arat, cum și de. cosit”. 

"- Ei- bine, domnilor, în faţă cu aceste hrisoave şi 
cu multe altele, putem noi sprijini că în Principate 
proprietatea fonciară seamănă cu proprietatea oc- 
cidentală, cu prop.ietatea absolu:ă? Cât :pentru ciacă, 
ca nu este nicidecum un drit al proprietății izvoritor 
din acturile de dănuire. Claca şi la noi, ca pretutin- 
denia, este o urmare, un drit al feodalităţii, adusă din 
țările occidentale în Ungaria şi în Polonia, şi de 
acolo în Principatele Române. Ciaca, până la regu- 
lamentul organic din 1832, a fost la noi, fără cea 
mai. mică schimbare, aceeași cum a existat în Occi- . 
dentul Europei, și în special în mai multe provincii : 
ale: Franciei, de unde s'a introdus și .în Polonia. 
Voiu cita întru sprijinirea ziselor mele o carte, pe 
care domnul Președinte al Consiliului a citat-o de 
mai multe ori ca o bună autoritate: Dicţionarul po- 
lific al lui Garnier. Pagăs. lată ce se zice în această 
carte despre clacă: Ie 

-„Clăcile particulare constau în îndatorirea la - 
care erau supuşi în început șerbii. și dela li- 
berarea comunelor, Țăranii liberi către stăpânii 
lor, spre a cosi fânețele lor, spre a ara locurile 
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lor de hrană spre a face secerişele lor culesul 
viilor, etc. . o | 

„ „„Clăcaşul trebuia să fie încunoşti nţat cu două 
zie mai "nainte. S'ăpânul său nu „putea cere 
dela dânsul vreo muncă, nici înaintea răsăritu- 

„lui, nici după apusul soarelui; el avea dreptul 
de. a se refuza la orice lucrare, care ar fi putut 
pune v:eaţa “sa în pericol, sau a-l îndemna. a 
iace ce este neonest, ori contrariu pudorii. Dar 
era rar ca clăcaşul să aibă îndestul curagiu 
pentru a se încerca de a se servi de un aseine- 
nea drept. » N 

„Clăcaşii munciau cu însăşi ale lor instru- 
> „„mente (unelte), şi se hrăneau cu dela sine mij- 

loace. Câteodată ei trebueau să muncească cu: 
boi, cu cai și cu celelalte ale lor vite de “jug. 
Clăcile regulat nu se puteau cere decât în co- 
prinsul moșiei; însă cele mai adeseaori, stă- Pânii cereau ca clăcașii să lucreze mai” multe 
oare în depărtare de locuinţele lor. | 

„Obicinuit numărul zilelor de clacă era ho- 
tărit; dar se întâmpla asemenea, că țăranii erau 
în voinţa stăpânului lor, şi aceasta se numea 
clacă nehotărită (corvâe â' merci); cu toate a- 
cestea, aceste abuzuri au dispărut gradual. Regii 
opriră pe stăpânii moșiilor, de a cere dela va- 
salii lor mai mult decât douăsprezece zile de 
clacă întrun an, adică trei zile de muncă mult 
într'o lună, şi o singură zi în aceeaşi săptă- 
mână”, E 

Cine nu vede în aceste cuvinte deosebitele așe- 
-zăminte de 12 zie de clacă ale țăranilor noștri până la Regulament inclusiv? | | Nu zică-se dar, că claca sau boierescul era sau este o prestaţiune în muncă echivalentă a chiriei 
pământului. Căci, dacă ar fi fost așa din început, 
pentru ce locuitorul străin ar: fi „putut ara şi cosi 
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„DS moșia mea, numai cu condiţiunea dijmei, când 
“locuitorul aşezat pe proprietatea mea era dator pe 
lângă dijmă să-mi facă şi clacă? Rezultă dar din 
aceasta, o mai repet, că claca nu era răsplătirea 
pământului ce se exploata de ţărarii, ci era numai un drit feodal al stăpânului asupra țărani.or, aşe- 
zaţi pe moşia sa, lipiţi pământului, glebae adscripti. 

Claca. „ Suindu-ne apoi la originea clăcii; a- 
-dică înai tea supunerii țătari'or la șer- 

bia rumâniei sau a vecinătăţii, noi găsim dovada 
că claca nu era decât o muncă de bună voie ce lo- 
cuitorii o făceau în folosul stăpânului, _(seigneur, 
grundherr), a preotului ori a sărmanilor ” comunei, 
Acest simț până astăzi încă îl păstrează în Moldova. 
cuvântul clacă; şi astăzi în districtele de peste Mil- 

»„ cov se fac clăci, adică muncă de bună voie, plătite 
numai cu lăutari, cu jocuri şi ci pahare de vin în fa- 
voarea fie a preotului, fie a învățătorului sătesc, fie a vreunei văduve sau a. uriui” sătean neputincios. . 

Boierescul în Moldova însemnează muncă pentru 

  

boier; căci, până la regulament, proprietarul birnie, 
” “adică... neboier, nu avea drept să ceară boieresc dela 

țăranii. aşezaţi “pe moşia sa. 
Aşa era, domnilor, cu c:aca și-în Polonia și în 

Rusia, și în toate ţările unde existau legile slavone.” 
Ea n'a devenit oblipatorie decât după ce țăranii s'au - 
supus, după vechea expresiune,. jugului robiei, după 

„ce ori prin ocârmuire, ori prin stăpânii mșiilor, din 
locuitori liberi s'au. prefăcut în rumâni, vecini, îo- 
bagi, podani, etc. Ă a 
„„-Tot din obiceiurile şi legile slavone isvorăşie şi 
îndatorirea de a se da țăranilor până la două treimi 
a' moșiilor. Această. îndatorire “nu este o născocire 
sau o deducțiune a comuniştilor şi a socialiştilor mo- 
derni.- Ea se găsește în toate urbariile polone, ru- 
sești, și până şi prusienești, şi nicăiri această înda- 
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torire nu s'a desfiinţat decât. prin împroprietărirea de- săvârşită a ţăranilor pe locurile ce ocupau. La noi această îndator.re, consfiinţită şi prin Regulainentul Organic, se menţine şi astăzi chiar şi în părţile des- - lipite ale Moldovei. lată ce zice Contractul normal din Besarabia rusească, promulgat în 27 Marte 1846: | $ 2. La acele moșii, unde stăpânitorii nu vor fi în stare a da țăranilor trăitori la dârişii pământ după măsura cuprinsă în $ 1 pentru. trei şi patru perechi de boi (adică 10 fălci şi 44 prăjini), [i se dă voie a însemna pământ fiecăruia țăran, pe cât va ierta întinderea sau cuprinsul moşiei pentru o pereche şi două perechi de boi; și după măsura unei asemenea împărțiri de pământ, țăranii vor fi datori a lucra și stăpânului boierescul lor. Deci rămâne la voinţa 
stăpânilor, dacă vor voi, să. împărțiască nzoşia în trei deopotrivă părţi, din care oprind una pesitru' 
sine, celelalte două să le-dea în folosul țăranilor, etc.» Insă mi se va întâmpina: Principatele sunt ţări ro- mâne, în cari au domnit și domnesc legile romane, și aceste legi recunosc proprietatea absolută. 

La aceasta voi răspunde: dar națiunea română este de origină latină; însă aduceți-vă aminte .că secoli Românii au trăit cu Slavii, că mai riult timp ei au constituit'un singur stat ct Buigasii; însă, aduceţi-vă aminte că mai multe sute de „ani am avut. şi în biserică, și în stat. și în şcoale “limba slavonă; încă aduceţi-vă aminte că am fost în dese şi neîntrerupte relațiuni cu Polonia, dela care am împrumutat nu o singură lege. Prin urmare sunt în tot dreptul de a sprijini, că şi în privinţa :proprie- tăţii fonciare am făcut împrumutări dela legile sla- vone. Şi aceasta nu o zic cu, nu o inventez eu, Iată, . domnilor, ce ziceau boierii din Adunărea obştească a Moldovei, când în 1817-au fost chemaţi a se rosti asupra felului proprietăţii în fară din vechime: 
„Pentru locuitorii moldoveni, aceștia au fost ve- 
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„cini (rumâni) moşinaşilor celor ce au avut mo- 
„„şiite lor, precum și în alte stăpânite locuri dapă sis- 
tema "Slavonilor”. | 

Oridetâteori boierii și legislatorii noştri au fost 
chemaţi a face sau a preface o legiuire, și mai ales 
în materie rurală, ei se uitau mai întâi la: legile ţă- 
rilor megieşe, țări slavone. Astăzi: numai nu ne mai 
ținem de acest obiceiu, și tocmai atunci când ar 
trebui să. ne: uităm mai ales împrejurul -nostru. 

In vechime se făcea almintere. Iată ce zice arz-mag- 
sarul 14) boierilor moldoveni din. 1805, adresat Sul- 
tanului cu cerere de a spori boierescul: 

„ln Țările străine ce se megieşesc15) cu noi, şi 
două zile pe săptămână, și cel mai puţin o zi pe 
toată săptămâna la alţii, sunt îndatoriţi sătenii a 
lucra stăpânului moşiei”. 

Aşa dar, proprietatea fonciară în Principate este 
regulată după sistema Slavonilor, şi chiar numele 
şi constituțiunea comunelor noastre rira'e se dato-. 
reşte. legilor slavone; până și numele vechi al Co- 
munei rurale, grămada satului este împrumutat dela 
Poloni, cari numesc comuna: gromado. | 

După legile slavone, grămada, obştea, - comuna, 
în „stilul modern, este colectiv uzufructuarie pe pă- 

„mântul ocupat și cultivat de ea, în opunere cu 
comuna occidentală, unde proprietatea este indivi- 
duală. Acest drept al comunei. slavone de a stăpâni 
dela olaltă și 'de a împărți numai 'anual pământul 
trebuitor între membrii comunei răspunde cu de- 

“plinătate la întâmpinările ridicate în sânul Comi- 
Siunii Centrale, că adică în Principate țăranul nu ar 
avea nici un drept asupra pământului exploatat de 
el, pentrucă el nu-l tradă în moștenire coniilor săi. 

- Intâmpinarea aceasta, departe de a fi un argu- 

14) arz-magsar =jalbă către Poartă în numele țării. 
15) a se megieşi == a se: învecina. . 
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ment contra, este un argument pro *); ea dovedeşte că proprietatea fonciară la noi este departe de a fi proprietatea occidentală. In adevăr, după legile sla- vone, ţăranul individual nu este uzujructuar **) pă- 
mântului ce exploatează, şi prin urmare nici îl poate trece moștenire către urmaşii săi; însă, ca compen- sațiune, la Slavoni, comuna este uzufructuarie, şi aşa comuna are totdeauna pământ. pentru toţi mem- brii săi. Ce trebue dar ca: să moşteniască copiii pro- prietate individuală dela părinţii lor, când comuna se însărcinează a le da pământ îndată ce ei ajung în- vârstă de a-l putea cultiva? De aicea ' vne că și chiar după Regulamenţ, fiecare însurățel are drep- tul să ceară pământ pentru hrana sa. De aici pro- vine că și chiar după Regulamenț, fiecare moşie, până la două treimi a întinderii sale exploatabile, este supusă şerbiei către ţărani. - 
Nu am obiceiul de a-mi împrumuta adesea argu- mentele mele dela onorabilul domn Emanoil Cos- tache lepureanu, însă astădată . deie-mi domnia-sa voie a face-un împrumut din broșura sa dedicată Comisiunii Centrale şi atingătoare de. cesiunea ţă- ranilor. Şi mai înainte,: să-mi fe iertat de a zice că nimeni w'a caracterizat mai bine - decât domnia-sa exercițiul. proprietăţii fonciare în Principatele Române: . 

„ne pătrunde “acum de ade- 
văratul adevăr, precum . se proprietatea fonciară zicea. într'un timp în Fran-" Stara 

Emanoil Costache . „Să căutăm, zice D-sa, a 
Epureanu despre- 

— ———ja şi să petrecem pe Lun “proprietar în timpul întrebuințării - proprietăţii 
sale, din momentul câştigării- ei. Voi lua de 
exemplu îitlul . cel “mai puternic a. unei Dro- 

") argument pro-— argument pentru. -. : 
"") uzufruciuar == cel ca are dreptul de a se folosi de venitul unei proprietăți cara însă aparţina 'altculva. n 
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A 
prietăți, cumpărarea „prin mezat dela instanțiile 
supreme âle țării, ca să 'putem mai cu tărie res- 
pinge toate teoriile, din păcate moştenite, ce se 
rădică din vreme în vreme. Aşa: chiar eu, cu 
multe. jertfe, am cumpărat moşia Iepurenii, ca 
o moșie veche a familiei, şi mi s'a dat ui act 

“în toată forma, pe o proprietate de 4000 fălci; 
întreb dar, dacă cu asemenea titlu mai pot avea 
pe cineva de coproprietar? Cu bună seamă că: 

"nu-căci, am devenit proprietar pe nici un palmac 
mai puţin decât 4000 fălci! 

„ De a susţine o teorie contrarie, ar fi o lovire 
în drepturile proprietăţii, şi dar declar de mai 
înainte că orice soluţie trebue să menţi=. dreptul 
proprietăţii neatins, dâr, odată ce mi s'a înmânat 
de. către instanţa . țării “actul proprietăţii, am 
făcut şi eu .aceeace oricare “cumpărător face, 
adică: a trebuit să mă duc să mă pun în stă- 
pânirea proprietăţii cumpărațe şi să mă folo- 
'sesc de ea. Să propunem un moment că cumpă- 
rătorul ar fi fost un -străin, locuitor dintr'acele 
staturi, unde legile proprietăţii predomnesc în 

„toată întinderea lor, fără ca ea. să mai fie ex- 
pusă la. rezolvarea unor chestii de acest fel. 
Străinul, ajungând la moşie, într'un capăt al ei 
a găsit -un minunat loc, de care și vroi de în- 

„dată să dispună pentru semănături de pâne 
albă; vechilul moșiei însă îi declară neputinţa, - 

„arătându-i o întindere de loc îmbrăzdată, pe care 
a calijicat-o apoi de pământuri a cotului cutare. 
Străinul nostru ar fi stat puţin. pe gânduri. Mer- 

„gând apoi spre celalt capăt al moşiei, ar fi găsit 
în mijlocul pădurii o întinsă poiană cu un sat 
pe ea. Cu.bună seamă nemulțămirea: lui ar fi 
fost și mai mare, dacă arătând dorinţa a-i stre- 
muta de acolg, Sar fi văzut iarăș întâmpinat 

„de vechilul moşiei, că după mai multe încer- 
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cări ale proprietarului de mâi înainte ca să-i strămute din pădure la câmp, însă cu toată strămtoarea 'lor, ei sunt de rinşi la. pădure şi că nu vor să-şi lase vetrele lor, In mijlocul moşiei apoi, a găsit un alt sat. Străinul nostru pe care să-l presupunem înzestrat cu toate cu- . 
noştințeie de economie rurală şi de o bună ad- ministraţie, ajungând acasă, Şi-ar fi întins harta 
pe masă şi-ar fi căutat să-şi aducă aminte im- | „presiile călătoriei. sale pe moşie; iată, dacă nu - ne înşelăm, cea întâi impresie care a trebuit să] i se înfăţişeze; - 

„Mi s'a zis că am cumpărat o „proprietate de 4000 fălci, şi cu toate acestea fă văd o- „_prit a întrebuința acele locuri cum mi-ar con- - | veni mai bine; de altă parte am găsit în pă- durea mea aşezaţi o mulțime de oameni cari imi strică pădurea şi pe cari nu-i pot da afară. Cu bună seamă, ar fi adăogit în gândul său, că oamenii aicea în ţară. mau 0 idee 'adevă-- rată de proprietate, căci la mine în țară, cum- „Părând o moşie, n'am decât a observa regulile poliţierieşti, şi de acolo apoi sunt proprietar ab- solut”. 
Dacă străinul ar fi fost un Englez, sar fi _ alunecat a întreba: când: se sfârșesc anii po- sesiei «cu acești: oameni ce i-am văzut aşezaţi pe moșie? Ar fi. dobândit drept. răspuns: că această posesie n'are sfârșit. Și de ar fi fost vreo zi de sărbătoare, şi grămada. copiilor. sa- tului S'ar fi găsit adunată pe lângă scrânciob, vechilul ar fi putut să-i adaoge că dintre aceştia, câţi vor trăi, au să ajungă a se hrăni pe moşie; streinul, înspăimântat, ar fi strigat că cu acest chip i s'ar duce toată moşia, şi că lui nu i-ar "mai rămânea nimic cu vreme. „Nu! Domnule, 
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“i-ar fi răspuns vechilul 16): o freime. din locu- 
„rile de hrană tot îţi va rămânea pentru între- 
- buințarea personală. - 

Cerem ertare dela cititorii noştri că ni ser- 
vim de acest mod de argumentatie, ca. să pu- 
nem în adevărata lumină starea: lucrurilor; și 
urmăm înainte cu închipuirea împrumutată că 
cumpărătorul ar fi fost uri strein. Negreşit, el 
ar fi aflat că, în contra pământului ce văzu fo- 
losindu-se alții, avea şi. el drept de-a se bu- 
cura de o cătime de muncă; dar nu ni îre- 
buie multă perspicacitate, și oricare din noi -" 

„poate să înțeleagă că tranzacţia impusă astăzi 
este, vederat spre paguba şi dărâmarea proprie- 
tăţii, căci”la 'ce se reduce în sfârşit lanţul de 
legătură între proprietari şi locuitori? Proprie- 

“tarul pe departe își vede din an în an lanurile- 
boierești îimpuţinate, sustrase facultăţii sale de 
întrebuințare și alienate17) oarecum sub formă 
de schimb în contra unei munci ce are şi el 
drept a o reclama dela locuitorii şi urmaşii lor. 
"Dintr'acestea rezultă mărginirea absolutului drept 
de” proprietate: în privința locuitorilor: 1) Că 
proprietarul este silit a îngădui stăpânirea lo- 
cuitorilor pe pământurile ce le-a găsit într'a lor - 
dispoziție când a cumpărat proprietatea; 2) Este 
dator să înzăstreze şi pe copiii lor până la con- 
curența. de două treimi; această transacție intră 
în categoria acelor designate15) prin Dritul ro- 
man sub formula de: u/ fueras 1%), cu deoseti- 

“rea, că transacţiea de faţii este impusă de o lege. 
Cui este oare astăzi mai folositoare? Inţelegem 

16) Vechil=—om de îincredere,. care lucrează în. numele stăpă- 
“nului; mandatar. . - 

17) alienate — înstreinate, trecute . altuia. 
-18) designale = desemnate, arătate. | 
19) ut fueras = precum fusese. 
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tare bine că în vremile trecute, când comerțul nu era încă desvălit în ţară, când marfa mo- nezei era rară, când transagţiile se făceau ca în. toate” stările: primitive mai mult în schimb; a- ““tuncea, “credem, necuviințele nu erau atât de mari pentru proprietate. Astăzi însă când pă- mântul a câștigat în valoare, când capitalurile - de exploataţie s'au înmulțit, când avem toată speranța de a atrage toate capitalurile străine, în- datoririle impuse astfel proprietăţii nu pot decât „să fie în prejudiţiul proprietății nu numai pen- tru prezent, dar într'o proporţie şi mai mare încă pentru viitor; căci proprietarul fiind silit a fi rășluit20) din an în an „pentru' înzestrarea nouelor generaţii și primind 'din contra muncă în schimb, lesne se poate vedea, că în preve- derea înmulţirii fireşti a populației şi a îmbu- nătățirii - sistemului nostru de agricultură, che- mând în ajutor maşinile cari înlocuesc o mare parte de braţe, negreşit că proprietatea are toată perespectiva de a se sui în valoare; în -vreme când toate probabilitățile ni fac să presupu- nem scăderea. valorii muncii. Aşa dar, cu toate foloasele amăgitoare de cari se bucură astăzi proprietarii, schimbul, ce le este impus pentru prezent şi viitor, constitue cea mai vătămătoare | călcare a principiului de proprietate. Să venim iiarăș la Streinul nostru, căruia nu i-ar fi trebuit mult timp ca 'să-şi dea samă de condiţiile de- favorabile “în care a - văzut pusă proprietatea “sa, şi luând ad-literam îndatoririle locuiorilor către proprietar, prescrise prin legile ţării fără să aibă experienţa ţării despre abaterile îngă- duite de către o administraţie slabă, - nu știu dacă ideea cea întâi ce i s'ar fi înfățoşăt în 

  

20) răşlui = tăia pe margine; aci: redus în proprietate,



“minte, oricât de filantrop ar fi putut fi, ar 
fi fost. aceea de a îmbunătăţi. soarta locuito- 
rilor? Noi credem, din contra, că toată preo- 

„Cuparea sa ar fi ţintit la găsirea . de mijloace, 
„Cum să-și emancipeze proprietatea sa. A 

In adevăr ar fi putut “să-și zică că în Eu- 
“ropa noastră civiliza'ă, cu pârae de sânge ne-am 
„apărat: proprietăţile noastre în. contra ideilor so- 
“'cialiste, în contra dreptului de lucru, (droit au 
travail, vezi art. 117 .lit. A),. reclamat de noii 

„reformatori; și aice în ţară găsesc acest drepţ, 
în totul necompatibil cu. principurile. societăţii 
moderne, nu numai tolerat.de guvern, dar şi 
înscris cu litere mari. în legile ţării. 

“. Dacă streinul nostru -s'ar fi încercat să ade- 
“miniască locuitorii așezați .pe proprietatea sa, 
proclamându-le principiul libertăţii. muncii, 'de- 
clarându-le că ei sunt liberi a se strămuta de 
pe moșia sa ori unde li-ar. plăcea, «cel mai 

„prost locuitor i-ar fi răspuns: noi, Domnule, 
și astăzi suntem slobozi să ni ducem unde pe 
va plăcea; d-fa însă mai dreptul să ne alungi! 

"Rezultă însă dintr'aceasta, că definiţia proprie- 
„tăţii din legile civile la noi este numai o literă 
moartă, și că nu există la noi în: faptă proptie- 
tari tot cu aceleași drepturi ca și în alte sta- 
turi?; Nu, căci oricine posedează o. proprietate 

„nelocuită, dreptul său nu este mărginit decât 
prin restricţiile prevăzute în toate; legislaţiile, - 
reclamate de: interesul comun; iar pentru _mo- 

- 'şiile locuite, pe lângă îndatoririle proprietaru- 
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lui către .locuitori.-—- sus descrise — şi anume: 
a). Indatorirea de a lăsa pe locuitori nes- : 

„trămutaţi în vetrele şi: pământurile posedate 
de ei. | 

6) Indatorirea de a înzestra însurăţeii până 
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la o câtime de două treimi; .trebuie să mai 
adăogim şi c) Mărginirea dreptului de a-i pu- 
tea depărta de pe moșie, decât numai la cazu- : 
rile anume prescrise de legi”. . 

Insă pentruce. şi d. Manolachi Costache să nu 
se trateze de comunist, .de socialist, de mâncător de 
moşii, cum se tratează toți acei ce mau fericirea 
de a crede în proprietatea absolută a stăpânilor de 
moşii şi în libertatea brațelor ţăranului? Pentruce, 
mi se va răspunde, să primim teoriile d-lui Costache? 

- Au ele nu pot fi greşite ca şi ale dumitale şi a: fie- 
cărui altul. din d-voastră, cari voiţi a înfiinţa pe mo- 
şiile noastre, drituri ţărăneşti! | 

Ei bine, domnilor, las pe d-l' Manoil Costache 
Epureanu deoparte, şi voi chema în ajutorul, în 
sprijinul drepturilor ţăranilor, pe alți martori, pe 
cari negreșşit nici unul din d-voastră nu va putea a-i 
trata de adăpaţi în idei subversive, nu-i va califica 
de revoluționari, de comunişti, de socialişti” etc. şi 
în fine cum se califică toți aceia, cari comit” ciima 
de“ a reclama și în România reforma ce s'a făcut 
în Prusia de Stein şi Hardenberg, în Austria de îm- 
păratul Franţ Ioseph în Rusia de Alexandru al II-lea. 
Tratatul Cum știți, d-lor mei, tractatul de Pa- 

din Paris. ris la art. 23 zice: 
„legile şi reglementele de astăzi se 

vor revedea spre a se întocmai o deplină înţe- 
legere. asupra acestei reviziuni, se va numi o 
Comisiune care se va aduna la Bucureşti, cu 
un comisar al Inaltei Porţi... Insărcinarea aces- 

tei Comisiuni va fi de a cerceta și a afla sta- 
rea de astăzi a ţărilor sus numite și de a arăta 

* bazele viitoarei lor organizaţii”. a. 
Art. 24 adaogă: - Da 

„Sultanul făgădueşte că va chema îndată în 
fiecare din aste două ţări (Principatele Molda- 
via și Țara Românească) o .Adunare într'adins 
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pentru aceasta, alcătuită din reprezentanţii tu- * 
tulor “intereselor şi tutulor stărilor de oameni ale Națiunii. Aceste Adunări vor fi chemate pentru “sfârşitul de a rosti dorințele: „poporului asupra chipului de organizaţie definitivă a ță- rilor lor”. - 

Art. 25 mai zice: > - — 
„Comisiunea, luând în băgare de seamă pă- 

rerile. celor două aduriări, va trimie fără în- 
târziere la reşedinţa Congresului lucrările sale. . „Înțelegerea definitivă întru aceasta cu Puterea 
Suzerană se va aşterne înscris, în o convenţie „_ încheiată la Paris între părțile alcătuitoare”. 

Toate acestea s'au făcut; şeapte comisari s'au în- 
trunit în Bucureşti; Adunările ad-hoc au fost con- vocate. Fiecare clasă a poporului .şi-a rostit dorinţele sale. Comisiunea internaţională din Bucureşti, as- 
cultând. cererile. Națiunii, studiind starea lucrurilor şi a legilor din Principate, şi-a făcut raportul căire Congres; Pe bazele, pe studiile acestui raport, au ur- 
inat - apoi Convenţiunea din 7/19 August 1858, a. 
căreia suntem astăzi chemâţi de a desvolta una diri 
cele mai mari și mai binecuvântate închiezăşluiri 21) : 
îmbunătățirea soartei ţăranilor. Cum știți, domni- 
lor, în Adunarea Moldovei, cestiunea rurală a fost 
tratată și în deosebitele comitete şi în şedinţă plenară; 
ea a dat loc la desbateri foarte lungi şi foarte ora- 
gioase 2). S'au format nu mai „puţin decât. unspre- 
zece opiniuni; și cu toate acestea rezultatul a fost 
foarte negativ, căci nici una din „propuneri nedobân- 
dind majoritate,: toate s'au trimes Comisiunii. înter- 
naţionale ca ea să apreţieze, ca'streinul să hotărască! 
“Cea mai mare dovadă despre greutatea cestiunii, 
despre importanța procesului şi. despre nematuritatea 

  

21) închezășluire = garanție. : e , 
22) oragioase == furtunoase (neologism francez: orageuses), 

— 
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noastră de a-l putea hotări! Dea Dumnezău ca această apreţiațiune 3) a mea să iasă greşită, și ca Aduna- rea electivă, deslegând nodul gordian întrun chip drept şi naţional, să dovediască că ea este mai în- țeleaptă, mai matură și mai patriotică decât a fost Adunarea-mumă! 

Drepturileţărani- . Comisiui:ea -- internatională, ——r Cc tătani; 
primind  deosebitele păreri i- or recunoscute vite în Adunarea ad-hoc a de Comisiunea  .Moldovei în privința cestiu- — nii rurale, a însărcinat cu Internaţională Studiarea lor un înadins co- 
mitet, compus : din . comisarii Franciei, Prusiei şi Austriei: d-l Baronul Talleyrand Perigord,. D. Baron Richthoffer şi:d. Liehmân de Palmerode. 

„Acest comitet, cercstând cestiunea Şi legislaţiu- nea în vigoare, și deosebitele opiniuni emise în sâ- nul Adunării Moldovei, şi-a făcut raportul său către | Comisiunea internaţională, care și 'ea, pre,ui:d greu-. tatea cestiunii, a supus-o Congresului de Paris. Da- ți-mi voie să vă comunic acum în: traducțiune opi- : niunea comitetului despre starea legală a cestiunii, despre drepturile proprietarilor şi ale “ţăranilor la noi, şi mai cu deosebire despre felul proprietăţii în Principate; iat-o: E 
: „Propunerea formulată de deputaţii clasei ţă- ranilor clăcași de a dobândi dreptul să res- cumpere claca și să devie astfel „Eroprieta:i -a: pământului ce cultivă astăzi sub titlul de uzu- fructuari, supuindu-se la nişte dări fixe, făcute în muncă sau în bani, această propunere a ri- dicat în Divan şi în țară o cestiune socială a cărei. soluțiune a fost amânată până . astăzi, 

  

23) apreciaţiune = apreciere, 

16. Kogălniceanu, Scrieri şi Discursuri. | - "941



) 
şi care se poate “considera, cu drept cuvânț, 
ca din cele mai grave, ce s'au agitat:de mai 
mult de un secol -în Principate; lungile ' des- 
bateri ce s'au urmatîn :sânul Divanului se 
află îni procesele-verbale No. XXVIII și XXIX 
dela 18 şi 19 decembre. 

„Importanţa „materiei obligă pe comisarii Aus- 
triei, Franciei şi Prusiei a intra în o cercetare 
mai specială a cestiunii şi: a expune toate 
dificulțăţile de cari e încungiurată: Ar fi ane- 
voie de a se pronunţa cineva dacă, din origina 
ei, proprietatea - fonciară în Principate a fost 
„consituită: pe principii analoage cu acele recu- 
„moscute în Occident; căci bazele ei și dreptu- 
rile: reciproce ale stăpânilor moşiei şi ale ţă- 

„ranilor cultivatori erau atunci: aşa de puţin de- 
finite, încât ar fi mai peste putință de a' le 

“analiza cineva astăzi, puindu-se din punctul de 
vedere european al dreptului de proprietate. 
“mAşezământul acela '(glebae adscriptio),, care 

robeşte pământului pe populaţiunea supusă clăcii 
stăpânești, aci fixă, aci după. diferinţa condiţiu- 
nilor populațiunii, era în vigoare în al 17-l:a 
secol. Principe'e Constantin Mavrocordat, în . 
1749, săvârşi un însemnător. început de reforme 

-în' favoarea vecinilor cari formau o parte 'din 
populațiunea rurală.. Aceștia, reduşi atunci în- 
tr'o stare aproape de a robiei, fură. as'milati 
cu țăranii” lipiţi pământului, şi care urmară a 
fi tot astfel până la Regulamentul Organic, după 
cum o dovedește art. 18 din hrisovul. promulgat 

„în 1827, de principele Ioan Sturdza. . 
“„Claca era hotărită atunci de 12 zile simple, 

“adică dela răsăritul până la apusul soarelui şi 
câteva transporturi sau podvede 21). 

—————— _ 

| 24) Podvadă =— transport gratuit, DI 
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„Regulamentul organic, deși a păstrat unele 
restricțiuni în libertatea ind:viduală a ţăranilor, 
i-a liberat însă de lipirea la pământ, recunos-: 
cându-le pentru „prima dată dreptul de a părăsi 
satul căruia erau lipiţi. . | 

„Stăpânii moșiilor fură îndemnizaţi de aceasta . 
prin următoarele avantagii: 

a) Restrângerea pământului dat țăranilor; 
b) Sporirea clăcii, care din 12 zile simple a 

fost transformată în muncă asupra unei oare- 
care întinderi din pământul de lucru precum 
a prăși, a cosi, a 'secera, care muncă, mulţumită 
abusivei interpretări. date legii celei vechi, cerc 

„astăzi aproape încincit numărul zilelor de mai 
nainte; | . 

c) Confirmarea (întărirea) monopolurilor se- - 
nioriale (ale stăpânului) asupra vinului, rachiu- 
lui și aşezarea monopolurilor cărnii, pânii, etc., 
ceeace face că țăranul nu poate nici chiar a 
ține şi a consuma vinul ce scoate din propria 
lui vie;: ÎN | Ma 

d) Dreptul recunoscut stăpânilor moșiei de 
a scuti de orice contribuţiune și de orice sarcină 
către „stat o a zecea, şi mai adesea, o a cincea 
parte din populaţiunea agricolă, aşezată 'pe mo- 
şiile lor, şi aceasta spre a exploata munca ler 

"în folosu-le. . 
„Cu toate acestea, regulamentul nu a depo- 

sedat cu totul pe .țărani de pământul ce ocu- 
pau, pe moşiile boierilor şi pe ale monastirilor, 
şi legea a -stipulat și definit lămurit cătimea 
de muncă şi felul de îndatoriri la care erau su- 
puși ciitre proprietari. Mulțumită însă la ne- 
păsarea guvernelor interesate cu mult mai mult 
a menagia pe boieri decât :pe țărani; mulţumită. 

. corupțiunii subt-administratorilor a căror ale. . 
gere însă era lăsată a se face de către însuși 
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țăranii, cu scopul de a.le da apărători con'ra impilărilor proprietarilor -şi: arendaşilor, s'au 'vă- 
zut îndată toate dispoziţiunile binefăcătoare, în- 
chezășluite de regulament în favoarea popula- 
țiunii rurale,. s'au văzut toate călcate și căzând 
în desuetudine. | - 

„ „Acţiunea guvernului fu cu totul „paralizată pe la ţară, țăranii fură lăsaţi în bunul plac al proprietarior, şi un fel de drept feodal fu reintrodus: în Moldova. 
+ _mâceastă stare de iucruri âtrăgând băga- rea de. seamă a Inaltei ] 
siei, o comisiune de boieri mari fu instituitii 
în :1850, în urma Convenţiurii dela Balta-Li- man, cu scopul de a pune capăt abuzurilor 
ce apăsau. pe populaţiunea agricolă. 

Raportul chiar'al acestei comisiuni constată 
pe deplin abuzurile şi suferinţele ţăranilor mal- : trataţi atât subt administratori cât şi de pro- prietarii și de arendaşii lor, etc. etc. 

„In urma lucrărilor acestei comisiu..i, o nouă lege, destinată a asigura mai bine pe țărani con- tra abuzurilor şi a defini mai bine drepturile şi. datoriile reciproce a ambelor Părți, fu pu- 
blicată în Moldavia, în 1851. Cu "toate acestea, această lege n'a respuns de lor la scopul care 
o dictase; și ridicând, pentru întâia dată, ţă- 

„ranilor dreptul. ce aveau, în' victu:en tuturor ur- 
barielor şi. chiar a' Regu'amentului organic de 
a preface claca în bani, această leve ma făcut 3 decât a continua să favorizeze apăsarea clăcași-, lor -de căt:e prop'ietari şi mai cu seamă de către arendașii lor. | - 

;.Comisarii Austriei, Franciei, şi Puusiei se cred datori a da o ochire așupra. dispoziţiu- nilor principale a legii . din 1851; astăzi. în vi- goare. N 

Porţi şi a Curţii Ru-.



“ „Conform aşezămintelor an'erioa:e şi unei legi votate mai dinainte de obşteasca Adunare, legea așeză trei categorii de relaţiuni între “proprietarii moșiilor şi țărani. Astfel în ţinu- tele 35) de câmp, țăranul pentru partea de pă- mânt ce i se cuvine dela proprietar este supus la clacă sau la o muncă obligatorie pe o oa- recare întindere -a pământului şi la oarecare cărături. In părjile muntelui, țăranul. nu este “Supus pentru aceiaş parte de pământ decât la o_ rentă fisă anuală şi al căii maximum nu poate trece peste cifra de 98 lei. Pe moșiile ră- zeşilor, sau proprietari: mici în devălmăşie, cul- tivatorul are facultatea de a plăti claca în bâni, după preţurile localităţii. E „Monopolurile sunt ţinute în. folosul Dro- prietarului. Din parte-i, şi acesta n'are drep- . tul de a pretinde dela: țărani nici o plată pen- tru ograda caselor şi pometurilor lor, nu are dreptul de a deposeda „De țărani de părticelile- „lor de pământ, sau de a schimba fără voia lor. aceste părticele pe alte pelice de pământ, şi a- fară de acestea este îndatorit de aceeaşi lege | de a da la toţi țăranii însuraţi, aşezaţi pe moșia . sa, sau cari Sar înşura pe viitor, nouă părți de pământ până la împlinirea a două treimi din întinderea cultivabilă a moșiei sale. Această îndatorire. nu priveşte şi pe răzași. | 
„Proprietarul nu are dreptul de a depărta pe un țăran de pe comuna sa, decât numai în urma “unei cereri (enquâte) formale a unei deciziuni „a consiliului de miniştri, sancionată de Domn, pentru cauză de perturbare a ordinei; și chiar în acest. caz, proprietarul este dator “a-l despă- gubi de casa şi plantaţiunile lui. , 

25) ţinutele = ţinuturile. 
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„Cu toate” acestea, păstrând claca ca dajdie 
„obligatorie şi legală, datorită de cea mai mare 
parte a populaţiunii rurale, adică de cultivato- - 

„Tii tuturor judeţelor de câmp, legea aceasta nu 
- şi-a îndeplinit scopul şi nici unul din abuzurile, 

pe cari legislatorii din 1851 voiseră a înlătura, 
n'a putut îi stârpit. | . 

„De aceea întâia și unica propunere ce au 
formulat “în Divan deputa;i. ţăranilor clăcași, 

„ca comitet al clasei lor, a fost de a se rescum- - 
păra claca, de a se desființa monopolurile şi a 
se așeza „autorităţile comunale, în alte cuvinte, 
de a fi recunoscuţi, prin o despăgubire a muncii 
ca proprietari definitivi a părților de. pământ 
cari sunt astăzi în posesiunea lor... 

„Comisarii Austriei, Franciei şi Prusiei, deşi 
constată cu părere de rău că propunerea fă- 
ranilor este scrisă într'un stil arzător, emfatic26 

“şi de ură, care nu poate veni din pana depu- 
taţilor clăcași, trebue. însă să recunoască, că 
condițiunea mizerabilă. a populaţiunii agricole 
a Moldaviei: merită cu atât mai mult atențiunea 
Puterilor, cu cât acțiunea guvernului 'este nulă 
pe la ţară, şi cu cât desele schimbări ale „per- 

“sonalului administraţiunii au  conttibuit foarte 
mult. a mări abuzurile. 

„Majoritatea deputaţilor clasei boierilor pro- 
prietari “mari, în număr de treişprezece depu- 
taţi, S'au crezut datori a apăra într'o lungă ex- 
punere istorică drepturile proprietăţii fonciare, 
fără însă a nega legitimitatea plângerilor țăra- 
nilor contra abuzurilor, | 

„Reclamând libertatea individuală pentru ţă- 
rani, proprietarii. mari au în vedere a desface 

  

proprietăţile lor de îndatorirea de a da ţă- 

26) stil - emfatic = afectat, exagerat, pretențios. 
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ranilor pământuri până la împlinirea. celor două 
treimi a întinderii cultivabile -a :moşiilor lor; ei 

: merg încă până a pretinde să le poată lua îna- 
poi părticelele de pământ. ce posedă astăzi. Na 

„Dacă această cerere a boierilor sar primi, 
„ar împovăra foarte grâv condiţiunea țăranilor, 
reluându-le pământuri ce ei au: cultivat Şi 'care 
prin munca lor au dobândit un preţ mai pre- 
sus de claca legală. Apoi -ar da naştere vaga- 
bondagiului în clasa rurală deposedată. Cu toate 

“acestea, deși contestă comunelor rurale cele mai 
mici drepturi asupra pământului siosiilor lor, 
aceiași majoritate a proprietarilor mari s'a vă- 
zut obligată a recunoaşte „trebuința de a se 
desființa claca sau munca îndatoritoăre şi a. 
se stabiliza țăranii, fără însă a defini ceeace în- 
ţelegea cu această vorbă. 

„Minoritatea proprietarilor : mari, unsprezece 
deputaţi, s'a mărginit a constata necesitatea ce 
era a preface în rentă claca la care ţăranii sunt 
supuși, lăsând la viitoarea Adunare legislativă 
desvoltările şi amănuntele refârmei. :Tot această 

„concluziune, sub o formă mai expl'cită, a fost 
asemenea adoptată de majoritatea comitetului 
proprietarilor mici, cari au consacrat un prin- 
cipiu a cărui echitate e foarte contestabilă, a- 
cela al uniformităţii dării datorite proprietarilor 
de către țăranii cultivatori, aşezaţi. pe moşii de 
câmp sau de munte, fie ale boierilor, fie ale 

" monastrilor, fie ale răzaşilor. 

N 

„Mai mulţi deputaţi de orașe şi ai cleruiui 
au sprijinit propunerea deputaţilor din clasa 
țăranilor clăcași. Sa e 

Nici una din propunerile făcute de: diferitele 
comitete n'a dobândit 'majoritatea în Adunarea 
enerală, cari prin urmare ma: putut. emite un p E „vot asupra cestiunii.. .„...- 
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„Insă din toate propunerile care s'au ivit în 
Divan, oricât de contradictorie ar fi, a rezultat 
„un fapt pozitiv pe care toate clasele l-au. ad- 
mis, necesitatea - urgentă de a îmbunătăţi con- 
dițiunea populațiunii rurale luându-se de bază. 
a nouei reforme desfiinţarea clăcii prin „despă- - 
gubirea şi constituirea țăranilor în proprietari 
fonciari. Divanul nu s'a putut înțelege şi a se 
învoi numai asupra acestori puncturi: asupra 
cătimii de pământ ce ar fi să se dea, epoca 
oportună şi modul aplicării legii, şi despăgu- - 
birea ce ar fi a se acorda proprietarilor de 
moșie. . -: - 

„Acest rezultat negativ, lipsa de înţelegere 
asupra unei măsure recunoscute în unanimitate 
ca indispensabilă, dovedeşte încă odată, că dacă 

„această reformă se lasă a o face numai. păr- 
țile interesate, nu se va săvârşi niciodată cu 
dreptate și cu mulțumirea tutulor. . » 

„Cestiunea condiţiun'i sociale a “țăranilor a 
trecut de un secol încoace prin diferite faze, 
dar nici un guvern m'a ştiut să asigure bunul 

-_ traiu al populaţiunii rurale, nici a „preîntâmpina 
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răul “care, astăzi, începe a lua aşa de mari 
proporţiuni. Emanciparea ţăranilor Transilva iei | 
şi Bucovinei, unde, până” în 1848, se . aplicau 
ponturi. inai ca. acelea ale Moldaviei, şi mai cu 
seamă marea reformă ce se operă azi în Rusia, 
fac încă şi mai indispensabile și mai urginte 
completa emancipare a populaţiuni!or rurale ale 

- Principatelor. Dar pentru ca cestiunea să aibă - 
o soluțiune echitabilă şi completă şi pentru ca 
această soluţiune să poată aduce toate roadele 
dorite, trebue ca condiţiunile guvernamentale ale 
Principatelor să fie, cât prin putinţă, mai asigu- 
rate; trebuie că această ţară să aibă mai 'nainte 
de toate un guvern tare constituit şi la înălţi-



mea . datoriilor ce-i impune marea reformă, ce- rută de cestiunea cea mat importantă pentru vii- „torul ţării”. Iată ce zic Comisarii! 
Insă mi se va întâmpina că suntem: autonomi, că cestiunea rurală este o cestiune din TĂuntru, că nu Suntem îndatoraţi de a ne ţi:ea de cele zise şi socotite de străini, şi că prin urmare putem hotărî cum vom voi despre 'soarta țăranilor. Am luat seama tă de trei ani, de câteori se atinge de a prelungi ces- tiunile pe care art. 46 din Convenţiu:e le cere a fi. hotărite cu grăbire și în avantagiul mulţimii, de a asigura libertăţile publice, de a sfărâma scutirile, privilegiile și monopolurile, cari până astăzi apasă * populațiuniie noastre — bunăoară monopolul bău- turilor, — întrun cuvânt, de a pune capăt dureri- lor trecutului și de a ne râdica națiunea prin râdica- „rea claselor rurale, a căror soartă s'a recunoscut ca rea de către întreaga Europă, noi totdeauna întâm- -pinăm că suntem autonomi şi foarte autonomi; şi că. - vom face ce vom voi şi când vom voi. Dar când se atinge de a ne numi Pairia cum au numit-o stră- moșii noştri, de a efectua Unirea Principatelor nu numai pe hârtie, dar și în' faptă, de a mai tăia un- .. ghiile jurisdicţiunii- consulare, de a face ca, mrăcar în țara noastră, străinii să ne reşpecteze, 0!. atuncea zicem, că suntem foarie puţini autonomi şi necoiite- „„nit hi se recomandă respectul tractatelor şi al Con-_ vențiunii, 

Drepturile ţăranilor Fie, Domnilor, voi lăsa ce. = oparte pe străini; mă lepăd recunoscute în și de d. Talleyrand şi de d. aşezâmântul lui Liehman şi de d. Richtoffen Ghica di az, . Și voi chema în ajutorul drep- „Gr. Ghica din 1851. urilor țăranilor 0 au'oritaie 
pămânțteană, voi chema pe un “cineva a căruia mărturie și drit de a vorbi . în ces- 
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țiune nimeni din noi "nu le va putea! contesta; Acest 
cineva este însuși legislatorul aşezământului din 1851, . 
este însuşi Domnul Moldovei, Grigorie: Alexandru 
Ghica V. V., carele, ca autorul legii, mai bine decât 
oricine altul, poate să ne spuie cari sunt drepturile 
şi îndatoririle țăranilor aşezațe prin acea lege. 
Cum ştiţi, Domnilor, înainte încă a încheierii trac- 

tatului We Paris, înaintea convocării Adunărilor ad- 
hoc, Poarta Otomană se socotise în drept de'a da, de 
a octroia2î) Principatelor Române o constituţiune. 
Această constituțiune 'la care unii din reprezentanții 
Puterilor garante își şi daseră consimţimântul lor, tu 

"așternută în protocolul încheiat în Constantinopole, . 
la 11 Fevruariu 1856. “ 
“In acel.timp, Poarta voia a. atrage în favoarea 
sa simpatiile populațiunilor noastre rurale, fiindcă 
în: boieri ea nu avea credinţă, socotindu-i devotați 
“Rusiei. Ea -dar se hotărî a se ocupa în deosebi cu 
îmbunătăţirea soartei țăranilor români, eliberându-i - 
de clacă și făcându-i proprietari. 

lată ce Turcia proiectă „pentru dânşii în art. 17 
din sus citata constituțiune: „Relaţiile între proprie- 
tari și țărani se vor regula întrun chip drept, în- 
cât se va putea prin învoială. Claca şi-serbiele per- 
sonale (podvezile, zilele de meremet) c& mai 6xistă 
încă, tie sub orice numire, se vor declara de -res- 

“ cumpărabile prin o lege specială, care se va decreta 
și executa cel mult: până într'un an, așa încât -cu 
totul să înceteze până într'un scurt timp”. 

Acestea 'se ziceau la începutul. anului 1856. Dacă 
Constituţiunea . proiectată de Inalta. Poartă s'ar fi 
pus în lucrare, țăranii români, în cursul anului 1857 
ar fi fost liberi de clacă şi proprietari, | 

Noi suntem însă în 1862, şi încă deputaţii români 
discută „ce. trebue:să facem. pentru ţăranii români! . 

- 2D-a acinia =a dărui. (neologism francez: octroyer); 
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Şi apoi ne mai tânguim că ara nu merge îna- inte, şi că cere reforina' legii electorale! 
Insă dacă art. 17 din proiectul de Constituţiune al Turciei” era de o mare binefacere peniru' „țărani, erau alte articole din acest proiect care jicnian dr=p- turile şi interesele României. Să Atuncea: Domnul Moldaviei se hotărî a apela la Congresul de Paris în cont-a lucrări'o” din Constan- tmopole. El luă în studiu constituțiunea turcească articol dupe articole, şi lângă fiecae adaose obser- 

vațiunile sale. , - Viind la art.'17, atingător de ce-tiunea rurală, şi cedând “influențelor miniştrilor săi și solicitaţiunilor proprietarilor îngrijaţi de reforma [urcească, Dom- nul Ghica combătu rescumpărarea clăcii, într'alte cu- 'vinte împroprietărirea țăranilor; însă aceasta o făcu - trăgându-și: argumentele din legea actuală,- pe cari el o declara ca cea mai bună ventru locuitori, fiindcă le asigura nu numai: prezentul, dar şi vio-ul har al generațiunilor celor mai depărtate. 
Iată propriile cuvinte ale Domnitorului: „Legislaţia actuală a lămurit tot aceea ce vechia legislaţie avea întunecat, pentru a lăsa cât sar pu-. tea mai puţin loc arbitrariului. Ea a desființat dijma care dă o idee de șerbire şi de vasalitate...: 
Așa dară, “după legea aceasta, fiecare țăran are partea sa hotărîtă de arătură, de fâneaţă și de pă- şune; în adevăr el nu e proprietar asupra acestora * însă are dreptul de a se folosi de rodurile lor; el nu poate înstrăina acest pământ, dar şi pronrietarul nu poate nici a i-l lua, nici a î-l schimba după planul 

„Acolo unde pământul trebuincios nu este de a- juns pentru a îndeplini partea hotărită a fiecăruia. țăran, el se împarte în trei părți, dintre care două sunt -ale: țăranilor şi a treia a proprietarului; în acest caz .scade și: lucrul în. proporţie... 
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Afară de aceasta, fiecare ţăran :are pentru locuința 
sa. o îngrăditură de 360 stânjeni quadraţi, pe cari îi 
lucrează precum. voeşte.... a 

„Acesta e regimul de față. Se poate ca la pu- 
nerea lui în lucrare să fie oarecare abuzuri: dar aşa 

- e soarta “tutulor legilor; -oricum ar fi aceasta e un 
progres, și chiar ţăranului i se dau mari foloase... 

„Se .cade oare a ne:atinge de astfel: de condiţii? 
E oare de folos ţăranului de a schimba soarta lui 
de uzufructuar sau de posesor 'cu acel de proprie- 
ar ?... a “ 

„ „Dar mai întâi care va fi chipul de  rescum= 
părare adoptat în această lege 'specială, care după 
art. 17 va trebui a fi pusă în lucrare înainte de un 
an?" N Ei 

„ln aceasta se întâmpină greutatea chiar dîntâi. 
Țăranul -vâ trebui el să plătească deodată capita- - 
lul pentru toate? Aceasta nu se poate iicidecum. 
Sau să plătească dobândă pe “fiecare an, fără a fi 
dator cu capitalul? Condiţia nu se schimbă și nu 
aduce nici un progres în starea actuală a lucrurilor. 

„Să zicem chiar că i se va da de geaba pămân- 
tul ce el lucrează acum; în puţini ani, țărânul pro- 
prietar va trebui să împărțească partea sa. spre a.: 
o da copiilor săi;. sau suferind consecvințele gre- 
şelelor sale, sau a pagubelor neprevăzute, el o va 
vinde și va rămâne atât el cât și familia sa lipsit 
de toate mijloacele 'de vieţuire. Ia | 

„Proprietarul care va fi cumpărător nu va fi mai 
„mult îndatorit de a-i da (un alt pământ, precanr dupe 
legislațiunea de astăzi el este îndatorit de a da jie- 
căruia, chiar de ar fi şi mai mulţi într'o singură fa- 

„_milie, câte o parte de pământ...”. | 
Când textul legii este atât de clar şi lămurit, când 

Comisiunea internaţională, aceea care a fost însăr- 
„cinată de tratatul de Paris de a studia starea lucru - 

rilor, recunoaște că după legile în vigoare țăranul 
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este uzu/ructuar pe legiuitele sale fălci sau pogoane, şi că proprietarii de moşii sunt datori de a da insură. feilor pământ până la două treimi a moşiei, :când însuşi legislatorul din 1851, în conformitate şi cu legea .regulamentară, vine şi explică legea şi recu- noaște drepturile țăranilor,- cum am Putea acum noi, Deputaţi ai Parlamentului. român, noi, repre- zentațiunea legală a României, noi cari suntem da-. tori a apăra drepturile mai ales ale acelora. cari nu sunt aici reprezentaţi, cum am putea, zic, a veni mică umbră de dreptate, am putea izgoni pe ţărani lor garantate prin toate legile vechi şi noul, dreptul de a fi uzufructuari pe legiuitele” părţi de Pământ ce le exploatează? Şi cum am socoti, că cu cea mai. mică umbră de dreptate, am putea izgoni pe ţărani din locurile : lor, din drepturile lor, și a le zice să se mulțumească cu darea de 1, 2 sau 3 pogoane de om, ca pământ comunal, când legea actuală le dă întreit mai mult? Dar cum.-am crede că am putea aplica asemenea nedreaptă legiuire? Da, domnilor, . nedreaptă, căci şi posesiunea şi uzufructul este un drept tot așa,de sfânt cât şi proprietatea! | 

Situaţia creată prin Insă, îmi or întâmpina: u- acezăn aa az nii din onorabilii deputaţi de aşezamântul lui_B, dincoace de Milcov! i Ştirbei nu le ieagă, „In Țara Românea:că, ță. O —— tranii nu au a-eleaşi drep'uri care, le au în Moldavia. Aşezământul din 1851 le-au şters aceste drepturi. Domnul Ştirbei a statornicit -Că țăranul nu este decât chiriaş, - şi că Droprieta- “rul poate a-l izgoni de pe moşie, oricând va voi. Aşa este, după aşezământul din '1851; dară o re- cunosc, Domnul Ştirbei a decretat. că în viitor ță- ranul din Valahia nu va mai fi decât un simplu chi- riaş, -un proletar, De +care proprietrul :oricând va voi, va putea a-l izgoni ru riumai de pe moșie, dar 
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chiar şi din casa sa, clădită de el. Insă, îmi voi per. . 
pite de a întreba şi eu. pe acești onotabili ai mei - 
colegi. -„De când, în Principate, Domnii au: avut 
dreptul de a face singuri legi? Cum, Domnilor, Adu-: 
narea Țării Româneşti, din care mai „mulți din 'Dum- 
meavoastră aţi făcut parte, a dat, în sesiunile tre- 

„cute, mai multe. voturi, după: care s'a hotărît că 
"chiar dispoziţiunile Domnului Ştirbei, făcute cu. îm- 
„preuna lucrare-a Divanului ad-hoc dela Balta-Liman, 
sunt supuse reviziunii Adunării elective, că chiar 
sămile Vistieriei, încuviințate de acest Divan, se cu- 
vine a. se cerceta din nou de către Adunare, aşa pre- 
cum dela 1848 ţara nu a mai avut reprezentațiune 

„legală; şi tot acei deputaţi cari au dat asemenea 
voturi ar veni acum și ar recunoaște Domnului Ştir- 
bei dreptul ca singur, fără măcar cooperațiunea Di- - 
vanului ad-hoc; să i facă un așezământ, care restoarnă 
o legislaţiune! de sute de ani,: care rădică țăranilor 
drepturile, ce - le sunt închezășluite prin vechile le- 
giuiri, prin Condica lui. Caragca, prin chiar Regu- 
lamentul organic!  Atuncea recunoșteţi Domnului 
Ştirbei şi dreptul de monarc, de autocrat, de samo- 

derjiat 5), şi nu-i mai revizuiți administraţiunea îi- 
nanciară, nu-i :mai cercetaţi semele, nu-i mai con- 
fiscaţi averea. Aţi hotărît că el n'a fost competinte 
a cheltui un singur ban fără încuviințarea Adunării, 
şi astăzi îi recunoaşteţi dritul de a hotărî singur cea 
mai grea cestiune care, după mărturisirea Europei, 
se agită. de două sute 'de ani în Principate. Pentru 
numele lui Dumnezeu, să fim consecvenți măcar în- 
tr'o asemenea cestiune dela a cărei soluțiune atârnă 
în mare ;parte însuși viitorul naţionalităţi! noastre! 

Dar să zicem, pentru un moment, că Domnul 

28) samoderjiat (cuvânt slavonesc, întrebuințat în documentele 've- 
"chilor. noşteri Domni) = a tot stăpânitor. 
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Ştirbei â avut dreptul să prefacă- singur legislaţiu- nea rurală. Fie! şi așa fiind, apoi recunosc că există . O mare deosebire între legislaţiunea din Valah'a şi între acea din Moldova în privința țărazilor. .Dar 
acum. şi eu voi întreba, pe ce dreptate dumnezeiască sau omenească ne-am. putea întemia spre a unifica aceste două deosebite legiuiri, nu. dând țăranilor de 
dincoace de Milcov drepturile fraţilor lor din Mol- 
dova, ci desbrăcând şi pe aceştia din urmă de drep- 
turile ce până acum le-au avut şi le au în fiinţă? „Dar de când refonna. şi unificarea legilor tre- 
bue să se facă în' folosul celor putini, iar nu a'ce- lor:mulţi, în fo'osul unei clase, iar nu, a populaţiu- 
nii întregi? Au aceasta. ar fi să se facă pentru- 
că “țăranii du au. dreptul să, fie aci, nici măcar. 
prin o indirectă reprezentaţiune; şi pentrucă numai 
noi. proprietarii suntem chemaţi de a rezolvă această cestiune, întralte cuvinte de.a fi impricinaţi şi ju- 
decători totodată?. Domnilor, Domnilor,. să gândim: 
că este un Dumnezeu, să gândim la cuvintele ce, cu 
120 de ani mai înainte, ziceau strămoși unora din 
noi, când desființau lanţurile rumâniei şi ale vecină- 
Zății!» | Nu | 

„Nu este lucru creștinesc; este de mare „pagubă 
sufletelor noastre să "punem - sub jugul robiei. pe. 
fraţii noștri!” | E e 
„Şi care mai grozav jug al .robiei poate fi -altul, 
decât sărăcia și proletariatul, - care” negreşit va fi 
partea țăranilor, dacă în loc de a. îmbunătăți, von 
înăspri soarta lor? A 

Insă nimenea din noi nu o vrea aceasta. Toţi,. 
îmi place a o crede, voim îmbunătăţirea” soartei săte- 
nilor noștri, căci: îmbunătăţind. soarta lor, îmbunătă-. 
im soarta . ţării, și prin “urmare şi propria noastră 
soartă: şi din contră, vai de noi, dacă. am socoti . 
că soarta țăranilor fiind rea, soarta țării, soarta - noastră va putea fi și'rămânea bună! - o 

N 
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Spre a ajunge însă la această îmbunătăţire; chi- 
pul. cel mai drept, cel mai practic, cel. mai! leginit 
mu este de a lua, ci de a da sau măcar de a păs- 
tra. Țăranii au astăzi în stăpânirea lor legiuitele. po- 
goane sau fălci, date 'lor spre exploatare, cum zic 
însuşi. aşezămintele rurale din 1851, în măsura în- 
leme.ată pe adevărata lor trebuinţă. Tânguirile ţă- 
ranilor. n'au fost niciodată că li se impune o prea 
mare întindere de pământ. Aşa dar, misiunea noas- 
tră nu este de a ne pune a chibzui dacă ţăranul 
are mult sau puţin pământ. A lua acum dela pro- 
prietar o singură prăjină din locurile sale și a o da 
locuitorului ar: fi o nedreptate ce am- face proprie- 
tarului; a lua iarăși de la sătean o singură prăjină 
din ceeace el astăzi stăpâneşte și a o da proprieta- 
rului ar fi o nedreptate. ce am face ţăranului. Tân- 
guirile sătenilor n'au fost şi nu sunt decât „despre. 
munca silită:. claca sau . boierescul la care ci sunt 
supuși, cerând răscumpărarea sau plata în bari. In 
rezolvarea , acestei cestiuni, în' înlocuirea muncii silite 
prin un mod de despăgubire mai uşor, mai înde- 
mânatic, mai asigurător în coftra - abuzurilor şi a 
impilărilor stă dar misiunea noastră; şi îndeplinin- 
u-ne această misiune în marginile aceste, să fim 

siguri că vom ajunge la acea îmbunătăţire ce Con- 
venţiunea, ce interesul naţiunii reclamă ca să intro- 
ducem în soarta țăranilor noştri. 

„Libertatea proprietății, libertatea ntuncii; liber pro- 
prietarul, liber țăranul: se striga mai ales în Țara 
Românească, pe la anul 1857! Oamenii practici au 
înăbuşit de pe atunce acest strigăt, au respins a- 
ceastă teorie care, dacă ar fi fost a se „pune în lu- 
krare, ar fi adus după sine consecvinţele cele mai 
grozave, şi în. privința naţionalităţi și în privinţa” 
agriculturii noastre. Astăzi toţi, și conservatori și li- 
berali, înţeleg că ţăranul nu poate fi smuls din casa 
sa, din câmpul său şi isgonit pe drumuri în voia 

 



„lui Dumnezeu. Toţi înțeleg că ţăranul are două drep- turi necontestabile: dreptul de Locuinţă şi dreptul de hrană pe moşiile noastre. Acest drept nu li s'a putut : contesta chiar de către apărătorii proprietății - abso- „ lute. din sânul Adunării ad-hoc a Moldavie, de către. majoritatea comitetului proprietarilor mari, căci, deși ei tăgăduiau ţăranilor orice drept, orice şerbire asu- pra moșiilor noastre, totuşi, în încheierea lor, n'au. putut face altminteri decât de a proclama ' că: Le- __gea (ce va avea Adunarea legiuitoare a face în cea întâiu a ei sesiune), va fi întemeiată pe. principiul respectului proprietății şi totodată va privi şi la sta- bilirea şi ta chipul viețuirii locuitorilor. săteni, astăzi lucrători de Pământ. e . 
In aceasta este subscris şi unul din raportorii în cestiunea rurală, onorabilele Domnul. Grigorie Costache. lepuranul. . ” | Impace acum: Domnia-sa aceste trei principii: res- pectul proprietăţii, stabilizarea locuitorilor şi chipul viețuirii lor, şi toți îl vom aplauda. Rezolve Domnia-sa- greul probleri “pe baza principiilor de mai sus și d-lui va fi un mâre -bărbat. De 
Așa dar, domnilor, cum vedeţi, după chiar înche- ierea apărătorilor „Proprietății absolute din. Aduna . rea ad-hoc a Moldaviei, este cu neputinţă de a .râ- dica din mânile, din stăpânirea țăranilor, pământul pe care ei sunt sfabilifi, pământul pe, care ei își gă- sesc chipul de viefuire. După. convicţiunea mea, de- posedarea țăranilor de pe acest Pământ nu S'ar putea face în România fără o grozavă catastrofă, căci: is-.- toria și facturile 29) trecute şi contimporane din pre- . giurul' nostru ne dovedesc că pretutindeni şi în Fran- cia, și în Germania, și în Austria şi în Rusia, țăranul nu S'a-emancipat decât împreună cu pământul ocupat de el. Insă mi se va răspunde: acolo ţăranii au fost 

  
  

„-- 29). facturile = faptele, 

17. Kogălniceanu, Scrieri și Discursuri, | 257



şerbi, la -noi ei “sunt oameni liberi încă. din anii ? 
"1746 şi 1749, când s'a desfiinţat rumânia în Valahia 

„Şi „vecinătatea .în Moldavia. Mare greșală, deplină «- 

" de un secol, .:.... . 

oare. Robia,. șerbia,-sau cum. se Zice în limba fran- 
ceză: le. servage, şi în limba germană die .Liebeigen- . 
schajt,: da, s'a desfiinţat în principate de mai mult 

“ Da,-în zilele memorabile de 5 August 1746 şi 
-G- Aprilie 1749, şerbia a contenit de a fi condiţiunea 
țăranilor noştri. „Ei mau mai putut îi strămutați 
„din satul lor-cu. sila; ei n'au mai 'putut fi vânduți 
„fără de. moşie; ei n'au mai. putut fi despărțiți cu: 
„împărțeală, sau'a se da în foi de zestre, sau a se 
„Schimba numai pe oameni fără de moşie, sau :pe : 
„copii a-i despărţit dela părinţi; într'alte cuvinte ei 

" „m'au' mai putut fi trataţi ca robi:sau ca şerbi”. 
lar mărginiţi, opfiţi de a se strămuta “din sat fără 
voia sfăpânului şi siliți de: a se întoarce înapoi ori-. 
când și. unde fugeau, ba chiar certaţi;  într'alte 'cu- 
vinte -Zipifi - pământului, - glebae adscripti,. ei tot au 

“urmat. a fi: şi după desfiinţarea rumâniei și a vecină- 
tății. Chiar actul Adunării Moldaviei o rostește ca- 

E - tegoric:... 
„Şi când. se. va vinde: moșia,: oamenii să nu se 

„vânză, şi ca nişte .săfeni 'ai sătelor, în sat să rămâie 

4 

făcând slujba .obicinuită”. Ie 
i ŞI: această'-stare :de ' lucruri s'a menţinut până la . 
Regulamentul organic. Ca să o dovedesc aceasta, 
nw':voiu avea recurs decât la. acte autentice, la însuşi 
legistațiunea-> țării. dinaintea. şi. în : urma - desființării 
şerbiei..țăranilor... : 
iată CE găsesc! deopotrivă şi cu acelaș text şi în 
“Condica. lui Vasile Vodă din anul 1646, şi în Indrep- 

tarea legii, publicată .din ordinul lui. Mateiu: - Basa- 
rab-V. V; în anul 11652; îi 

„Când va fugi țăranul” dela locul şi dela stă-- 
- pânul său, atunci nimeni nicăerea să nu-l primească, 
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iar de-l va şi primi deodată, atunci deprab să-l în- toarcă la satul lui de unde este; iar de “va fi având vreo treabă cu: aceia,' acela” ce l-au primit, atuncea să se pu:e a-și spune treaba Domnului al acelui sat; iar de va meşteșugui într'alt chip, şi va călca pravila . aceasta, atunci să plătească la Domnie 12 litre de argint şi 24 litre boierului aceluia ce al cui va fi țăranul”. - ” IE Această legiuire este făcută cu o'sută de ani îna- intea desființării şerbiei țăranilor din: Principate. Să vedem acum 'dacă o sută de ani după. deşființarea ve- cinătății, atunci când se zice. că țăranii au fost de- venit liberi, să vedem ce legi regula libertatea lor: „lată, Domnilor, ce găsesc în hrisovul Domnului “Moldaviei Ioniţă Sturdza și în anaforaoa boierilor Di- vanului Moldaviei, din 10 Aprilie 1827: . .-... „locuitorii ce vor fi pe _moșiile. boierești şi ale altora nu pot avea voie a se .rădica fără“ voia sfă- Pânului; şi pururea fugarii de acest fel [ce] se -vor rădica fără de voie, 'să fie aduşi la urmă şi cerzaţi». „ Acest act nu-l-poate tăgădui nimeni, „căci origi.2a- lil se află în arhiva Moldaviei, și doi din subscriitorii săi se.află pe băncile noastre: onorabilii domni Pe're Roset și Ştefan Catargiu. Re “Să potrivim acum legislaţiurea lui. “Vasile—Lupu - și a lui Matei Basarab din secolul al XVII-lea şi a- „ceea -a lui Ion Sturdza din secolul al:XIX-lea, și apoi să mai pretindem că în anii 1827'făranii noştri erău oameni liberi! . . E E 
“Nu,- Domnilor; ţăranii noştri: au urmat a fi lipiţi către satul lor, către pământ, au urmat a fi „glebae adscripti” până la anul 1832. Regulamentul organic * pentru întâia' dată a dat țăranilor o. condiţionată. li- bertate şi însuși  aşezămintele din 1851 au păstrat încă oareşicare mărginiri în: libertatea”. de - strămu- tare-a: țăranilor; altmintrelea “ce ar însemna art. .144, -$ 9 din Aşezământul Domnului! Ştirbei, care zice; . 
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„Sătenii pot să se strămute la sorocul 'ce s'a zis 
“mai sus (numai la facerea cataprafiei, într'ălte cu- : 
vinte, odată în cinci ani) în orice număr vor voi, 
poate să se strămute şi satul întreg; nici un proprie- 

- tar însă nu este volnic să primească pe a sa moşie, 
1 

mai mult decât 12 familii deodată dela unul şi ace- 
laș sat”. 

SI Emancipare cu Aşa dar, până la Regulament, 
țăranii noștri fiind /ipifi pămân- . 
tului, şi Regulamentului şi Așe- 

zămintele din 1851 menţiind claca 
şi boierescul, noi nu putem acum a emancipa pre 
țărani decât. împreună cu pământul ocupat de ei. . 

împroprietărire. 

„“Nicăiri, nici în ţările: latine, nici în ţările germane 
Mici în ţările slavone, ţăranul din șerb nu s'a prefă- - - 
cut în lipit pămân ului, şi din lipit pământului, din 
clăcaş nu s'a prefăcut în - cultivator liber decât ră- 

- mâind stăpân pe pământul exploatat de dânsul. . 

| lor: iai . 

„Legea slavonă zice: Şerbul este. al stăpânului mo- 
şiei dar şi pământul este al şerbului, şi stăpânul 
„moşiei nu poate isgoni. pe şerb de pe moşie”. 

- Subt ochii noştri, şerbii din Rusia se emancipează. 
Ei bine, eu fac întrebare: Se emancipează ei cu sau - 
fără pământ? Legea emancipaţiunii țăranilor rusești 

„este publicată nu numai rusește, dar și în limbile 
franceză și germană. : 
„Citiţi-o Domnilor, și veţi vedea că fiecare ţăran 

rus. primeşte, sau mai bine zicând, păstrează nu 
numai “casa şi îngrăditura, sa, dar şi locul de păşune, 
de arat şi de fânețe ce-l are în stăpânire. Singuri 
servitorii, slugile din casele boierești, singur lucră- 
torii din fabrice se emancipeză numai cu persoana 

Ar fi a mă întinde prea departe dacă mi'aș pune | 
a face istoricul emancipaţiunii țăranilor din Francia, 
Germania, Austria, Prusia. Insă din toate legisla- 
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- țiunile ce regulează materia, rezultă faptul constatat şi fără excepțiune, că pretutindeni emancipaţiunea cultivatorilor a trecut pri fazele următoare: ă - Din șerbi, ţărânii au devenit liberi. de persoană, însă /ipifi pământului şi clăcaşi; apoi claca, ori s'a "rescumpărat odată pentru totdeauna, ori s'a: prefăcut în o dare bănească anuală (reată, cens, zin:). Insă niciodată şi nicăirea, țărânii mau fost deposedaţi din pământurile exploatate şi îmbunătăţite de ei. 

Numai în Polonia, unde legis!aţiurea rurală şi starea legală a ţăranilor era întocmai ca la noi, prin Constituțiunea din. 1807, octroiată. de Napoleon I, marelui ducat de Varşovia, s'a -proclama. /îvertatea făranilor, după principiile codului civil francez. Acest cod, nești.nd nimic din constituțiunea comunei şi | proprietăţii slavone, necunoscând decât proprietatea” occidentală, adică absolută a deposedat, fără a şti milioane de țărafii. | E 
Insă rezistența a fost atât de mare, încât legea nicăire nu s'a putut aplica. Vechea legătură a clăcii între proprieiari. și cultivatori s'a menținut până în anul contenit. După cincizeci şi patru de ani, în anul . - 1861, însă am.văzut pe însuși propuietarii .poloni luând iniţiativa emancipării şi a împroprietăririi de. . “săvârşite a ţăranilor pe pământurile exploatate de ei, și iată cum s'a spălat păcatul comis în 1807. 
Aşa dar, Domnilor, din toate cele expuse mai sus, - rezultă că cea întâi condiţiune a îmbu:.ătăţiri. soartei țăranilor români este: respectarea Posesiunii . lor pe pământul ce legile în vigoare la dau spre exploatare. „ “Odată -acest principiu recunoscut, orice soluţiune -va fi putincioasă, va fi primită. Şi ajungând aicea, . : Domnilor, eu nu voi veni cu nici o -soluţiune 'dela mine. Vă voi cita numai soluţiunile ce s'au adoptat | de două ţări mari. cari sunt în megieșie cu noi: Aus- -  tria şi Rusia. 
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'Imbunătăţirea Soluţiunea dată de Austria 
| aa pe - „a privit şi o veche “parte a 

soartei țăranilor în Moldaviei, Bucovina, în care - 
- Rusia şi Austria. până la anul 1848, a fost în .- 
O ——— _ - putere legea moldovană hri- î 

sovul'sau pontul lui Grigorie Ghica V. V. din 1766, 
- Rusia rezolvează cestuunea rurală și în privinţa 
Basarabiei, o altă parte a Moldaviei, și în care iarăş . 
până acum 'se.menţine vechea lege moldovenească 
foarte puțin modificată prin contractul normal din 
1846; Ni - ăi 
„. Soluţiunea Austriei este radicală, SoJuţiunea Rusiei 
este graduală. Și una şi alta sunt bune, sunt un 
inare pas făcut înainte spre îmbunătățirea soartei 
țăranilor, .căci şi una şi alta purced dintr'un punct de 
"dreptate; nu rădică. ţăranilor un palmac de pământ 
din “aceea ce ei stăpâneau înaintea nouei -legiuiri 

i și nu se ocupă decât de modificarea sau desființarea 
căci, IE 

Soluţiunea Austriei face pre ţărani. proprietari de 
îndătă, cu despăgubirea . proprietarului moşiei, “sub 
garanţia şi cu participațiunea: Statului. - 
Soluțiunea Rusiei face pre țărani proprietari nu: 

mai p€ casă, pe îrigrăditură, pe livadă şi pe isla- 
zul din lăuntrul satului, iar pe locul de pășune, 

„de arătură, de fâneje, îl face deocamdată numâi uzu- 
" fructuar vecinic. - a SE 

Această” legiuire. fiind mai puţin cunoscută, “da- - 
ți-mi. voie;să vă citez articolele ei cele mai principale. 

- “Din. Regulamentul general: 
Art. |. — Starea de şerbie. a țăranilor 'li- 

piţi de :pământ pe moșiile stăpâneşti precum * | | 
“şi a slugilor, este oborţtă pentru : deapururea.. 
„Art. III. — Proprietarii păstrând ' drepturile 
lor de proprietate pe toate pământurile .ce -sunt 

- ale lor, dau ţăranilor, în contra a. hotărite- în- 
datoriri, uzufructul vecinic a îngrăditurilor lor 
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„* şi pe lângă-aceasta “spre a închezășlui vieţuirea lor și îndeplinirea îndatoririlor .lor- către guverna - şi către proprietate, le dau căfimea de. pământ „ultivabilă” cu aparteninţele - rurale statornicite - de regulamentele locale. | 
„Art. VIII._— Proprietarii, după ce au lăsat " țăranilor 'uzufructul perpetual al pământului ce li s'a păstrat în stăpânire; nu 'mai sunt: datori în: viitor de a le mai da,. sub nici :un, cuvânt, "oaltă parte de-pământ. +, 
„Art. XI. — Este lăsat țăranilor dreptul:de a rescumpăra îngrăditura, sau vatra, spre a o 

: Stăpâni în deplină proprietate, răspunzând suma „2 răscumpărării hotărită prin regulamentele: locale.. 
După art.. 37 din Regulamentul Marii Rusiei, a. Micii Rusiei şi a Rusiei Albe, “sub nume de vatră sau - îngrăd.tură, se înţelege tot pământul cuprins în lă- untrul satului, adică ocuinţa țăranilor,. clădirile care - Servă la gospodăria lor, la industria lor,- acele care sunt pentru. trebuinţa comunei precum și toate” gră- dinile şi livezile de pomi a țăranilor, cânipiştile, şurile, locurile pentru . cultura hameiului, pentru. stupi, adă- pătorile, islazul din lăuntrul (vypusk) şi locurile de-. . şerte între clădiri, precum şi ulițile şi hudițile tre. - buitoare. pentru _circulațiune. a e 

-- Art. XVII. — In fiecare,sat, țăranii păstrează în uzufruct perpetuu îngrăditurile lor, pășuriea, "locul. de. arat și de fânețe în “aceeași întindere - și în acelaș-număr de desetine de care ei se bu- " curau: înaintea întăririi acestui regulament; “cu „aceasta însă că această: cătime dz pământ .să „nu treacă peste „maximum calculat pentru “în- treaga comună: (adică - două treimi din întin- _- “derea exploatabilă “a moșiei). _-- AN i — Art. CĂI. — Dacă o familie de țărani pă- „ Tăseşte comuna, sau dacă -un cap de familie 
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"ar muri fără a lăsa moştenitori, şi că pământul 
„Său rămâne vacant sau liber- din orice motiv, 

lotul acesta rămâne la dispoziţiunea comunei 
„care poate a-l lucra în comun, sau al da ca 

„uzufruct moştenitor unui nou cap de .familie. 
Art. CLIV. — Suma rescumpărării pentru 

„îngrăditură se hotărăşte, înmulţind cu 162 par- 
„tea din obroc (darea bănească) afectată de că- 

tre charta reglementară pent u zisa îngrăditură. 
„Art, CCĂXXĂVI. — Până la împiniea de 
“ doui ani dela întărirea acestui regulament, ţă- 
„ranii nu pot trece dela clacă la. obroc (darea - 
bănească) fie cu comune întregi, fie cu familii— 

„în deosebi, altfel decât după încuviințarea pro-: 
“prietarului. Dar după doi ani, ţăranii dobân- 
desc dreptul de a preface claca în obroc (da- 
rea bănească) fie în comune întregi, fie şi în- 
dividual, fără a fi îndatoriţi de a mai cere în- 
voirea .proprietarului;- decât numai cu condiţiu- 
nea ca să-l încunoștiințeze mai deînainte. 

Art. 4 şi 18 din Reglementul gereral zice: . -. 
Proprietarii nu pot sui obrocul sau claca peste - 

„ceeace era -hotărit înaintea întăririi reglemen- 
telor. “ Da 

Iată, Domnilor, o soluțiune gata, o lege. potrivită 
cu împregiurările noastre, economice, cu .rebuinţele- 
agriculturii, cu. necesitatea îmbunătăţiri! soartei să- „. 

_tenilor români. 
Eu nu cer pentru țăranii noștri „liberi, cum se 

zice, decât aceeace împăratul -Aiexandru al II-lea şi 
noblețea Rusiei au făcut pentru șerbi, pentru crapos- 
noi. Nu veţi zice, dar, că vă 'cerem soluțiuni comu- . 
niste sau 'soci liste; vă cerem soluțiunea adoptată d2 - 
statul cel mui conservator din Europa,.. statul căruia 
datoriți Reglementul- organic. . 
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Emanciparea şi "Nu. vă place această so- : = luţiune, atunci să luăm una împroprietărirea  “;., acele care le-au propus. impuse de Puterile Puterile cărora datorim Con-. II venţiunea din 7 (19) August străine. 1858. - | 
N. „__ „Iată soluţiunea încuviinţată de Turcia în 11 Fevruarie 1856: . E 

„ „Claca și şerbiele personale ce mai există încă, fie sub orice “numire,. se vor declara de rescumpărabile prin o lege specială; . care se. - 

  

va decreta și executa cel mult până întrun | scurt timp”. a 
iată soluţiunea propusă în sânul - Comisinii . în- . ternaţionale din Bucureşti de către comitetul însăr- cinat cu studiarea cestiunii rurale, adică de către - Comisarii Austriei, Franciei și Prusiei, E 

„Comisarii Austriei, Franciei şi Prusiei tre- . bue să :se mărginească a constâta factele; ei nu sunt în stare a se pronunţa asupra baze- lor ale însăși reformei și-nu pot decât a re- zuma -astfel cestiunea: trebue pe deoparte a se îmbunătăţi starea țăranilor, liberându-i de „clacă prin despăgubire şi constituindu:i _pro- prietari pe ceeace au astăzi în posesiune; pe dealtă parte a se scuti stăpânii moşilor de în- datori.ile foarte împovărătoare la cai sunt su- „puși către clăcaşii și urmaşii lor în ramura băr. bătească. 
„Soluţiunea- acestei mari probleme - cere -dar -O deplină cunoştinţă şi” o. serioasă cercetare a 'în- 

„tereselor locale; dela măsuri!e ce vor fi adop- tate depinde în fine prosperitatea industriei a- „gricole, care, în toate țările, şi mai cu seamă - în Moldo-Valahia. formează sorgintea 30) prin- . cipală a avuţiei şi prosperității națiunii”. 
30) sorgintea = isvorul, - N a e 
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Această soluțiune s'a .adoptat și de comitele Va- 
levski, şi s'a propus în sânul Conferinţei dela Paris, 
idin care a eşit Convenţiunea din 7 (19). August :1858. 
„„ Ea” este cuprinsă în: întâiul proiect. de. Conven- . 
țiune şi este redigiată 31) în următorul chip: | 

„Se va procede fără întârziere la. reviziu= 
nea “legii care regulează relaţiunile dintre pro- 
prietarii de pământ cu: cultivatorii, spre a îm- 
bunătăţi “starea țăranilor, liberându-i de c/acă 

“prin despăgubire şi făcându-i proprietari a ca- 
» sti și a-locurilor pe cate ei le stăpânescu as- 

: făzi», a a 

Datoria - Parlamen- Dacă Europa nu s'a pro- 
Român d - nunțat hotărâtor în -cestiune, 

tului Român de a „u este pentrucă soluţiunea 
îmbunătăţi soarta propusă de preşedintele: Con- 
ZT 7 terinţei s'a socotit rea, ci pen- 

;. țăranilor,  - trucă puterile au voit să lase 
„„. însuşi Guvernului” şi Parla- 

mentului român misiuriea şi onoarea de' a hotărî 
cestiunea în deplina lor autonomie, mărginindu-se 

„ Mumai a le pune înainte drept bază: necesifafea îm- 
bunătățirii soartei ţăranilor. Da 

=: ŞI: noi, Domnilor, legale reprezentaţiune "a ţării, 
ne-am folosit de această autonomie, nu spre-a da ţă- 
zanilor” ceeace pretutindene li s'a dăâţ, ceeace însuși 
Puterile străine au recunoscut ca singura condiţiune” 

„de îmbunătăţire a soartei lor, ci. spre a-i: reduce la 
'soarta de chiriași, ci spre a-i preface în :proletari; sau, 
aceeace este mai tot una, a le lua din stăpânire mai 
“mult. decât două treimi din legiuitele' lor .părți de 
pământ, şi așa a înăspri, în “loc de a îmbunătăţi 
“soarta lor. Căci, Domnilor, când chiar leginiitele po- 
„goane de astăzi deabia ajung la întreţinerea unei fa- 

        

31) redigiată = redactată, 
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„milii, ce voiţi să facă jăranii cu un pogon; două sar . trei, cum auz că unii din D-voastră, prin: o. parti- monioasă- generozitate, propun a se lăsa în', stăpâ- nirea sătenilor! Dar la 0 a doua generaţiune ce are să devie această iluzorie proprietate: şi cum se poaţe crede că ţăranul ar primi o asemenea lege cu mult mai impilătoare decât legea actuală, care, cu toate abuzurile ei, încai. le asigurează pământ, nu numai pentru prezent, dar şi pentru viitor? e 
“Sărmanii țărani! Ei până acum aveau în spinare . un Singur sac; acum ca îmbunătăţire am voi să le punem pe umere doi saci. Noi am da ţăranilor . noştri. libertătea [pe] care țăranii poloni se tânguiau că stăpânii- lor voiau 'a:le-o da în 1807; “libertatea paserilor cari se gonesc de pe, un 'copaciu plin de “îructe: pe un copaciu cu crengile goale. Ni”se pro- pune a libera pe țiani de: fiare; însă cu condiţiune că, odată cu fiarele, să le luăm și cismele! 

„„. “Noi Români, cu un guvern. românesc, şi într'o țară românească,_noi mandatari ai naţiunii roniâne, “prin reformă ce ni se propune, am face ca ţăranii noştri, ca: fraţii noştri, în „Propria lor fară, să se afle mai rău decât sunt țăranii români înr- Bucovina, în Transilvania, în Basarabia, sub jugul Nemţilor, al Ungurilor şi al Ruşilor. - ÎN 
__ Dar aceasta ar fi „pentru noi o ruşine neştearsă; “dar aceasta ar fi un „păcat de moarte, care ar pica pe "capul nostru, pe: capul fiilor noștri. Dar Dum- nezeu și națiunile lumii ne-ar lovi cu un blăstem, care, în seculi nu s'ar mai şterge. E Iată, Domiilor, cauzele cari: mă fac să combat din toate -puterile mele proiectul Comisiunii Centrale: şi-orice alt proiect- care ar ținti de a lipsi pe ţărani de o singură prăjină: de pământ din ceeace ei as- '- tăzi: stăpânesc în puterea legilor în vigoare. : . ..: -.. Asemenea proiecte sunt în : contra - dreptăţii, în. 
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„contra legii, în contra naţionalităţii și în contra chiar 
interesului proprietarilor de moșii. 

Ele ar fi în contra dreptăţii, pentrucă nu este 
-drept să ne folosim de puterea noastră de  legiui- 
tori, spre a strâmbătăţi-pe cei slabi şi-pe cei ne- 
îndrituiți de a ridica glasul aice. 

Ele ar fi în contra legii, pentrucă ar trage din 
stăpânirea țăranilor părticica de pământ ce le-o: ga- 

Tantează legile actuale. * 
Ele ar fi în contra naţionălităţii noastre, pentrucă,. 

departe de.a desvolta simţul patriotic în inima gloa- 
telor, fără de care o naţiune niciodată nu este tare, - 
ele n'ar face decât 'de a deslipi clasa cea mai nume- 
roasă a populaţiunii noastre dela sânul „patriei pen- 
trucă, nelegând pe ţărani cu nici un interes la apă- 
rarea pământului stremoşesc, i-am face străini în - 

* propria lor ţară, şi poate i-am sili, în desnădejdea 
“lor, ori la o pustietoare emigraţiune peste hotare, 

ori la o grozavă resistență în lăuntrul țării! 
Ele ar- fi în contra chiar a interesului proprie- 

tarilor de moşii, pentrucă proprietatea numai acolo .. 
este respectată, numai acolo este sigură, unde ea - 
are mulţi apărători, pentrucă ispita ne arată că aco'o 
unde proprietarii. nau avut îndestul patriotism şi, 
îndestulă. inteligenţă, spre a se pune singuri în ca- 
pul reformei, spre a face singuri concesiunile ce- 
rute de folosul, de binele general al ţării, ei au dat 
loc -la grozave cataştrofe, a cărora au fost ei “cele : 
întâie victime. 

Voiu combate în 'sfârşit orice proiect care mar - 
“îndestula drepturile şi legitimile trebuinţe ale ţăra- 
milor, pentrucă un asemenea proiect ar 'fi menit 
de a întreținea neştearsă: ura între două clase, care, 
pentru ' binele Patriei, trebue să fie pururea în cea 
mai strânsă legătură de armoriie și. de dragoste, pen- 
trucă, dupe propria măriurisire a unui "Ministru con- 
servatoriu al Fraiiciei, a lui Odillon Barrot,. nicăiri 
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ideile comuniste şi subversive nu nasc și nu -spo-: 
resc mai mult decât în țările unde ţăranii sunt lip- 
siţi de proprietate și sunt reduşi la starea de pro- letari sau și chiar de coloni. „A 
 Servindu-mă în “fine de expresiunile onorabilelui 

Domnul Brăiloiu, când, a combătut în sânul Comi- 
siunii Centrale reforma legii electorale, voiu com- bate orice proiect care n'ar respecta stăpânirea ţă-' ranilor ca un proiect de despotisnt şi de desordine. ” 

Incheere. Şi acum, o Domhilor, las dreptul deo- | -  parte;!şi mă voiu adresa numai la inima 
„ D-voastră! Se | Pe 

Nu voiu mai chema în ajutorul țărariilor noştri 
decât umanitatea și patriotismul Dumneavoastră. 

O! fie-vă milă de un milion de țărani, -cari cu femeile şi cu pruncii lor, deşi ţinuţi afară şi 'departe de desbaterile noastre, au ochii ţintiţi asupra dea-: lului Mitropoliei ca asupra soarelui mântuirii, şi vă întind mânile! . - 
„O nu drămuiţi brazda de pământ trebuitoare hranei 
țăranilor. Gândiţi la durerile, la patimile, la lipsurile trecutului lor. Gândiţi la originea averilor D-v; gând- - 
diți că cea mai mare parte din ele o datoriţi muncii 
și sudoarelor lor. Inchipuiţi-vă că „părinţii lor s'au 
luptat alăturea cu părinții noştri pentru salvarea ţăfii 
şi a altarului. Gândiţi că, mâne poate, ora pericolu- lui- poate iarăși suna; că fără dânşii nu veţi putea; * - „apăra nici Patria, nici averile, nici drepturile voas- „tre, şi că odată țara căzută nu veţi fi decât slugile 
străinilor, când astăzi sunteți în capul României, 
în capul unei țări libere şi autonome. - . .- 

Aduceţi-vă arhinte că atunci când era 'ocupaţiune 
„străină, mulţi din noi treceam hotarul, iar țăranii . 
rămâneau 'şi ne păzeau moşiile şi averile! po 

Inchipuiţi-vă “care era soarta nenorociţilor noştri 
-. “țărani în acele triste timpuri. : 
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, „, | 
„_ „Aduceţi-vă: aminte că ei. şi cu însuşi femeile lor 
adesea au fost reduși la starea de vite, înjugaţi la ca- - 

„rele muscăleşti, şi că oasele a mii de ţărani români 
până astăzi încă înălbesc câmpiile Dobrogei “şi-ale 
Bulgariei! a - 

Pi O! fie-vă dar milă de dânșii, fie-vă milă -de ara 
noastră. * o 7 
„_O!.de ce nu se ridică dintre d-voastră vreun 
urmaș al vechilor Domni români, sau ai compa- 
nionilor de. luptă “ai “lui Ștefan cel Mare şi ai lui 
Mihai Viteazul, 'ai lui Şerban Cantacuzino şi “ai lui 
Grigorie Ghica și el să eiă, el să se pue' în capul 
marii reforme; să rădice el steagul emancipării ţă- - 
ranilor. români, cum au făcut-o în Ungaria urmaşii 
lui Zriny şi âi lui Bathiany, în Prusia unul din cele 
mai strălucite nume -ale aristocrației germane, Prin- 
'cipele de Hardenberg,' cum astăzi în -Rusia sunt în 
capul reformei numele cele mai vechi ale boerimei: 
moscovite! . Sa e ai 

O!- dacă Dumnezeu și-ar face milă cu această 
țară, și ar îmblânzi inimile.cele împetrite! e 

O, de 'ce nu am elocvenţia trebuitoare, pentru ca. 
glasul. meu să poată triumfa de ideile 'egoiste, de 
îricile. neîntemeiate, de interesele meschime, şi aşa să - 
izbutim -ca această mare și naţională _ cestiune să 
se hotărească, nu prin lupte, nu prin majoritate, 'ci 
prin primirea tutulor, prin. unanimitatea Parlamen- 
Zului rontân. De 's'ar face aceasta, ce mare şi fru- 

- moasă zi ar fi pentru, România, ce . glorie” ar fi 
pentru clasele bogate și intelivinte ale ţării, ce re-- 

„nuime pentru Adunarea Legislativă, și cât de sus am 
rădica inaţiunea noastră în ochii Europei! _.- - 

- Şi din contra, ce rușine, ce decadență pentru noi, 
când am dvoedi streinilor “că nu avem “putinţă de 

"a fi, de a ne ridica la înălțimea misiunii noastre, că 
în mâinile noastre era să întărim: România, şi că noi 

ț 
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am Îngropat-o de vie; căci, nenorocind trei. milioane | 
de țărani, nenorocită va fi şi țara noastră; şi moartă: 

“va fi: România, când în o asemenea cestiune; noi le- 
giuitorii ei,. am da pilda strâmbătăţii și a nelegiuirii! 

Şi să nu credem, Domnilor, că prin un vot al 
nostru am îneca 'pentru' veci dreptul țăranilor.. . 

Nu, Domnilor, dreptatea nu piere; ca trupul: lui 
Christos ea se poate. îngropa, dar întocmai ca şi 
Christos-Dumnezeu ea va reînvia! . | 

Şi înainte de a sfârşi, Domnule Preşdinte al Con- 
siliului, întâiul consiliar al tronului României, da- 
ți-mi- voie a vă adresa două cuvinte; a. vă aduce 
aminte o mare, o solemnă făgăduință. Eram în Adu- 
narea din lași; Unirea ţărilor surori se: proclamase 
de către Alesul- Națiunii. In .acea zi, în 11 Decembrie, 
D-voastră aţi zis la tribuna aceasta: fofu/ pentru fară 
și nimic pentru noi. Când D-voastră aţi zis aceste . 
cuvinte cari au făcut să tresare milioane de inimi, 
D-voastră aţi contractat-o mare datorie; ai subscris . 
o trată.-la adresa țării! Astăzi. momentul, plății a - 
venit. Faceţi onoare subscrierii D-voastre. _Apăraţi 
dar 'cauza țăranilor ca o .misiune ce vă vine de drept. 
Şi 'când veţi înfăţişa lui Alexandru loan I wotul Adu- 
nării, înainte de a-i cere sancţiunea, 0, aduceţi-i a- 
minte de cuvintele ce odată cu proclamarea sa de 
Domnul Moldaviei i sau adresat 'în numele Adunării 
şi al Națiunii ce-l punea pe tronul. -lui iŞtefan-cel- - - 
Mare: Pe - 

„O Doamne, mare și frumoasă îți este misiu- .: 
“mea! Convenţiunea, din 7 (19) August ne însem- 
nează o epocă nouă, şi Măria Ta eşti chemat să o 
deschizi. .Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocu- 
iască arbitrariul; fă ca legea să fie tare, iar Măria 
Ta, :ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pen- 
tru acei pentru cari mai toți Domhnii trecuți au fost 
nepăsători sau răi. a 
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„Nu uita, că dacă cincizeci de . deputaţi Te-am 
ales Domn, însă ai să domneşti pes:e milioane de 
oameni; fă dar ca domnia Ta să fie cu totul de | „pace și de dreptate, împacă pasiunile şi urile din- 
trei. noi, şi introdu în mijlocul nostru -stremoșzască 
frăţie!”. - 
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DISCURSUL LUI KOGĂLNICEANU: ! 
"LA CONGRESUL DIN BERLIN - a 

Răsboiul din 1877 se sfârșise prin iratatul dela 
San-Ştefano, (3 Martie, 1878), - încheiat : între Ruși 
şi Turci, fără “consimjimântul României. | 

Tratatul prevedea între altele și. cedarea Basara- | 
" biei. către Rusia. Această clauză a tratatului a sporit 
nemulțumirea în ţară. Geverul român, potrivit cu vo- 
tul unanim al Camerei şi Senatului: de a se păstra 
neştirbită integritatea teritoriu'ui român, protestând la— 
Petersburg “impotriva tratatu'ul, la măsuri militare pen- : 
tru a preveni ocuparea Basarabiei de către Ruși. Ca- 
bine!ul din Petersburg amenință cu dezarmarea. Prin- 
cipe'e Carol răspunde demn: „Armata română, care la 
Plevna, subt ochii Țarului, a luptat atât de vilejeşte, 
va pulea fi nimiiă, dar nici o dală dezarmală”,: -- 

Clauzele grele impuse de Rusia Turciei, periclita- * 
rea adusă prin „acest tratat intereselor europene din 
Occident, precum: şi neînțelegerile ivite între Români şi 
Ruși, hotărăsc “marile. Puteri, după propunerea Ân= 
gliei, să ceară revizuirea tratatului dela San-Ştefano, 
de călre un congres european. - - 

Congre:u! a avut loc la Berlin, între 1/13 tulie, 
Ruşii susțineau pretenjiuni'e lor asupra Basarabiei, “pe 
care le înfățişau ca „o chestiune de onoare”, După 
propunerea făcută de Lordul Salisbury, reprezentan:, 
tu! - Angliei, care adaogă cu o nuanță de ironia ca 

“ „după ce s'au ascultat delegaţii unei [ări cari cer 
provincii streine, să se audă şi reprezentanții. unei 
țări care cere” ținuturi ce-i aparțin”, fură invitați şi 

* delegaţii români să expună, . înaintea congresului cauza 
* ării lor. : 
„Cu acest prilej Kogălniceanu, care  prezintase: mai 
înainte împreună cu „loan Brătianu, un memoriu Congre- 

- 275 18. Kogălniceanu, Scrieri şi Discursuri.



sului, rosti discursul de mai jos, care este prin con- 
cisia, prin claritatea, prin argumentarea şi “demnitatea 
națională, unul dintre cele mai bune ale lui. | 

Din nenorocire, deşi congresul era convins de drep- 
tatea cauzei româneşti, totuși ne-a impus cedarea' Ba- 
sarabiei. „o - 

.. Reproducem discursul după traducerea iui. G. Bi- 
bescu, storia unei fruntarii, 1883, pp. +215—231. 

. Domnilor . plenipotenţiari, 
J. 

» Mai întâiu ţinem a mulţumi dir inimă Congre- 
sului: că binevoește să asculte pe delegaţii români 
în momentul de'a delibera -asupra României. Acesta 
este un titlu nou adăugat de Europa la acelea care 
i-au câștigat de timp îndelungat recunoştinţa națiu- 
nei române; și acest gaj de unanimă bunăvoință ni 

“se pare-de un bun augur pentru succesul cauzei ce 
suntem: chemaţi a apăra îriaintea Domniei-Voastre. 

Nu vom stărui asupra evenimentelor în :care am 
fost trași .prin necesităţi de forță majotă. Vom trece. 
asemenea sub tăcere atât acţiunea militară, la care 
am participat, cât și acţiunea diplomatică,- la care 
nu. ne-a fost dat a -lua parte. Am avut ocaziune de 
a constata că periodul negocierilor ne-a fost mai 
puţin favorabil. decât norocul armelor. o 

Ne vom mărgini întru a expune drepturile şi do- 
rințele țării noastre, pe baza rezumatului prezentat în 
memoriul ce am avut onoare a supune de curând. 

- Congresului. : E - 

. Il. ” 

„ Woi credem -că, pe toată dreptatea, nici o parte 
din teritoriul. actual nu trebuie să fie deslipită de 
România. , ” e . . 

„Restituirea de către tratatul dela 1856 a unei părți . 
a Basarabiei către principatul . Moldovei a fost un 
act de echitate din partea Europei. Desmembrarea | 
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„ „dela 1812 nu se putea justifica prin faptul sau drep= 
tul de cucerire. | Sa 

In 1812, Basarabia se ţinea. de wi principat a 
cărui autonomie fusese atestată în mod solemn de 
toate tratatele anterioare încheiate între imperiul rus 
și otoman. Tratatul dela IKuciuc-Kainargi, mai cu 
osebire, recunoașterea Domnilor Moldovei şi. Țării Ro- 
mânești calitatea de suverani şi stabilea că. Basa- 
rabia- făcea parte din Moldova. Aceasta era, deci, o 
țară română, cu instituţiuni: şi legi române, exp.icit 
menținute de Majestatea Sa Impăratul Alexândru I. 
Acest respect al vechii naţionalităţi era tormulat în. 
rescriptul imperial, care promulga organizaţiunea ad- 
ministrativă şi “judiciară a acestei provincii, după 
încorporarea-ei cu Rusia, fără să se fi ficut cea mai 
mică, deosebire între Basarabia de jos şi cea de sus. 
Din simplul fapt că Otomanii ocupau aci trei for-. 

tăreţe, unii se pare că au. voit a trage concluziunea 
cum că Basarabia ar' fi o regiune turcă sau tătarii, 
Istoria Munteniei. prezintă în adevăr. o asemenea a- 

- nomalie. Au existat şi acolo mult timp fortărețe tur- 
cești; cu toate. acestea nu rezultă deaci că: Muntenia 
Să fi fost vreodată ţară turcească. -. 
"In 1878, precum nici în- 1812, Basarabia nu podte 

ji revendicată dela România în. virtutea dreptului de 
cucerire. Ea aparţine unui principat pe care Rusia 
însăş, în tot. timpul răsboiului său din'urmă cu im- 
periul otoman, l-a consideat și tratat ca un Stat 
independent și aliat. . . - Da _ 
„ŞI apoi dela intrarea sa în campanie, Rusia. a sub- 
semnat cu România o. convențiune- prin care a.ga- 
rantat expres  întregimea actuală. a. teritoriului ' ro- 
niân. Această garanţie fusese cerută ' și “acordată a: 
tunci când nu era încă vorba decât de trecerea ar- 
matelor imperiale prin România. : Se părea că ea 
trebuia să-şi. îndoiască, energia sa. dir ziua. în. câre, 
după apelul Rusiei chiar, concursul. naţiunii române: 

-- 
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devenea mai pozitiv şi se transforma în cooperaţiune. |, 
militară efectivă, în completă alianţă. Trupele noastre, 
în adevăr, au combătut coastă la coasiă.cu arma- 
tele ruse. Dacă aceasta nu este un titlu pentru a ne 
mări, apoi de sigur nu este un titlu: pentru a ne: 
micşora. In lipsă de alte drepturi, convenţiunea dela 
4 (16) Aprilie 1877, care poartă semnăturile şi ra-- - 
tificările cabinetului imperial, ar fi deajuns singură 
spre a ne conserva o regiune importantă despre Du- 
năre, de care este: legată-așa de strâns prosperitatea 
comercială a României. . Ai 
“S'au invocat, în sprijinul retrocesiunii 1) Basara- - 

biei, consideraţiuni de recunoștință şi amintiri de - 
glorie și de vitejii militare. Dar, pe timpul unui lung 
șir de răsboaie, armele ruse s'au ilustrat pe multe 
câmpuri .de bătaie și au preumblat -gloria lor până 
sub zidurile Adrianopolei. Aceasta însă nu esie un 
titlu de proprietate asupra regiunii Balcanilor... 
„__S'au mai invocat consideraţiuni de : recunoştinţă. 
„România. știe a practica datoriile de gratitudine şi 
a probat aceasta: de o mulțime de ori. Ea nu-şi uită 
datoria, nici numele binefăcătorilor săi; ea venerează, 
în Caterina cea Mare şi în Nicolae Î, pe generoşii _ 
autori ai tratatelor dela Kainargi și dela Adrianopol. 

Dar ea păstrează deasemenea memoria sacrificiilor 
ci şi-a impus pentru mărirea, fericirea şi gloria Ru- 

„“siei. Ea își aduce aminte 'că, “dela Petru cel Mare 
şi până în zilele. noastre, ea a fost „pe Tând sau tot- 
„. deodată baza operaţiunilor militare ” ale Rusiei, grâ- 

" narul unde se nutriau armatele sale, chiar când ele 
operau dincolo -de Dunăre și teatrul, mai adeseori 
preferat, al celor mai teribile încăierări. Ea îşi mai 
aduce aminte că în 1812 a pierdut, în profitul Rusiei. 

-_"1) Basarabia fusese cedată Rusiei în 1812; după războiul din | 
»  Crimeia, prin Congresul din Paris, ni se înapoiase 3 județe: Cahul, 

Ismail și: Bolgrad. d iN ” - 
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jumătatea Moldovei, adică ' Basarabia dela Prut şi. 
până la Nistru. A 

II. 

Noi cerem ca pământul român să -nu fie supus 
la un drept de trecere cât va ţinea ocuparea Bul- 
gariei de trupele ruse. Dunărea și Marea le oferă 
căile de transport și de comunicaţiune cele mai les- 
micioase şi mai puţin costisitoare. România; după 
toate suferințele sale, aspiră la un repaus absolut 
necesar pentru reparaţiunea pagubelor cauzate de 
răsboiu; circulațiunea trupelor străine ar fi o con- 
dițiune rea pentru, îndeplinirea operei reparatoare și 
pentru liniştea ţării noastre. , . 

II. 

Ni se pare drept ca România, în virtutea titlu- 
rilor sale seculare, să reintre în posesiunea insule- 
lor şi gurilor Dunării, cuprinzând şi! insula Şerpilor. 
Ar fi în această restituire o reîntoarcere echitabilă 
la dispoziţiunile originare prin care. Puterile cele mari 
încredinţaseră, în 1856, Principatelor “dunărene paza 

“libertăţii Dunării, la îmbucătura sa. - E 

1V. 

“Noi avem speranţa tare că România va primi 
dela guvernul imperial al Rusiei .0 indemnitate de 
răstoiu în proporțiune cu forţele militare ce a pus - 

” - în linie. Noi credem legitim, în toate privinţele, ca. 
despăgubirile stipulate și obținute de Rusia, în numele . 
diferitelor state aliate, să fie. împărţite în proporţie. 
cu ajutorul: militar al fiecăruia „din beligeranţi. Gu- 
verrul. imperial a recunoscut principiul acestei repar- 
tițiuni în favoarea Serbiei şi Muntenegrului și „stă- 
ruește aspura aplicaţiunii sale. a 
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România este în drept șă ceară, la rândul ei, be- neficiul acestui principiu. Intr'adevăr, silită de a - ținea timp îndelungat armata sa mobilizată, spre 
a face față unor eventualităţi iminente — ea a avut 
sub drapeluri, atât ca armată activă, cât şi ca ar- 
mată de rezervă, peste 70.000 de 'oameni. Mai mult ea. a îndurat. pierderi considerabile; oraşele sale și tot malul “său: dela Dunăre au fost pustiite de bombar-' 
dare, căile sale de comunicare stricate, materialui 
său de răsboiu prăpădit. e Sa 

Compensaţiunile datorite pentru toate 'acesiea: s'ar 
lua din indemnitatea totală” alocată. guvernului im- 
perial al Rusiei și s'ar efectua în formă ce Congre- 

" Sul-va judeca mai cu înlesnire. 

V. 

România are încrederea că independența sa” va 
ji definitiv şi pe deplin 'recunoscută de Europa. ! 

La dreptul» său primordial, al. cărui „principiu fu- sese falsificat prin echivocuri istorice, se adaogă as- tăzi titlurile.-a căror cucerire, ea a regenerat-o sau mai bine, a reîntinerit-o pe câmpii de bătaie. Zece mii de Români au căzut - împrejurul Plevnei spre a face 'ca patria lor să merite libertatea şi independenţa. Dar toate aceste sacrificii nu ar 'fi deajuns spre a asigura României pașnica dispoziţiune a sorţilor ei. Ea ar fi fericită şi recunoscătoare, când ar vedea 
sforțările sale, prin care şi-a manifestat individua- litatea sa, încununate printr'o' binefacere europeană. 
Această binefacere ar fi garanția reală a neutralității sale, care ar pune-o în stare de a arăta Europei că ea nu are altă ambiţiune -decât aceea de a rămânea paznică . credincioasă a libertăţii, Dunării la îmbucă-. tura €i şi de a'.se consacra la îmbunătăţirea insti- tuţiunilor sale şi la desvoltarea avuţiilor. sale. 
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Acestea sunt, Domnilor „plenipotenţiari, pe .scurt 
„expuse, dorinţele unui mic. Stat care nu crede a fi 
demeritat întru ceva înaintea Europei și 'care, prin 
organul nostru, face apel la justiţia şi la bunăvoința 
marilor Puteri, ai căror. sunteţi eminenţii -reprezen- 
tanţi. - 

7 
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„ SCRISOAREA LUI M. KOGĂLNICEANU 
„CĂTRE BARONUL DE JOMINI 

Căderea Plevnei la 29 Noemvrie ai Decemvrie) - 
hotări definitiv soarta războiului româno-ruso-ture, Pre- 
darea lui Osman Paşa, cu. întreaga lui armată, deschi- 
dea drumul învingătorilor către Balcani. Incuraiate de 
aceste victorii, * Serbia (la 3/15 Decemvrie) şi. Grecia 
la: (3 Februarie 1878) declarară răsboiu Turciei. În 
acelaş timp, pe când armatele .române cucereau ulti- 
mele resturi de fortărețe turceşti din Bulgaria, Rușii 
înaintau vertiginos spre Balcani. La 21 Decemvrie (12 
lanuarie), generalul - rus Gurko întra în Sofia; la 16 
lanuarie, se afla la Filipopol; la 24 armata română, 

- „după un. strălucit - asalt, cucerea -Smărdanul, iar 'la 26 
: Marele Duce: Nicolae intră în Adrianopol. Ă 

Turcii, sdrobiţi, se văd nevoiţi să 'ceară “armistițiul, 
Imensa bucurie pe care o stârnise în țară veştile 

sosite de pe câmpu: de răsboiu este însă întunecată 
de pretenţiunile diplomaților ruși. Amăgindu-ne cu. de- 
clarajiuni de dragoste şi promisiuni pentru viitor, Ruși 
ne cereau restituirea celor 3. județe basarabene pe care. 
ni le dădu:e congresul din Paris. Aceste pretenjiuni . 
ruseşti asupra făşiei de pământ românesc, după _jert- 
fe'e acuse de noi în răsboiu, au deslănțuit o adâncă . 

„agitație in ţară. : , | 
: În aceste frământări, Kogălniceanu, care cunoscuse 
pe Baronul 'de Jomini, mâna dreaptă -a Cancelarului 
Rusiei Gortiacov, îi trimite aceluia de anul “nou, o” 
scrisoare de felicitare, în năzuinţa de a găsi o cale 
de discuţie mai amica ă. E , 

Baronul de Jomini răspunde prin o scrisoare, lin. 
core, votbind de lealitate, sinceritate, duplicitate, căută : 
să ne convingă a renuața la Basarabia și la neu- 
tralitatea - teritoriului nostru. 

- “Kogălniceanu răspunde la dceasta "prin Scrisoarea 
plină de demnitatea nojională, de finețe şi: de tact, * 
pe care o reproducem moi jos și în care bate inima | 
neamului întreg. O  redăm după traducerea: publică 
de noi în.Convorbiri Literare, 1912, p: 485. . :- |
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Excelenţă, . 

N'aş putea să recunosc mai. bine -curtenia cu care 
m'aţi obligat la plecarea din Bucureşti a Domniei- 

„Voastre de a-vă scrie în împrejurări grave, nici să 
arăt cât mă simt de „mișcat faţă de simţămintele prie- 

„teneşti care v'au inspirat scrisoarea din 5/17 a. c,, 
decât mulțumind fără întârziere Excelenţei-Voastre 
pentru sfaturile pe care voiţi a mi le da cu o auto= 
ritate câștigată, așa de drept câştigată, cu privire 
la cea mai bună linie de conduită politică de urmat. 

Nădăjduesc să pun în răspunsul meu toată sin-- 
ceritatea la care mă îndemnați, și să dovedesc astfel 
că şcoala căreia: aparțineţi, pentrucă o recomandaţi 
ca un adevărat maiestru, e şi a mea. Excelenţa Voas- 
tră va constata că renumele Țăraniilui de la Dunăre D,. 
în România, nu e pe cale de a se pierde. A răspunde - 
la scrisoarea Excelenței Voastre înseamnă mai. întâiu 
de toate, și ca o neăpărată necesitate, să apăr ţara 

„mea de învinuirea de duplicitate, ce i se fce aşa de 
direct, deşi atât de învăluit. Faptele vor avea aici 
mult mai doveditoare elocvență, decât raționamen- 
tele, actele mai-mult ca 'vorbele, și îmi iau îngăduinta 
față de E. V. de a le recapitula. Da 

Impotriva înștiințărilor, aș putea zice chiar îm- 
potriva amenințărilor care -cădeau din . toate. părţile 
asupra noastră, noi am înceheiat cu guvernul impe- 
rial cnovenţia din 4/17 Aprilie 1877, prin care toate. 
mijloacele materiale ale țării erau cu desăvârşire puse 
la îndemâna Rusiei. - 

Singura noastră ambiţie, singura noastră ţintă, | 

1) Este aci aluzie la. episodul Țăranul de la Dunăre din ro- 
manul Ceasornicut "Domnilor al spantolului Guevara. Este vorba de 
un țăran” 'care' pe vremea lui Marcu Aureliu, vine de la Dunăre 
pentru a se plânge în Senatul Romei împotriva nedreptăților şi 
impliărilor la care era supus poponil său,- înfruntând cu vorbele 
lui aspre mândria română. După ce şi-a vărsat toată sbida neamului 
său nenorocii, s'a aruncat jos, așteptând să fie uds, dar Marcu 

„ Aureliu, prejuind. sinceritatea şi adevărul supselor sale, l-a iertat. 
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când am luat această hotărîre, a fost de a apăra integritatea pământului nostru; această integritate a fost stipulată la articolul' 2 a numitei convenții. 
Mai târziu, cu toată nota verbală în care D-l de „Nelidoff, în numele A. S. 1. Marele Duce Nicolae, 

arăta fără înconjur, cu un desăvârşit dispreţ al pe- rifrazei ?), că 'guvernul imperial desaprobă. declara- ţia noastră de războiu împotriva imperiului oto- man şi că nu avea trebuință de ajutorul nostru, noi - nam stat la gânduri să răspundem la cel dintâiu apel 3) care ne-a fost trimis, în _urma surprizelor evenimentelor militare, care ne-au prins „pe neaş- „teptate și ca urmare a necesităţilor strategice celor 
mai urgente. NE 

Zece mii de Români dintro armată de 50.000 de mii de oameni, dorm azi somnul lor cel de pe urmă în jurul Plevnei şi în câmpiile Bulgariei, 
Această bărbătească, dar dureroasă jertfă, noi am - îndeplinit-o dintrun avânt al inimii fără condiţii, fără tratat prealabil, “căci pentru noi cuvântul Ma: - jestăţii Sale Impăratului preţuia ca și tratatele cele mai formale și purta în sineşi cea mai înaltă din. " toate sancţiunile. - ERIE Toată perfidia noastră s'a redus deci la o bună credință deplină, toată istețimea noastră lă o încre- dere desăvârşită. - 

2) Perifrază == expunerea unei idei nu de-adreptul, ci mai pe ocolite prin mai multe cuvinte, - - 3) Telegrama Marelui Duce Nicolae din 13/31 lulie 1877, Târ- nova: „Les Turcs, ayant amassă l6s plus_ grandes -masses ă Plevna nous abiment. - - “ Prie de faire fusion, dâmonstration, et :st possible passage du Danube que tu dâsires faire, . “4 . 
Entre Jiul et Corabia cele demonstration est indispensable pour faciliter nos mouvements” adică: Turcii, grămădind cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne înăbușe. Rog faceji legătură, demon- strajie şi, dacă e posibil, trecerea Dunărei, pe care dorești să o -faci. Intre Jiu' şi Corabia această demonstraţie este indispensabilă pen= - im a uşura mişcările noastre”. . 
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Ne-am zis, că, dacă integritatea teritorului nos- 
tru era asigurată prin singurul fapt al trecerii arma- 

„telor împărăteşti, ceeace constituia. fără îndoială un 
ajutor pasiv, această integritate: ne .va fi cu atât. 

- mai -mult garantată din ziua, în care armata noastră 
a fost chemată la cooperarea activă, care se mani- 
festa fățiș, ca cea mai 'pozitivă din 'toa:e alianțele. . 

Totuși,. înăuntrul ţării a trebuit 'să îndurăm toate 
„greutăţile, toate năpastele pe care le aduc în chip 

tatal cu ele războaele, chiar cele mai norocoase. 
La hotare, bombardarea orașelor dunărene, jaful 

în porturi,- pustiirea: satelor, devastarea recoltelor de 
pe ţărmuri, jefuite de trupele puseîn 'observaţie sau ” - 
ca- rezervă 'pe marginea fluviului; mai. departe, . în 
ținuturi speranţa şi rolul a 2'ani de costisitoare munci . 
agricole, pe vecie pierdute; grămădire în depozite 
şi în gări a produselor pe 1876 și 1877, care putrezesc 
pe. loc din lipsa mijloacelor ide transport; -ruina aren- 
dașilor şi a proprietarilor într'o ţară în care toată - 
bogăţia: este agricultura; secvestrarea căilor ferate 

- de către autorităţile militare ruseşti numai în-folosul . 
„„l6r; stricarea drumurilor noastre, care erau. munca 

a 20 'de ani de pace şi.a căror îndreptare va costa 
îndoit de ceeace au putut produce în câteva luni căile 
ferate; distrugerea materialului şi a uneltelor pu- 
“blice şi private —— âcesta este foarte nedeplin încă, 
bilanţul situaţiunii noastre de-acum. ' 

De la plecarea din Bucureşti a M. S. Impăratului 
şi a-A. S. Principelui Cancâlar, se pare că auto- 
rităţile miliare ruse privesc ca nule şi „neavenite 
toate clauzele convenţiunii de la 4/16 Aprilie, întru 
atât tratează administrația şi popâlăţia câ o ţară cu- 
cerită. o : Da 

Să, mai adaog că uneori merg până acolo încât 
uită luarea. aminte- datorită autorităţilor publice, în- 
cepând: cu Șeful suprem al Statului? Mă tem -că, aş 
“înspăimânta în chip penibil pe FE. V., punând șubt 

23 a i 
N 

1



ochii. săi câteva piese eșite de sub pâna D-lui de 
Nelidoff, a Principelui Cerkawsky și a agenţilor cari atârnă de aceste diferite persoane. Nu numai că am îndurat, îndurăm tot cu 'acel neschimbător” cumpăt 
din care ne-am făcut. o lege nestrămutată, dar bu-. „năvoinţa noastră n'a șovăit niciodată ; iar cât despre - ajutorul nostru, el a fost totdzauna gata și întreg, în măsura .forţelor noastre. Se .poate 'oare  înfiera . cu stigmatul duplicităţii fapte a“ căror siricerităte: este flagrantă și a căror loialitate este îndeobşte cunoscută ?- Ce răsplată ne așteaptă? Când a fost vorba .de 
luptă, individualitatea României şi pozițiunea ei de naţiune aliată nu au fost puse: la îndoială. Insă în- 

„dată -ce cestiunea păcii a venit -la ordinea -zi'ei, de îndată încetăm de a fi Stat şi aliați şi cădem din nou la rangul de provincie“ neîndreptăţită la acte in- 
ternaţionale., Vor începe desbateri asupra celor mai - : grave interese ale, noastre, “asupra - ințereselor celor . mai esenţiale ale-vieţii noastre naţionale, 

E indiferent; noi nu suntem admişi a le expune, a le susține. Am. fost vrednici să  vărsăm -sângele 
mostru pentru a le apăra; dar nu Suntem. vrednici a le cunoaște.. Numai: Rusia are dreptul să le apre- cieze, numai Rusia: își ia sarcina de a le reprezinta - şi de a..le sprijini, fără măcar să crează necesâr „de a 'se informa: ce ".înţelegem noi prin interesele - “noastre.  .. DE ai a 

"Ce. ar: zice Excelenţa *Voastră de -doctorul, care 
proprio-motu, s'ar "înfățișa la un bolnav, ;care ar 
intra de:a dreptul în camera: sa şi care ar. pretinde 
să-l vindece fără să-l întrebe asupra boalei. de care 
sufere, şi fără să-i îngăduie a vorbi măcar? A 

'Apoi,. împotriva stipulaţiunilor lămurite. ale -uriei - 
convenţii forniale care ne chiezăşueşte * în "numele 

"M. S. Imipăratului și. sub semnătura. sa, întregimea .- 
Pământului nostru; ni. se vestește intenţia -de a. ni se relua Basarabia, fiindcă_ se „pare că este aci o 
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chestiune de Onoare penru Rusia, şi binevoeş'e să ni 
se” făgăduiască în schimb compensaţiuni dincolo de 
Dunăre. Şi cum orice învățătură practică trebue să 
fie în mod academic însoţită de o lecţie morală, sun- 
tem preveniți contra ispitelor, care ne-ar împresura ; 
contra sugestiilor vorbelor. viclene,. care - ar încerca 

“să ne amăgească; contra primejdiilor duplicităţii des- 
pre care rii se vorbește cu groază. Ne închipuim to- 
tuși că /ealitatea, bunul simţ și rațiunea, în care E. V. 
îmi arată cele mai bune şi mai sigure călăuze, au fost 

"singurele care ne-au arătat calea 'ce trebue să urmăm. 
- Corectă dela început, România doreşte şi ţine să - 
rămână corectă până la capăt. Totuşi, dacă a refuzat 
de a ceda pământ românesc, dacă a nu se. supune 
cu 0 lesnicioasă bunăvoință ki jeitțe la care nu sar 
putea îndupleca nici o naţiune şi nici un guvern, 
care se resectă; — dacă toate aceste înseamnă du. 
Plicitate, atunci recunosc, mărturisesc, declar că în- 
vinuirea este dreaptă şi că ţinem cu -tot sujletul şi 
cu toată cinstea să o merităm. > | E 
"E. V. constată, și nimeni nu 'se gândeşte să con=: 

teste, că Rusia este puternică și România slabă. Prin - 
forță, Rusia poate lua mai mult decât Basarabia; 
ea poate răpi țara întreagă. Dar s'ar ivi o situaţiune, 
în care România să fie mai părtinită de împrejurări 

„. ca Rusia; și anume când -România,, condamnată a 
- pierde ca preț extraordinar al sforțărilor şi al sufe- - 
„-rințelor_sale, o bucată din „Pământul care e lipit de 

ea prin toate fibrele sale, ar protesta contra acestei ciopârțiri, ar invoca jertfele pe care şi le-a-“iripus şi ar apela la lealitatea, dreptatea M. S. Impăratu- 
lui şi a Rusiei însăşi. Căci mai presus-de forță, este  - 
legea: dreptăţii eterne: și a moralei eterne; și în acest 
domeniu, .din care nimeni nu ne poate expropia, noi 
ne întărim la rândul. nostru cu acea putere, ce îşi: trage caracterul ei absolut din însăşi principiile care i-au dat naştere şi din. care se nutrește. . - 
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"E. V. îmi semnalează cât e de primejdioasă pen- “tru „noi iluzia neutralității. Trebue oare să mărtuii- sesc E. V. că. actualul Cabinet şi eu în particular împărtăşim pe de-antregiil, în acea.tă privință, pă- rerile E. V. şi ale A. $. Principelui Cancelar? 
Niciodată, de la intrarea mea în ministez, cuvân- tul neutralitate n'a fost pronunţat. Această _tăcere „purcede mai puţin din convingerea ce am avea-o că majoritatea Puterilor nu ar încuviința această neu- tralitate “înconjurată de singurele condiţii care ar fa- ce-o efectivă, cât din cugetul pe carel avem că nu trebue să căutăm 'chezășii contra Rusiei, decât în loialitatea și în mărinimia Rusiei însăși; şi în sfârşit “convingerea Ja care ne alăturăm cu E. V. că în veacul nostru tratate, garanții şi n=utralităii nu au fiinţă decât pentru ca să îngă.luie cută-uia sau cută- ruia de a aștepta ceasul în care.se va simţi în stare . să le înfrângă. Credem cu tărie ca şi E. V. că cea mai bună chezăşie a. neutralității noastre și mai ales a independenţii noastre, ese priete ia Ru.iii şi mai - “ales interesul capital pe care dânsa îl are de a-și asigura sprijinul nostru pentru a duce la un sfârşit norocos: opera de emancipare pe care o săvârşeşte în această vreme, dacă ar fi să fie ameninţată. - ” Tocmai această îndoită considerație ne-a deter- minat la” atâtea sacrificii şi pe ea: ne întemeiem nă-: dejdea “că numărul lor nu se va mări. 

Orice prietenie, pentru ă ființa și a dăinui, tre- bue să: fie de amândouă părțile şi să vie e dintr'o înclinare reciproc și statornic, Esenţa priete iei con- stă în schimbul statornic de îndatoriri şi d dovezi - de înclinare și de desinteresare de amândouă părţile. Acum € rândul de a ne ajuta şi de a înţelege că țările cele mici ca şi cele mari, câteodată chiar cu mai multă cerbicie, au simțăminte de conservare şi de demnitate şi merg până la capătul datoriilor ce le sunt impuse prin aceste simță minte; acum e rân- 
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dul "Rusiei de a înțelege că pentru o „ţară mare, iu- 
birea a cinci milioane de Români, asigurarea că ini- 
mile şi braţele lor vor fi totdeauna gata, preţueşte 
mai mult decât o biată fâşie de pământ. 

Am -abuzat, fără îndoială, de atenţia E. V. Scuza 
mea este: speranţa pe' care o am că veţi vedea în a- 
ceastă efuzie dorința mea vie de a mă conforma 
preceptelor. voastre de completă sinceritate. _ 

lată pentruce mi-am luat îndrăsneala de-a vă 
expune în convorbirea, cu totul intimă și cu porţi 

"zăvorite, “la care m'ați poftit D-voastră înșivă, ne= 
cazurile și grijile noastre, fă'ă nici un î :conjur.: 

Sfaturile voastre au asupra mea o înrâurire atât 
de hotăritoarea încât nu mă îndoesc un singur moment 
de ieficacitatea lor, dacă, aţi binevoi ale da şi acelora 
în puterea cărora stă.a cimenta pentru totdeauna 
legăturile de recunoștință şi de devotament ale Ro- 
mâniei către Rusia, cruţând orice atingere în integri- 
tatea unei naţiuni, care s'a distins prin deplina sa 
încredere în desăvârșita desintetesare şi ceplina mă- 
rinimie a puternicii sale vecine. Am arătat A. S. Dom- 
nului expresiunea mulţumirii voastre: pentru distinc- 
țiunea aL cărui obiect aţi fost. Sunt fericit că pot să 
reînoiesc din partea A. S. câte vii simpatii a inspirat 
E. V. personal într'o .ţară care ştie să prețuiască su- 
fetele: mărinimoase și spiritele. delicate ca al vostru. 

Interpret al simțămintelor pe care cel dintâiu le 
împărtășesc, rog pe E. V. să primească omagiul celei - —- 
mai înalte consideraţiuni. * - o 

M. KOGALNICEANU 
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INTERPELAȚIUNEA PRIVITOARE 
LA EXPULSAREA - ROMÂNILOR 

-DE PESTE CARPAŢI 

In 1886 se trimisese din România în Transilvania: pro- clamaţia înf ăcărată scrisă de refugiații din jinutul su- - rințe or secu are. Guvernu! aus'ro-ungar după minuţioaşe cercetări, intervine cu toată greutatea pe lângă guvernul rcmân ca.6 se vede nevoit, în împrejurările de atunci, să expulzeze la Rusciuc 6 români transilvăneni. Lucrurile au produs, fireşte, vâlvă în fară. Făcându-se ecoul indig- nării naţionale, Kogălniceanu se ridică la tribuna camerei - şi cu autorilatea morală pe care î-o dădea faptul că în 1859 și 1860, dădu ca ministru al Domnitorului. "Cuza un sprijin prejios revoluționarilor unguri, refugiaţi la noi şi că în 1860 încheiase pactul de ajutor, cu L. E Kossuth, Klapka şi L. Teleki, a ţinut discursul pe care-l reproducem aci şi cara e un model de înțelepciune politică; „pentru fimpul ace'a, de curaj şi de patriotism vibrant. _. 

D-lor deputaţi, 

Când. în.una din şedinţele trecute, după înţele- gerea ce am avut cu D.. ministru preşedinte pentru amânarea interpelărei mele, am avut onoare a vă zice | că această in.erpelare privea o cauză de naţionali- tate şi de umanitate, am omis a vă spune că ea pri- „vea şi cauza legalităţii. Aceasta o fac astăzi. Şi din început, D-lor, declar, că cauza de legali-. . tate și de umanitate privesc special pe guvernul . țării mele; iar interpelarea mea ca cestiune. de na- ționalitate se adresează şi aci și la Buda-Pesta; ea se adresează și guvernului român şi naţiunei ro- mâne, și guvernului maghiar şi naţiunei maghiare. 
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Unii din D-voastră se vor mira poate, că eu de - 
la tribuna țării mele adresez o interpelare unui gu- 
vern străin; dar, D-lor, de atâtea..ori în Parlamentul 

“din Buda-Pesta s'au tratat nu numai cestiuni pri- 
vitoare în special pe România, dar și însuși cauza 
românismului în general. Prin urmare, avem şi noi 
dreptul și datoria să tratăm odată în Parlamen- 
tul. din: Bucureşti, față în: față cu vecinii noştri, 
cauza românismului. 

Spre a accentua din început spiritul în care înţe- 
leg a desvolta interpelațiunea mea, declar că sunt 
om de ordine și de auţoritate; de mai multe ori 
ministru al afacerilor străine și președinte de con- 
siliu al țării. mele; înțeleg importanţa și datoria pen- 
tru fiecare Stat de a îi în bune relațiuni cu. cele- 

“lalte State, şi .mai ales. cu “vecinii săi. Asemenea 
„recunosc că este o lege internaţională, pe care toate 
naţiunile trebue să o respecte; aceea de a.nu deveni - 
un focar de desordini și de comploturi cu scop de a 
produce răscoala în celelalte- state. Prin urmare, de 
mai "nainte declar, că osândesc cu desăvârşire orice 

„încercări. de agitațiuni şi de resvrătiri în contra Un- 
gariei, uneltite în România, fie de români născuţi 
în țeara mea, ori de români născuţi afară de hota- 
rele noastre, în genere fie de străini, fie chiar de 
români! Recunosc pentru guvernul român: dreptul 
şi datoria pentru a preveni -și a pedepsi orice miş- 
cări revoluționare, în contra . statelor străine cu cari 
suntem în pace! Singura deosebire între mine și 
banca ministerială este pentru modul de înfrânare 
al acestor uneltiri criminale. 

Vecinii noştri de peste Carpaţi nu-mi vor” voi rău, 
că eu mă adresez la D-lor: guvern şi naţiune ma- 
ghiară. Mai mult de cât oricare din oamenii de stat 
mari şi mici în această ţeară, eu am. nu numai 
dreptul, dar am și datoria de ale adresa această 

„interpelare. . . 
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Niciodată n'am predicat resvrătirea; niciodată. n'am provocat cearta între Români şi între Unguri; niciodată nu m'am amestecat în certele. din lăuntru ale acestor două naţiuni, care în interesul lor reci-: proc ar trebui să trăiască alăturea una de alta în cea mai bună înțelegere. Şi merg mai departe, de- clarând că nici direct nici indirect, .am făcut sau fac parte din iredentismul român; pentrucă nu re- cunosc. țării mele România dreptul de a revendica stăpânirea Transilvaniei, precum asemenea nu Tecu- nosc Ungariei cel mai mic drept asupra României. - Eu nu aparţin Daco-Românismului de cât ca isto- ric, -şi nu ca om politic! Ca român însă, şi mai ales ca om politic, prin țrecutul meu, prin faptele mele privitoare la cauza ungară, când această cauză era persecutată şi pot zice chiar pierdută, am dreptiil şi 
datoria de a adresa de la tribuna țării mele azeastă, interpelare guvernului din Buda-Pesta şi poporului maghiar, şi mai ales oamenilor de Stat cari .sunt astăzi în capul afacerilor Ungariei; pentru că eu i-am ajutat, pentru că eu i-am sprijinit când ei erau fugari, când ei în exil lucrau pentru renașterea Ungariei; pentru că eu ca prim-ministru al aceluia „căruia ziua, de astăzi 11 Februarie, readuce aminte nedreapta cădere, împreună lucrat-am la încheierea convenţiunilor dintre Domnul Cuza şi dintre capii guvernului naţional-ungar, și care regulau relaţiu- nile între România și Ungaria, privitoare la Tran- silvania în deosebi. . Di 

Prin urmare, nu pot crede că exilaţii de odini- 
oară, astăzi ajunși la. putere, vor scuipa asupra is- căliturei lor. din 1859 şi 1860, adică vor lipsi lea- - lităţii -maghiare. | 

D-lor, la 1868 pentru. întâiași dată m'am oprit câteva zile în Buda-Pesta. Om politic, am ținut să „visitez. Parlamentul Ungariei. Așezându-mă îhtr'o 
loje și aruncându-mi ochii asupra incintei Camerei 
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în care €rau deputaţii, am recunoscut mai mulţi din 
aceia pe cari în 1859 şi 1860 i-am.fost scăpat de 
ștreang, ori cel puţin de pușcăriile . regimului reac- 
ționar din Viena, care atunci era întins peste toată 
Ungaria! Intre aceştia am recunoscut mai ales. doi. - 
dintre emigraţii. ungari pe cari și onor. D. Nicu Ca-. 

"targiu și alți vechi cetăţeni bătrâni din Galaţi tre-: 
bue să-i cunoască, cel puţin de nume. Erau.Berzenczy 
comitele” Secuilor din timpul. lui Kossuth, şi deputa-. 

„tul Vidasz!: a : . 
D-lor, eram prim-ministru al Moldaviei în anul 
1860. Resbelul se pregătia, ba chiar era în izbucnire- 
între - Francia, Italia: și Austria. Intr'o zi intră la 
mine uşierul,.şi-mi spune că doi unguri voiau să-mi 
vorbească. Era în luna lui Decembre pe un ger - 
grozav. Se deschide uşa și văd intrând doi unguri, 
unul de o statură. înaltă şi celălalt mai mic. Ei 
tremurau de frig, pentru că nu aveau pe dânşii de. - 
cât o atilă de postav subțire. Erau cei menţionaţi 
mai sus: Berzenczy şi Vidasz; i-am întrebat ce do- 
reau de la mine, şi-mi răspunseră că veneau ca fu- 
gari de la Galaţi, pentrucă prefectul de. acolo Ale- 
xandru Cantacuzino, cunoscut în general sub numele 

„de Kneaz, din ordinul primit de la Vodă-Cuza voia 
să-i dea pe mâna consulatului austro-ungar. I-am 
ascultat cu. interes și cu: compătimire, cum în ţeara 
românească s'au ascultat pururea glasul exilaţilor, 
i-am. asigurat: că în. ei ospitalitatea românească nu 
va fi lovită; şi în fine i-am invitat să stea, să pri- 
mească ceaiul meu spre a se încălzi; apoi le-am dat 
trăsura mea, le-am. pus la dispoziţiune din blănile 

“mele în contra frigului, şi le-am dat un sauf-conduit, 
prin, care ordonam tutulor autorităţilor publice “ale 
țărei- de a le învoi șederea în România, amenin- 
țând pe acei ce ar cuteza să asculte alte. ordine afară 
de le mele, ministru constituţional și prin urmare 
răspunzător pentru paza ţărei și în deosebi al ma- 
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rei legi a ospitalităţii române, arătând că acei cari Yor contraveni actului de sauf-conduit vor fi pedep- siți, ca. pentru înaltă trădare. comisă contra ţării. (Aplause). N i Eni : Când dar fui zărit în Parlamentul ungar,. Ber- zenczy şi Vidasz, urmaţi de un mare număr de. de- putaţi, intrară în loja „mea, felicitându-mă de buna mea venire şi arătând colegilor lor purtarea mea din 1860! Berzenczy îmi adăogă că-el poartă încă sauf-conduitul meu ca una din hârtiele sale cele mai preţioase. NE 
Deputatul Vidasz şi-a arătat recunoştinţa sa pen- tru ospitalitatea şi protecţiunea ce a primit în Ro- mânia într'un chip mai practic. EI la orice ocaziune s'a arătat simpătic cauzei române. Lucru. rar, D-lor, din partea unui maghiar, când vedem astăzi duș mănia care insuflă pe mai toţi maghiarii în contra tutulor naționalităților nemaghiare. din. coprinsul ță- „rilor aparţinând Coroanei St. Ştefan. Mai am şi alt drept şi altă datorie de a mă adresa către “ guvernul și către haţiunea maghiară. V'am spus că în 1860 resbelul între Francia și Italia. și între Austria era la uşe. Patrioţii unguri, şi cei din năuntru și cei exilați, vedeau în acest resbel eman- „ciparea Ungariei. Cuza-Vodă și guvernele lui din București şi din aşi ajutară mult mişcării ungu- reşti. Afară de tabăra dela Floreşti, care deturnă de pe câmpul .de bătaie o armată întreagă austriacă, Cuza-Vodă primi să Jase a se introduce în România | însemnate transpoarte de arme destinate mișcărei re- voluţionare din Ungaria. Ca ministru al. lui Vodă-. Cuza am participat la învoirea dată pentru intrarea acestor arme. Intâiul transport. era de 30.000 puști al doilea transport era şi mai mare! Erau şi tunuri date de, Napoleon şi de Victor Emanoel, Insă un- gurii însărcinați cu aducerea lor au fost indiscreţi; astfel Rusia, Anglia, “Turcia, și mai ales Austria a- flară „despre al doilea transport sosit în Galaţi. 
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Un vapor de resbel austriac şi alte. vapoare turcești 
se puseră între ţărmul nostru şi. între corăbiile de 
Sub drapelul italian 'care venise cu armele, şi opriră 
descărcarea lor. - 

Cu toate cererile, am refuzat. de a preda aceste 
arme. Numai după soiemna promisiune dată - sub 
parola de onoare de Sir Henri Bulver,. ambasadorul 
Marei-Britanii la Constantinopol, că armele se vor 

- înapoia în porturile Italiei de: unde plecaseră, Vodă- 
Cuza și guvernul său consimţiră la înapoierea. lor. 

Insă Sir Henri Bulver nu se ţinu de cuvânt; ar-. 
mele fură predate Turciei, care în adevăr consimți 
în fine deși târziu a--le înapoia Italiei. . 

In fața lipsei de cuvânt al ambasadorului englez, 
Vodă-Cuza nu tăcu. El protestă formal. Atunci, Sir 
Henri Bulver se recunoscu greşit; dar adăogi aceste 
cuvinte către: agentul nostru din Constantinopol, ne- 
muritorul C.. Negri, cuvinte pe. cari naţiunile cele 
mici nu trebue să le uite. niciodată în faţa promisiu- 
nilor celor mari: „da! am: lipsit angajamentului 
luat, dar aceasta am făcut-o din. ordinul guvernului 
meu; prin urmare, dacă Vodă-Cuza este ofensat prin 
neţinerea cuvântului meu, să declare resbel Maies- 
tăţei Sale Britanice“. Aceste spuse ale mele consti- 
tue o pagină a.istoriei. noastre, şi din care voiu de- 
duce. concluziunile ce-mi sunt necesare "în interpela- 
rea mea. - | 

Tot în același. timp președintele guvernului na- 
țional ungar, Kossuth, marele Prometeu al Ungariei, 
trata cu Cavour pentru formarea unei legiuni cât de 
numeroasă de unguri: care să coopereze cu armata 
italiană în contra Austriei, pe lângă însuşi revo- 
luționarea Ungariei și Transilvaniei. RR 

Avizat de acestea, guvernul: Austriei îşi închise - 
„ermetic graniţele prin un îndoit cordon, pentru. a. 
„Opri emigrarea maghiarilor tineri. cari voiau: a! se: 
înrola în legiunea ungară. Singura frontieră prin 
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care se putea străbate, cu toate măsurile luate de 
autorităţile” austriace, era frontiera de pe Carpaţi, 
față cu România. i 
„In adevăr, pe lângă greutatea de a-păzi o fron- 
tieră atât de întinsă și de variată, pe lângă sini- 

- patiile ce cauza ungară avea în România, apoi : pa- 
trioţilor unguri mai le veneau în ajutor însuşi au- 
torităţile vamale şi militare de granițe, cari deși . 
Supuse guvernului austriac, totuşi erau în cea mai 
mare parte compuse de maghiari; şi însuși aceştia 
conduceau pe junii emigraţi până la fruntariile ro- 
mâne, arătându-le căile şi păzindu-i în con'ra orice 
pericole până la intrare în România. Astfel numai 
în Moldova au fost intrat peste 4000 de unguri. 

Agentul Austriei din Iași, baronul Goedei de La- 
„noie, mi-a adresat atunci, după multe, conversaţiuni 
verbale, o notă amenințătoare, făcându-ne respunză- 
tori pentrucă autorităţile noastre luau din mâna au- 
torităţilor -austriace pe. tinerii - maghiari şi le dau os- 
pitalitate în România. | 

„ Penţru istorie, D-lor, vă voiu spune că acea notă 
poartă "data de 7/19 Octombre 1860. O a doua notă 
cu data 21 Noembre (3 Decembre) făcea pe guver- . 
nul român răspunzător și pentru “intrarea . armelor 
franceze şi italiene în România. Şi în sfârşit a treia 
notă cu data 26 Noembre (8 Decembre) repetă pe 
celelalte. Tot pentru istorie, domnilor mei, nu pen- 
tru a mă lăuda, vă voiu spune respunsul ministe- 
rului din lași la aceste ameninţări. - 

_. Guvernul slab al Moldovei a răspuns că, departe 
“de .a se face răspunzător de intrarea ungurilor în 

„țeară, cari ne silea “pe noi să facem enorme cheltuieli _ 
pentru întărirea fruntariilor române, pentru: spo- 

Tirea numărului agenţilor poliţieneşti prin “oraşe, noi 
făceam răspunzătoare pe autoritățile âustriace, cari 
înlesneau. emigrarea ungurilor şi ne sileau la chel- 
tuieli ce nu trebuia să ne privească, ca nefăcute: în 

[o - . 
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interesul nostru. Nota mea se afla tipărită în ana- lele diplomatice din anul 1860 sau 1861, nu-mi 'a- “duc aminte. . NE o o Văzând Austria că nu putea dobândi nimic -de la guvernul român, s'a adresat la alțe puteri;: și în cu- rând. ne-am văzut asediați de note din toate - părțile, şi mai ales de la .puterile Nordului, amenințând Ro- mânia chiar cu ocupaţiune, dacă.vom cuteza a înlesni 
răscularea Ungariei și Transilvaniei, prin simpla în- -. voire.a patrioților unguri de a se concentra în Ro- mânia. Ministerul din București, care a urmat mi- nisterului Golescu-Brătianui, nu avu curajul. de a "rezista. El începu a izgoni pe tinerii unguri, parte înapoi peste - Carpaţi, parte peste Dunăre, parte a-i da chiar în mâna autorităţilor vamale austriace. 

Domnul Cuza ameninţat, îngrijat de pericolul ocu- părei ţării, şi găsind resistență în ministerul meu, s'a adresat direct cu ordin la -prefecți. Acel din 
Galaţi, cât_p'aci era să dea 20 tineri pe mâna con- sulatului austriac. - 

lar am aflat la timp, şi iar ami oprit această căl- care a:ospitalităţii. Rt 
Acestea nu -sunt lucruri născocite; sunt toate de notorietate publică; sunt cunoscule. însuși ungurilor de. pe tirhpul din 1860, şi sunt mărturisite de însuşi . marele patriot maghiar, Kossuţ, în memorile sale. „ Atuncea Vodă-Cuza a venit din București în Iaşi. 

ca să doboare împotrivirea mea, sau la caz contrariu să-şi schimbe ministerul. Se arestase și se dase în 
judecată mitropolitul pentru mitui:ea patrahirului și ” recurgere „la străini; Camera vrea numai. decât să sechestreze averea lui. Vogoride, spre a se imita ceea ce se făcuse în țeara Românească, unde se seches- trase averea lui Știrbeiu sau a lui Alexandru Ghica, nu-mi aduc bine aminte. Eu m'am împotrivit ace-: 
sti sechestru votat de “Cameră cu un vot de majori- tate. :Toate acestea au servit de pretext demisionărei. 
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mele. In fapt însă retragered mea dela guvern a fost 
concursul ce am dat-cauzei ungare în tot timpul cât am stat la putere. La Bacău, Roman şi Galaţi, acolo se concentraseră. cu deosebire ungurii; acolo ei se 
pregăteau până la desghețul Dunărei pentru forma- rea legiunei. Mulţi din ei fiind fără mijloace, -le afec- tasem câte un franc pe zi fiecăruia.. Aceasta s'a gă- sit rău; şi pe lângă cele de mai sus mi se impută și aceste cheltueli făcute cu ungurii, şi dar mă hotăriiu 
să-mi „dau demisiunea. - lată, D-lor, ce zice Klapka “care era în Iaşi venit spre a încheia cu Vodă-Cuza o nouă convenţiune; iată ce zice el în raportul său către Kossuth, raport care poartă data din 16 Februarie 1861: 

„ln Principate, afacerea. noastră din nou a luat o turnură nefavorabilă. Ministerul Kogălniceanu a fost silit să se retragă de la putere, făcând .loc unui 
minister unde figurează Hurmuzachi, care e cunoscut în deobşte ca un partizan al. Austriei şi care a fost 
totdeauna pe faţă "în contra ministerului dinainte; care da nenorociţilor maghiari adunaţi în Valea-Sire- 
tului câte trei lei vechi ajutor pe zi”. Prin urmare, D-lor, vedeţi că eu am dreptul să mă pun în faţa naţiunei maghiare. ca partizan al ci. D-voastre, poate, veţi vedea în purtarea mea o politică anti-românească, căci veţi zice: cum se poate ca un ministru român 
să fi fost partizan ungurilor, mai ales în apropiere de anul 18481 Daţi-mi voe sa vă spun și să:vă arăt ce fel de partizan al ungurilor am fost și sunt. 
Am fost partizanul lor, D-lor, tocmai pentru ca 
să fac să: rămână Transilvania, cum a făcut-o Dim- 
nezeu, și cum a recunoscut-o însuşi marele Rege al 
Ungariei. Sântul Ştefan că trebue să fie: o țeară po- liglotă, o ţeară care să fie trăsătura de unire în- „tre națiunea maghiară și între națiunea română. 

Pentru români, Transilvania este leagănul naționa- 
lităţei noastre, este baștina, este matca 'din care au 
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ieşit roiurile române cari, trecând. dincoa de Carpaţi, 
au fundat -Statul.lui Radu-Negru și al lui Bogdan- 
Dragoș, astăzi regatul liber şi: independent al Româ- 
niei, dar care are în dosul ei drept zid de apărare 
naționalitatea română de peste Carpaţi; naţionali- 
tate care, dacă se'va extermina în Transilvania, se va 
compromite şi. în România.: (Aplause). | 
D-lor, cum-v'am 'spus, nu puteau ungurii să ia 
parte la luptă alături cu armata: italiană, decât tre- - 
când prin România, fiindcă numai prin frontiera 
de-a-lungul -Carpaţilor putea să se întrețină o comu-: 

„nicaţiune uşoară. între patrioții maghiari din afară 
și din întru,-fiindcă numai prin sprijinul guvernu- 
lui român, putea să “se înlesnească izbucnirea” revolu- 
țiunei ungare. .... . 

„ Alexandru-Cuza-Vodă primi.a se înțelege cu un- 
gurii în. această privință; însă ca condiţiune sine 

„qua non, €l puse înţelegerea pentru asigurarea exis- 
tenței. și drepturilor naţionalităţii române în Transil- 
vania. Aceasta a fost întâia şi ultima condiţiune 'a 
ministerului din” Moldova; căci acolo s'a tratat mai 
mult încheierea : convenţiunilor între România ŞI în- . 
tre guvernatorul Ungariei, tiilul ce -păstra „Kossuth -. 

şi după retragerea sa de la putere. | 
. In ţeara Românească tratările. s'au condus, .pe. cât” 

ştiu, în' de-afară de schimbările dese ale ministeru- 
lui, direct de Vodă-Cuza prin mijlocirea D-lui Ion . 
Bălăceanu, "acreditat. lângă marele ministru al Italiei. 
“Cavour. In Moldova afacerea s'a tratat cu Klapka" 

- și Teleki, şi prin corespondenţă chiar cu Kossuth. 
„Eu, D-lor, nu desesper că odată au să iasă la 
iveală actele diplomatice ale lui Vodă-Cuza, sustrase 

„ arhivelor Statului de la 1866;. atunci se va vedea: că, 
cu toate greșelile sale, acest Domn a avut o inimă 
care “simțea româneşte, o inteligență și 0 voinţă lu- . - 
crând românește. | . N 

Daţi-mi voe, D-lor, să: vă dau pe scurt :citire de 
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convențiunile încheiate în acel tinip cu patrioţii un- 
guri. Aceasta o fac, mulțumită lui Kossuth, carele 
deşi după ce au trecut nevoile, după ce statul un- 
gar şi-a redobândit individualitatea patriei, şi-a schim. . 
bat opiniunea și a redevenit dușmanul Românilor, 
cu toate acestea totuși a publicat tustrelele conven- 
țiuni încheiate cu Cuza-Vodă. or 

lată întâia convenţiune încheiată cu Cuza-Vodă 
de către generalul Klapka, în Maiu 1859: 

„Domnul Cuza învoeşte patrioţilor “unguri de a 
forma depozite de arme în valea Siretului, la Bacău, 
la Roman, sau în alte locuri mai apropiate de gra-  . 
nița transilvană, precum Ocna şi Piatra. Principele 
va cere dela Imperatorul francezilor 30.000 puşti * 
din cari 10.000 bucăţi vor fi: menite pentru “armata 
moldo-română, iar 20.000 vor fi puse la disposiţiu- 
nea Câpilor insurgenților unguri și ardeleni. 

„De altă parte generalul Klapka va desvolta cea 
mai mare activitate în Paris şi în Londra, pentrucă 
atât armele cu trebuincioasa pulvere, precum şi toate 
celelalte obiecte de “echipament trebuitoare trupelor 
române și ungare, să poată neîntârziat a fi transpor- 
tate pe câmpul de resbel. El va lucra asemenea - ca 
să înroleze în Păris sau și aiurea un personal medi- 
cal îndestulător, precum și de a găsi câţiva ofiţeri 

„de geniu şi de artilerie, spre a se putea organiza 
aceste două arme speciale în principate”. 

lată extracte mai caracteristice din a doua con- 
venţiune încheiată tot cu Klapka: 

„Pentru succesul însurecțiunei ungurești, este de 
mare importanță ca naţionalităţile ungară, română 
"şi serbă cari locuesc “în Ungaria să renunţe la orice. 
spirit de partid, la orice idei de secesiune și la foate 
dușmăniile cari au produs atâta rău în anii 1848 
şi 1849. i ie Ss 

„Națiunea ungară este de mai înainte convinsă, 
că simpatiile patrioţilor români îi sunt asigurate, 
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“şi în Paris se așteaptă dela guvernul Principatelor, că acesta povăţuit-de propriul 'său interes, se va folosi de influența sa asupra connaţionalilor. săi ce locuesc în “Ungaria: și Transilvania, spre a aduce 
împăcarea: dorită. a 

„De altă parte patrioţi unguri vor publica de- 
odată cu începerea resbelului următoarele principii cari sunt a se scoate din Constituţiunea lor: 

„l. Uitarea tutulor desbinărilor vechi şi deplina - - împăcare între .Sârbi; Români şi Unguri; 
“„m2: Drept egal și libertate egală pentru toţi ce- tățenii Ungariei, fără osebire .de: neam și de con- „“fesiune; a : - 

„3. Autonomia comunei şi a: comitetului. Popula- 
țiunea - localităților locuite de cetățeni. de deosebite 
limbi va statornici limba adminis:rațiunzi pe cale 
amicală, - Ne 

„4. In afacerile. bisericeşci. şi de instrucțiune, de- 
plină “neafârnare pentru deosebitele confesiuni şi na- 

- Honalități; ” - 
'*5. Trupele sârbeşti şi române vor fi organisate n deosebi, şi vor fi comandate în limbile sârbească şi 
românească. Pentru obținerea deosebitelor. posturi, fie- 
care în armată .va avea acelaşi drept; 

. 6. După jinitul resbelulii, se va convoca în Trian- 
-. Silvania o Adunare care va avea a se rosti asupra 

unităței. administrative a acestei fări cu Uugaria, şi 
"în caz că majoritatea să hotărască, ca Transilvania în privința administrativă să păstreze şi în viitor. 
pozițiunea sa: de sine stătoare de mai nainte, nu. se 
va face împotrivire acestei hotăriri; De 

„1. Principul fraternității trebue să ..ne povăţu-= iască în toate. Numai 'această frăţie ne poate 'pe toţi” conduce la scopul pe care ne silim de a-l ajunge. Şi 
acest scop confederațiunea 'a tus-trelelor . state du- 
nărene: Ungaria, Sârbia şi ' România”. a 
>» Nu vă voiu osteni, D-lor, cu citirea întregilor 

A 
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| e . | acte preţioase publicate de însuşi Kossuth: Mă voiu mărgini a zice că a doua convenţiune noi o privim ca actul de legăminte încheiat între Ungaria şi. Ro- mânia. Acest act ne dă nouă Românilor din România 
” dreptul “de a zice şi noi un cuvânt în afacerile fraţi- lor noștri români de peste Carpaţi şi de a cere sfânta păzire a celor stipulate în anii 1859 şi 1860! Insă ni 
se va putea întâmpina că împrejurările: de pe. atunci schimbate sunt, și că prin urmare, căzute sunt şi promisiunile și legămintele de atunci. . 

Ei bine, D-lor, întreb, oamenii oneşti, patrioţi inteligenţi, şi mai ales „oamenii de stat, numai în + nenorocire trebue .să își ție cuvântul dat? Eu soco- fesc că tocmai, pentrucă. patrioții ungari au ajuns 
la țelul sforțărilor lor, ei trebue să facă onoare: angajamentelor lor luate în timpul. restriştei. Au fost unii oameni cari, mustraţi de cuget, au ţinut dacă nu în tot, măcar în parie vechile lor legăminte; aces- tor oameni Români! datoresc ceea ce în Ungaria se 
numește legea naționalităților. | | 

Ei bine şi această lege cum se păzește? Mai de- unăzi, în parlamentul: ungar, D. Babeș, -omul „cel „mai pacinic-și mai moderat dintre românii din Par- lament, ca să poată să facă pe majoritate să asculte glasul său, şi. din nenorocire şi pe majoritatea care 
se revoltă numai când. aude cuvântul de român, el a trebuit să spună mai întâiu, că. copiii lui vorbesc 
ungurește mai bine de cât româneşte; ceea ce între 
românii de peste Carpaţi a provocat în contră-i o 
mare furtună, tratându-se acest cuvânt. de .crimă în contra naţiunei,. când bietul om a zis aceste cuvinte numai ca să poată fi ascultat. Astfel D. 
Babeș a putut: spune în faţa guvernului. şi . parla- 
mentului, că din legea naționalităților “atât de. trâm- 
bițată, astăzi n'a mai rămas o. linie păzită, sfârşind - 
a: zize că lucrurile au mers atât de departe, în cât 
în ţările supuse Coroanei Sfântului Ştefan, de către 
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9 
- maghiari se numesc patriot, și se tratează ca patriot | 
numai acela care s'a lepădat de naționalitatea sa. 
Şi. când la finitul vorbirei -lui Babeş, deputaţii 
unguri Szjlagyi şi Albert Apponyi au întâmpinat, 

„ „că din fericire, nu masele poporațiunei române vin 
neîncetat cu plângeri, ci: numai unii agitatori, iată 
ce blândul, moderatul şi “cumpătatul Babeş a. 
răspuns nobililor săi adversari: „Fericiţi. în fine că 
avem în patrie astfel de. mase (gloate) din care 
nasc âstfel de agifatori, cari aici se prezintă cu cu- ragiul convincţiunei lor; aceasta. dovedesc că în acele 
mase există putere de.yieaţă, prin care vom avea un 
viitor. lar dacă vorba ar fi de vocea maselor, 'apoi 
aceea scim cum sună — din lumea lui Horia — dacă 
îmi poate fi permis a rosti.acest cuvânt. Până atunci, 
până când noi vorbim așa cum vorbim, până atunci 
gloatele nu vor voroi în acel înţeles”. NE 

O: furtună. complectă de pe toate băncile isbuc- 
neşte obicinuit la cuvintele oricărui deputat român 
sau sârb, când are curagiul de a 'cere respectarea 
dreptuilor naționalităților nemaghiare. Aşa a - fost 
și cu ocaziunea discursului lui Babeș. Dar aceste 
urtuni au fost și mai mari, când Ludovic Mocsary, 

șeful stângei extreme, partisanul credincios al. lui 
“Kossuth, unul între toți Ungurii, corbul alb între. 
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Unguri, cum îl califică Gazeta Transilvaniei, a. cus. 
tezat în Parlament să ia' apărarea naționalităților 

- nemaghiare, 
Acest patriot luminat, acest adevărat bărbat de 

stat cu vederi largi și prevăzătoare, încă. din dieta 
din 1879 a avut curagiul să pună verde în ochii 
ministrului preşedinte “fisza, -că rău făcea de pri- 
gonea naţionaiităţile nemaghiare, că : mari pericole .. 
regătea pentru Ungaria politica sa oarbă și vio- 

lenţă de a maghiariza toată suflarea omenească din 
Ungaria, și că trebue să se recunoască. de toți că 

- Ungaria este un stat poliglot. . 

*
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De atunci și până astăzi, Macsary a . protestat. 
„necontenit în contra violenţelor ungurești, în con- 

tra silnicici maghiarizărei a școalelor româneşti; şi, în discuţitinea ce de “curând a urmat în sânul 
parlamentului din Buda-Pesta asupra . budgetului 
cultelor şi instrucțiunei publice, el sus şi tare a zis 
miniştrilor și legislatorilor maghiari următoarele cuvinte pline de înţelepciune: - 

- „lnima-mi saltă de bucurie, zice el, văzând. ce 
progrese mari am făcut pe terenul instrucțiunei publice; şi nu pot de cât să doresc din suflet înain- 
tarea şi înflorirea cât mai mare a. culturei ma- 
ghiare; o profundă îngrijire însă: mă cuprinde, când trebue să .văd că tot ceea ce.se face, se Jace numai 
pentru cultura maghiară, iar nimic pentru cultura cetățenilor nemaghiari!” - - a 

Și când şoviniştii maghiari amenințau naţionali- 
tățile nemaghiare 'de a li se ridica drepturile asigu- rate prin legea naționalităților — drepturi cari în 
fapt sunt toate oborite — acestaşi Macsary afuncă în obrazul pretinșilor liberali şi constituţionali ma- . ghiari aceste cuvinte: „Nu este nimic mai ușor decât să găsim pretexte, ca să revocăm așa numitele drep- . turi din legea de naţionalităţi, nimic mai ușor decât „ca să imputăm naționalităților; că abuzează de aceste 

drepturi”. . i 
Şi apoi bărbatul cu înalte vederi îşi încheie, argu- 

mentaţiunea prin următoarele - cuvinte sdrobitoare: - 
- „Unde am ajunge cu amenințările D-lui Szylagyi? 

Dacă unii abuzează de drepturi, aceasta nu poate servi 
de pretext ca ele să se nimicească...;.şi dacă voim să 
împizdicăm ca aspiraţiunile naționalităților să se ma-. 
nifeste pe faţă, atunci nu este destul să. ştergem 
legea de naţionalităţi, ci trebue să mergem și aj 
departe. Vedeţi însă, ca -nu cumva suprimând simp-  - 
„tomele aspiraţiunilor naţionale ce -se arată pe faţă, 
'să faceți din „aspiraţiuni  conspirațiuniP”. 

20. Kogâinice: nu, Scrteri şi Discursuri, | | : 305 
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Nu eu, nu un român de peste Carpaţi, ci un pa- / triot ungur, un patrizan al lui Kossuth ne spune | aceste cuvinte, 'me arată resbelul de moarte ce mi- ! 
nisterul și Parlamentul din “Buda-Pesta fac naţio- ; 
nalității române, încercându-se de a-o nimicnici în! însuși focularul ei intelectual: în școală. - 

Dar să mergem mai departe. . : 
„În. adunarea, în congregaţiunea comitatului din 

Braşov, ţinută în 17 Decembrie trecut, a venit în 
desbatere proclamaţiunea iridentei. române, care a 
servit de pretext disțărărei acelor şase români. S'a 
sculat advocatul român Lengeru şi a tratat această A cestiune: Românii iridenţi, de oarece vice-comitele a. 
fost pus-o pe tapet; el a întrebat pe vice-comitele despre somaţiunea ce s'a făcut pentru a se strânge 

- toate exemplarele proclamaţiunei din - Bucureşti, de 
ce nu s'a făcut şi în limba românească? Vice-comi-. 
tele a răspuns că era de prisos, fiindcă proclamaţiu- nea iredentei, mulţămită prudenţei cetățenilor, n'a avut 
următi, - ă | _ 

Atuncea advocătul Lengeru în faţa. delegatului gu- 
vernului a răspuns următoarele: | 
„Românii Sunt' destul de inteligenţi, pentru anu > 

lupta -pentru. principiile iridentei; noi suntem. ade- 
renți fideli ai politicei "naționale; vom rămâne. şi pe 

„viitor şi totdeauna, dar pentru aceea nu vom uita nici-” 
când că suntem fii ai patriei aceste, al: cărei bine îl 
vom avea totdeauna înaintea ochilor. Eu nu neg că 
românii au ceva comun cu iridenta: Nemulțumirea 
(deputatul dietal Immrich: așa este!) Administraţiu- 
mea e rea, autorităţile nu respectă legea; legea pen- 
tru naţionalităţi nu se observă”. (Immrich: aşa este). 

„ Lengeru cu toate întâmpinările reprezentantului gu- vernului a continuat enumeirând plângerile naţiona- 
lităţilor; numai dacă se vor satisface aceste plângeri, - 
vor fi și naţionalităţile mulțumite. El a accentuat . 
că guvernul numește comiiții supremi cari nu cunosc 
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„limba poporului;. justiția nu este „destul de nepărti- nitoare; cu un român nu se ia protocol în limba ro- mână; . advocatul român: nu poate vorbi în sala tri- „ bunalului româneşte, ete”, - 
Ei, D-lor, acestea toate se spun în parlamentul “ungar, acestea se spun în "congregaţiunea comita- . tului din Brașov, acestea le spun ziarele, acestea le , spune poporul întreg al Românilor de peste Carpaţi. 
Să vedem, D-lor, dacă acestea erau la 1848, la 1859 şi 1860 ideile oameni'or” de stat, promisiunile patrioţilor unguri, cari astăzi ocârmuese: Ungaria, dacă acestea erau ideile însuşi ale lui Kossuth. lată, D-lor, ce gândea și mărturisea - Kossuth când sc pregătea a reintra în Ungaria, cu mâna înarmată cu ajutorul Românilor; aflăm acestea în memoriile sale. Instrucţiunile date de Kossuth ca. preşedintele gu- vernului provizoriu, de Klapka şi Teleki, ca membrii ai acestui guvern, şi comunicate agenţilor pregăti- tori revoluţiunei, coprind următorul period: 
„Noi avem încă a chema luarea aminte a D-voastră asupra unei cestiuni foarte importante: relaţiunile noastre către. naţionalităţile străine. Siliţi-vă a cerceta 'simțimântele şi dorințele Românilor şi Sașilor,. pre- cum şi ale Sârbilor şi Croaţi:or. Pentru. acest finit, adresaţi-vă la cei mai influenţi reprezentanţi ai ace- „Stor naţionalităţi. In .timp ce pe de o. parte "i.veţi asigura, că noi pe baza 'integrităţei teritorilui Un- guresc și a legilor din 1848, suntem gata de a face toate concesiunile ce le poate cere un frate dela, frate-său, invitați-i pe de altă parte de a aduce cele mai departe dorinţe -ale lor la cunostinţa .noastră, de se poate, prin oameni de ai lor înadins trimişi -aici. Dacă. noi “într'aceste privim legile din 1848 câ punct - „de plecare, noi 'sunfem departe de a păstra: neschim- 

"bate aceste legi; din contra noi voim a lărgi-şi în- tinde principiile cuprinse în ele, astfel că toate in- teresele, precum. cele naţionale aşa și cele--confesio- 
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nale, sub protecțiunea Constituţiunei ungurești, să gă- 
sească deplina lor. îndestulare. Ca povaţă să vă ser- . 
veze alăturatul proiect al Constituţiunei, pe care sub- : 

» scrisul preşedinte l-a lucrat, şi a căreia principii * 
fundamente :noui cu toţii le aprobăm. | 

(Subscriși) Ludovic Kossuth: președinte, G. Klapha, - 
L. Teleki. . 

Tată acum şi extractul Constituţiunei proiectate, pri- 
vitor mai ales la cestiunea naționalităților: - 

„Precum religiunea, asemenea și naționalitatea, este 
de interes social. Statul, ca asemenea, nu are nimic 
comun, nici cu una, nici cu alta. Fiindcă Constitu- 
țiunea asigurează dreptul de întrunire, cefăfenii sunt * 
liberi de a se asocia pentru ocrotirea si desvoltarea 

„ intereselor lor naţionale, precum și altele, şi de a 
convoca adunări în comune, comitate, sau în toată 
țeara... Ei pot ţinea adunăfi, şi lua hotărtri, dar Sta- 
tul nu poate nimic pretinte de cât că adunările să 
fie. publice. Acest. principiu 'şi va avea -aplicatiunea 
atât către naționalitatea: maghiară, cât și către cele- 
lalte naţionalităţi; nici una nu va avea un privilegiu 
deosebit, şi guvernul nu vă protege pe nici una. în 
paguba celorlalte. /ntru cât însă guvernul, parlamen- 
tul, comitatul, comuna, are nevoie de o limbă. oficială, 
acest principiu se va aplica astfel ca pretutindeni; 
majoritatea otărește în care: limbă să se trateze afa- 
cerile publice, fără a se jicni drepturile minorităţii. 
Dacă de exemplu o adunare cami:atensă hotăreşte 
pentru anul curgător, ca limbă oficială, limba română, 
slavă, . sârbă, germană, ungară, atunci cetățenii de" 
alt neam au dreptul, în limba lor proprie, nu numai 
de a da petiţiuni, de a trata procese, dar încă şi de 
a vorbi în adunări. Guvernul însă, în caz când: co- 
mitatul către care adresează un ordin, a adoptat o. 
altă limbă, ca limbă oficială, este dator la trimiterea - 
ordinelor scrise în limba oficială maghiară, a adăogi 
o traducere în: limba comitatului; precum asemenea 
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şi: comitatul trebue să urmeze aceeaşi regulă, în rela- țiunile sale cu diferitele comune, Şi vice-versa, co- mitatul, când limba sa oficială nu este cea ungurească, ” este dator a pune alături cu rapoartele sale o traduc; iune. Legile însă vor fi traduse în toate limbile în- trebuinţate în ţeară, și tot așa vor fi publicate”. 
lată, D-lor, ce mai zice Kossuth: despre unitatea 

Statului: 
„Principiul unităţii statului, care s'a visat ca un izvor de putere şi care cu toate deşteptările istoriei se privește de asemenea, a primit în Viena la întâia criză o lovitură deplină, precum asemenea şi în tre- - - “cut a primit mai mult desfaceri, şi iarăși și în viitor va primi asemenea lovituri ; căci în așa numita „Auștrie unitatea nu este sorgintea puterii, ci a slă- biciunei; şi aceasta este O.lege naturală p? care nici | O meșteşugire riu va isbuti:a o desminţi. Principiul unității este la, locul său numai la o națiune. Acolo 

numai este putere pentrucă uneşte şi leagă. Dar ceea „Ce se numeşte Austria, nu este o naţiune, ci un conglo- merat de diferite naţiuni. (Nu naționalități, ci naţiuni). 
Intr'o asemenea situaţiune, ori-e silință spre întrunire . nu împreună, ci desparte. Intre elemente disparate nu numai: nu se poate săvârşi vreo asimilaţiune, dar chiar o cohesiune mecanică nu se poate efectua. Cu 
cât aceste elemente se vor împreună lega, cu atât ele 
vor tinde a se desface”. e 

Ei bine, D-lor, această comparaţiune caracteristică „„care o face Kossuth pentru Austria, nu vedeţi că 
se potrivește şi mai bine cu Ungaria? Ceea ce se face și se practică de sus până jos-și în fiecare zi 
în: patria. maghiarilor de toate partidele, guvern şi opo- 
sițiune, dreapta şi stângă, în interesul, în realizarea 
ideei 'de stat ungar, face a se uita, cum zicea Kos- 
'suth, -că principiul unităţii nu: poate a-şi găsi locul 
de cât numai la O 'naţiune; şi ce adeziune poate să existe între maghiari şi între români? Astfel s'au uitat 
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toa.e promisiunile, toate închezeşlu.rile date, toți as'ă i 
proclamă că nimeni nu poate să fie patriot, să-şi 
iubească țeară de cât când va simţi şi vorbi ungurește: nimeni nu poate să fie patriot de cât lepădându-se 
de sângele, de limba, de tradiţiunile și aspiraţiunile 
sale naționale! Dar ia să mai ascultăm puţin pe 
Kossuth! Deşi doresc să nu vă obosesc, este însă 
de interes naţional, să arăt încă odată celor cari pri- 
gonesc neamul și sângele nostru, şi mai ales acelora 
cari cred pe Kossuth, să le spun ce le gândeşte, 
vorbește și scrie de la .1848 și până astăzi despre 
naţionalităţile din Ungaria: Aa 

„Eu voiu -numai' să amintesc încă, cuni că toate 
celelalte limbi cari se vorbesc în țeară au-o patrie, 
în care naționalitatea ce le concerne are o existenţă 
nățională “şi, politică; aşa pentru limba germană 
este Germania; pentru limba ruteană este Rusia; toate 
celelalte dialecte slave își au ţeara- lor; limba română 
are Moldavia și Valahia; limba sârbească are Serbia; 
limba ungurească însă afară de Ungaria uu are nici 

„o patrie. După cuvintele unui mare poet al nostru 
pentru noi Ungurii afară de- Ungaria, în întinsa 
lume -nu este nici un loc-liber, Aci noi trebue să 

“trăim, şi să murim aci, oricare ar fi soarta noastră”. 
După ce aţi ascultat, D-lor mei, cele zise de Kos- 

suth, cum cred Ungurii că pot să 'ucidă limba română 
care are patria sa. în România? Cum să ucidă limba 
sârbească care are patria sa în Serbia? Cum să ucidă 
limba germană care are domiciliul în marea şi pu- .» 
ternica . Germanie? Şi cu toate acestea, ei, 6.000.000 
de unguri, au întreprins această luptă eroică contra a 
zece milioane de nemaghiari, luptă hepotrivită şi ne- 
dreaptă care orice om cu minte nu poate să zică că 
va putea să, izbutească vreodată. Să 

“Lupta pentru limbi, D-lor, dureroase efecte a avut asupra Românilor de peste Carpaţi” Până în secolul 
nostru, limba latină era limba oficială a Statului poli- 

S 
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glot” al Ungariei; asemenea şi în Transilvania. Din toţi locuitorii acestor ţări. Românii se acomodau mai bine cu această limbă, rădăcina limbei româneşti. După 1848, sub regimul absolutismului, limba. Îa- tină fu înlocuită ca limbă de Stat prin limba .nem- |ească.” Românii fură, dar nevoiţi -a învăţa o a doua imbă. Pentru aceasta, ei însă erau atraşi prin. bo- găția literaturei, prin ştiinţele. în care ei prin mij- -locirea limbei germane puteau a se iniţia. Limba ger- mană, limbă a unui mare popor era o limbă de înaltă şi întinsă civilizaţiune. După mai. puţin de un cuart de secol, iată că românii sunt siliți acum a înlocui „ această: limbă, prin o a treia limbă de stat, limba ungurească. . - 
Astiel aceeaşi generaţiune trebue, afară de cea maternă, să înveţe trei limbi de stat, și cea de pe urmă să fie limba ungurească, aceea despre cari în- suși Kossuth: zice că afară de cuprinsul Ungariei nu mai are nici loc, nici ființă. A intrat în capul „ungurilor ca în' deosebi românii să devină maghiari. Pentru aceasta, un resbel de moarte s'a declarat lim-. bei, şcoalelor .şi culturei românești în general. Ro- mânii resistă și de acolo învinovăţire, că românii, mai ales cei, din Ardeal, conspiră contra statului ungar, spre a se uni cu România independentă! Și iată daco-românismul inventat! iată iridentismul TO- mân ieșit la iveală! . | 
Ei bine, D-lor, ia să vedem ce este acest daco- românism, ce este acest iridentism? Până acum gu- vernul maghiar nu știu să fi găsit în sarcina româ- nilor altă crimă — dacă crimă este — de cât lupta : lor pentru a-şi păstra limba şi naționalitatea. Dovadă a daco-românismului, a iridentismului ro- mân, maghiarii cred a o fi găsit în nişte hărţi ale Daciei vechi, făcute de repausatul -Laurian în care, ca parte a vechei Dacii. este pusă şi Transilvania. - Apoi, ce putem să facem. noi românii când Dum- 
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nezeul cel sfânt a făcut ca Transilvania să fie ală- 
turi cu Moldova şi cu Țara Românească, și că toate 

„acestea trei țeri formau vechia Dacie? (Aplause). 
Ei bine, putem noi astăzi să venim, şi pentru 

hatârul maghiarilor să lepădăm originea noastră; tre- 
cutul nostru, istoria noastră, și pentru bunul plac 
al şovinismului maghiar, să prefacem geografia şi 
hărţile geografice, şi să spunem că de la crearea lumei 
Transilvania a fost destinată să fie. ţară” Ungurească? 
(Aplause). e - 
„Atlasul lui Laurian, de la apariţiunea sa și până 
astăzi, este calul de bătaie pe care fiii lui Arpad: au 

” încălecat, spre a porni teribila lor. campanie între- : 
prinsă pentru stârpi ea naţionalită ii române! Nu mă 
veţi crede' serios, când vă voiu.spune că chiar în 
parlamentul din Buda-Pesta, atunci când a vorbit 
Babeș spre a apăra najionalităţile de -imputarea de 
crimă în contra statului :ungar, i s-au aruncat ca do- 
vodă sdrotitoare hărţile geografice ale lui Laurian. 

Lăsaţi-mă să vă citez însuși extractul din desba-. 
terile Camerei ungare. . 

Şedinţa .din 8 Decembre 1883. 
„Deputatul N. Babeș: Onorabilă Casă, deja alaltă- 

ieri, mi-am permis: a reflecta, cum neîncetat auzim 
din partea mai tutulcr oratorilor maghiari că băr- 

" baţii naționalităților nemaghiare ză; patrioți sunt, in- * 
spiraţi de sentimente conirarii patriei, dar încă n'am 
văzut o unică dată dovedindu-se aceasta positiv. (Stri- 
gări din stânga: „Ba da, avem exemplu viu”). 

Babeş continuă: N'am văzut o unică sentință ju- 
decătorească, prin care, în mod competinte s'ar fi 
“constatat în contra noastră crime în contra patriei. 
(Strigări sgomotoase din stânga extremă: „Ba sunt. 
Dar hartele geograjice”). ” 

Babeş: Aud amintind ceva harte. Nu ştiu, dar dacă 
„ atari vor fi fabricate doară prin unii dintre D-voastră, 

so. i



pentru a le provoca. în contră-ne. .:(Contrăziceri în 
stânga. și strigări: Ele se propun în România!”). 

Babeş: Dacă amintiţi de cele din România, ace- 
lea pe. noi nu ne pot privi; acolo influența noastră 
nu ajunge. Eu, onor, Casă, nici n'am intențiunea, - 

nici obiceiul a vătăma pe cinâva; rog însă să mi se 
"creadă, că este pentru noi cea mai dură ofensă, când 
asupra noastră se ridică asemenea insinuaţiuni. Nu- 
cu astfel de mod. se dovedeşte în contra noasiră îu- 
vinuirea de răi patrioți; nu prin: provocări la: procla- 
maţiuni sau la harte, sau al.e de aceste lucruri nea- 
târnătoare de noi, veţi convinge pe cineva despre cele 
ce ne insinuaţi; ci, — facă-şi tribunalele datoria, cer- 
ceteze şi judece dupe lege, pe date positive, iar nu 
vorbe goale; și apoi numai pe basa sentințelor ju- 
decătorești rădice-se imputări'contra celor ce- le: me- 
rită. Până nu-se va urma astfel, imputările sunt ne- 
demne, spe.iilmnente cela ce ni se fac pe argumente 
din România, cari nu ne pot privi”. | 

Acest dialog oficial, ţinut în parlamentul ungar, . 
în fața guvernului care aprobă, este de ajuns, D-lor, 

„Spre a vă arăta starea mizerabilă și barbară care 
„este făcută fraților noștri de sânge de peste Carpaţi. 

Tot ce a promis Titanul maghiarilor, Kossuth, prin 
constiuiiunea ungară, prin proclamațiunile sale de 
la 1848 până la 1861, prin convențiunile sale. în- 
cheiate cu Cuza-Vodă, a devenit minciună. Tot așa 
este și cu legea nationalităţilor. Limba românească 
este izgonită din parlament, din comitat, din comună, 
chiar din școale, şi românului chiar numele fără 
voie i se maghiarisează. Nici o şcoală românească 
nu se ridică sau se întreţine din fondurile Statului, 
când românii contridue toţi şi de o potrivă cu toate 
celelalte naţionalităţi la fondarea și întreţinerea 
tuturor așezămintelor de instrucțiune ale maghiarilor, 
de la şcoalele de sat, până la universităţi. Notarii 
de sate trebue să ştie ungurește; și sunt pedepsiţi 
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“ prin destituiri oricare întrebuinţează limba românească, - chiar în desemiharea numelor de botez şi de. familie. Pe toată întinderea Ungariei şi a Transilvaniei, -chiar în localităţile locuite exclusiv de români, nu este permis nici chiar spre. indicarea drumurilor, o inscripțiune, un aviz în limba româneașcă.. Vai de: conductorul poştal, vai de conductorul căei ferate care ar -cuteza să se adreseze “cuiva în limba TOomâ- nească. In administraţiune, în justiţie, nu petiţiunile, dar. chiar interogatoriul și încă mai puţin pledările “nu sunt permise decât în limba ungară. 
Maghiarismul a străbătut până şi în aface:ile con- fesionale. In multe locuri deja este impus, ca matrico- - lele de naşterea, de botez, de. cununie să se facă în “limba maghiară. Şi ca șnijloc mai energic de maghia- rizare, s'a înființat pe toată întinderea. Transilvaniei şi a Banatului aşa numite societăţi de cultură ungu- rească, a căror menire este ca 'cu orice preţ, cu orice mijloc, fie chiar barbar sau coruptor, să facă pe „ români să-și” lepede naționalitatea şi să devină ma- - ghiari. Subscripţiuni pentru :aceste societăți s'au făcut în toată ţeara; comunele şi comitatele -au contribuit, | şi s'a întâmplat în unele comitate că consiliile șu- deţiane au impus până şi românilor o dare de una la sută pentru aceste societăţi.:Mai vine apoi şi maxima de Stat a Ungariei, şi care practicată pe scări mari, a și realisat partea d'întâiu a maximei: fă pe român 

d'intâiu sărac, apoi măghiar! . 
Tot. tineretul român, deja de pe băncile școalelor şi mai ales ale universităților, este persecutat. Nici o „Carieră nu le este deschisă, afară de cea a „armelor. In întregul Stat maghiar nu este _în funcțiunea sta- tului un singur român care a absolvit tehnica ori | medicina. Sub regimul absolutist, la curțile judecă- toreşti superioare se numiseră mai mulți români, doctori în drept, absolvenţi, etc. Mâi toți aceştia unul după altul s'au destituit, sau fără voia lor s'au . 
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“Pus în pensiune. In partea judecătoarească mai că nu se mai numesc români; şi dacă în-mod excep- ional se numește câte in. român la vraun tribunal, aceasta se face trimițându-l prin pustele Ungariei; aicea nenorocitul, 'ofensat zilnic în naționalitatea sa de şoviniştii maghiari, este silit curând de a demi-. siona. Mai' "nainte de toate, goana de moarte este „ declarată inteligenţei române. - 
Astfel. injuriile, amenințările nu se cruță româ- nilor, nu numai în şcoală, în cancelarie, dar chiar pe . strade, chiar în serbări. ” o In 3/15 Maiu 1884 românii din Cluj au voit a . „serba, .sub. acoperământ, ziua aniversară a Adună- rei ținută în 1848, la Blaj, pe așa numitul câmp al libertăţei. Studenţii universitarii unguri îi încon- - gioară, îi insultă şi la pacinica cântare românească Deşteaptă-te Române, ei întonează . imnul unguresc din care voiu cita numai o strofă: ă 

Rotundă. e: lumea aceasta. 
„Şi cresc multe flori în ea, 
Pentru români însă numai una; 
E floarea furcilor. ” 

„Vă citez şi un alt caz .și mai caracteristic. Se: > “serbează, mi se pare, în anul trecut instalarea unui "prefect; se dă un banchet la care sunt invitate toate demnităţile, oficiale şi aristocratice din oraş. Este in- vitat și protoreul român Roşescu. -Maghiarii cer ca şi aceast protoereu, ca representând pe români, să = 
feliciteze pe noul administrator. Sânfia sa își începe. cuvântarea în limba română. Atunci întreaga societate se scoală în picioare, înfuriată, şi vociferând strigă cu toții „în Vigare cu el, în joc cu el”. Ei'bine, D-lor, aizea nu erau copii; erau bărbaţi maturi, grau funcționari înalţi, era fruntea aristocrâţiei! . 

Soarta fraţilor noştri de peste. Carpaţi, cum vedeţi, „este nesuferită, este -o luptă pe moarte. De aceea 
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vedem emigrând necontenit români: ardeleni și bănă- 
țeni în România noastră; cu sutele și cu miile!. 
„Ei bine, D-lor; în “starea” actuală unde au ajuns 

“lucrurile, nu a sosit timpul ca, fără să lipsim dato- 
rințelor noastre internaţionale, să zicem şi noi un cu-. 
vânt de compătimire pentru nenorociţii noștri frați 
de sânge? Nu a venit timpul ca D. prim-ministru Bră- 
tianu să-și aducă aminte cuvintele pe cari în 1868, 
cu ocaziunea discuțiunei asupra proiectului de adresă 
la Tron, le-a zis de pe această tribună: 

„Când cumnatul meu este în ceartă cu sora mea, 
eu nu mă amestec; dar când bărbatul surorei mele 

„ar. ridica brațul ca să o înjunghie, atunci ridic şi 
- Cu brațul”. - - 

Aceste cuvinte explică proclamaţiunea  iridentei ro- 
mâne. Scriitcrul, autorul acestei proclamaţiuni a fost 
în București, dar izvorul ei este în Buda-Pesta, este 
în actele și în persecuţiunile administraţiunei maghiare 
în contra românilor; și- stingerea iridentei nu o va 
face izgonirea a șease români, ci contenirea erei per- 
secuţiunilor şi înlocuirea prin un regim de pace, de 
libertate și de frăţie! 

Oamenii de Stat din Ungaria 'mi vor erta acest 
consiliu. ce-mi permit a le da; li-l dau în același: 
spirit care m'a povăţuit în 1859 și 1860 de a da os- 
italitatea la “mii de emigrați unguri, de a scăpa de 

a furci mai multe capete scumpe naţiunei maghiare! 
„Da, o afirm, regimul actual de va continua, poate 
aduce focul şi sabia în locuinţele românilor de peste” 

„Carpaţi; dar să nu creadă vecinii noștri unguri, că, 
prin aceasta ei îşi întăresc patria.şi viitorul naţional! 

Viu acum! la a doua parte a interpelărei mele, la 
expulsiunea a șease români, transilvăneni, şi la le- 
galitatea acestei măsuri. E | 

Mai "nainte de toate declar că proclamaţiunea iri- 
" dentă, departe de a face bine cauzei româneşti fia 

aici, fie peste Carpaţi, i-a făcut rău şi în Bucureşti 
şi în Buda-Pesta.. N 
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Proclamaţiunea aşa zisei iridente române, stră- 
bătând în Ungaria şi mai ales în: Transilvania, a 
«dat loc la tot felul de persecuţiuni. Un strigăt de : 
răsbunare a răsunat în toate cercurile maghiare! Toate 
autorităţile publice au fost puse în picioare ca aflân- 
du-se în faţa izbucnirei unei noui revoluţiuni a la Horia! Şi toată aceasta era lucrarea a doi copii! Cea -mai bună dovadă despre neînsemnătatea lucrului, cra expediarea prin poştă de exemplare la adresa pri- 
mului-ministru al Ungariei! Toate cercetările, toate perchiziţiunile chiar și sechestrarea şi deschiderea tu- 
turor scrisorilcr - din România mau dovedit nimic! 
Era o farsă sau o simplă temă de colegieni, exal- 
taţi prin simțirea dureroasă a suferințelor părinţilor 
şi fraţilor lor rămaşi acasă peste Carpaţi. 
„Dar iată că guvernul român se însărcinează să dea 

vecinilor noștri o dovadă netăgăduită, o dovadă ofi- 
cială: Expulsarea a şease români din România. De 
20 de ani se acuză românii de peste Carpaţi că con- spiră contra tronului Habsburgilor, că conspiră în contra statului ungar, că tind la înființarea Daco- 

„României! La. apărarea românilor despre aceste ne- . 
drepte acuzări, iată acum ce răspund miniștri, co- miţii și : procurorii Ungariei: răspund cu expulsarea, 
rostită de un guvern românesc! Ce se mai poate zice mai mult? - . A 

Se mai poate zice încă ceva. Acest ceva. este-că bunii noştri vecini, după ce în expulsiune au găsit 
o probă învinovăţitoare în contra românilor ardeleni 
şi băneţenni, vor găsi o probă învinovăţitoare şi în. contra noastră românilor. independenţi. Vor: putea a ne imputa: de ce: permitem românilor supuși co- roanei Sântului Ştefan de a emizra şi a se: stator- nici la noi, şi de ce permitem ca aceștia să se trans- „forme în iridenţi? Şi astfel guvernul maghiar. va fini 
spre a ne declara, că nu se mulțumesc cu desțărarea: numai a şease români! . e 
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Permiteji-mi, D-lor deputaţi, înainte: de a trata 
în special cestiuriea expulsiunei, să zic câteva Cu- 
vinte asupra imputărei ce vecinii noștri ne fac că - 
dăm refugiu românilor de peste Carpaţi, pe cari ne- 
ajunsurile și prigonirile-i silesc să treacă. munții şi 
să descindă în țeară; întrebuinţez expresiunea lor. | 

Dar noi suntem vinovaţi, dacă ei emigrează? Când 
românii „trec: din Transilvania la noi, de ce vin? Cine 
fuge de bine? De ce guvernul ungur nu face condi- 
țiunea românilor din Transilvania bună, astfel, în 
cât “ei cu bucurie să șeadă acolo? căci, cine bucun 
ros fuge de locul naşterii sale? - 

Nu-mi e. permis, fără voia lui, să citez-pe nume 
un .mare patriot, un mare bărbat de stat al Unga- 
riei, cu care la începutul ultimului resbel româno- 
turc, am avut o conversaţiune intimă despre rela- . 
țiunile noastre române cu Ungaria. [i ziceam: Suntem 
făcuți de D-zeu, ungurii și românii alături unii de 
alții; trebue dar să ne înţelegem, ca să avem o 
vizaţă de pace și de frăţie. - Si 

Numai astfel, și Românii şi Ungurii ne vom putea 
„păstra naționalitatea -şi individualitatea noastră poli- 
tică, în fața marilor impatii de cari suntem: înconju- 

- raţi. și ameninţaţi. _ IE 
„- Da, mi-a răspuns el, și eu zic, că așa este.—Insă 

- este un punct negru care poate a ne pune în ceartă, 
„îi ziseiu!—Care punct, mă întrebă, de și-l înțelese? . 
"— Este Transilvania, îi răspunseiu. Nu 'voim să luăm 
„Transilvania, aceasta nici .ne trece prin minte; dar, 
-am adăogat, Transilvania trebue să rămână un stat 
poliglot; fiecare naţionalitate trebue să-şi păstreze 
ființa şi drepțurile ei, spre desvoltarea sa 'pe piciorul 

„unei depline egalități cu maghiarii. - 
Fără această_condiţiune nu poate să fie pace între | 

noi; trebue, o.mai repet, ca Transilvania să urmeze - 
a îi trăsură de unire între români 'şi între unguri! . 

Ce, mi-a răspuns marele patriot? Noi ungurii nici 
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nu putem intra în cea mai mică conversaţiune cu D-voastră în privința Transilvaniei. Cea mai mică conversațiune asupra acestei. cestiuni, ar favoriza ideile „de cucerire,“ sau cel puţin de intervențiune a D-voa- stră în afacerile noastre: interioare, ar. legitima pro- paganda D-voastră, pe care noi nu o putem tolera! Vom cheltui: 'cel de pe urmă creuzer; vom vărsa cea de pe urmă picătură de sânge a honvezilor no- ştri, înainte (de a transige. 'asupra Transilvaniei. „— Dar cine gândeşte să vă is Transilvania? îi zisei. Insă ocârmuliți-o bine, opriţi strigătele de durere cari trec peste Carpaţi şi nu ne lasă în odihnă. Dar cum, D-voastră vă amestecați la noi, de și nu aveţi același drept deşi afacerea nu priveşte un întreg popor. - In România avem câteva sate, avem o mică popu- laţiune, Ciangăii, stabiliți încă de. pe timpurile lui - Stefan-cel-Mare.: Totuşi “D-voastră vă ocupați 'de ei trimițându-le popi, bani, cărți; trimiteţi chiar agenţi spre a-i îndemna de a se repatria! Până acolo merge interesul şi compălimirea D-voastră pentru un mic număr de fraţi pierduţi; şi nouă, ne cereți ca să nu avem nici inimă nici urechi la strigătele de .durere a mai mult de două milioane de fraţi? Astfel oare noi facem propagande la D-voastră, ori D-voastră la noi? Ca dovadă că 'noi nu facem propagande peste ho- tarele noastie, vă citez următorul fapt: 
Este o ţeară în care noi poate:am avea drepturi de a face propagandă, căci această țeară a fost ruptă din corpul nostru, din sângele nostru, fără voiea noa- stră, şi care a fost alipită de ţerile casei “Habsburgilor.” aceasta este Bucovina. Patrioţii unguri şi în 1848, şi în 1859 şi 1860 au recunoscut strâmbătatea secu- lară ce ni s'a făcut; şi prin anume convenţiuni au propus lui Vodă-Cuza, că această țeară fiind răpită in contra oricărui drept, și se îndatorau a ne ajuta oricând ca să o luăm înapoi; şi 'noi am refuzat, De ce am refuzat, de ce nu facem acolo nici o pro- | 

, 
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pagândă? Pentru că giivernul Austriei este un 
- guvern cu minte și cu prevederi politice; el dă tutulor 
naționalităţiler ceea ce li se cuvine. Așa â făcut şi 
în Bucovina. Ne-am zis dar: soartă bună au românii 
din Bucovina. Ei nu ţip. Ei sunt mulţumiti. Dacă 
ei socotesc că sunt mai fericiți sub dominaţiunea 
casei Habsburgiică decât sub -dominaţiunea noastră, 
unde guvernele se schimbă îri toate zilele, unde legile 
sunt scrise numai pe hârtis, de ce să nu-i lăsăm în 
pace acolo unde se aîlă? Şi așa şi facem: ne bucurăm: 
de soarta lor, dar ne abţinem de orice propagandă; 
şi cu toate ăceste acolo, în Bucovina, avem moșii, 
avem rude, avem osemințele străbunilor noştri, ale 
glorioşilor noștri Domni; la tot pasul găsim urmele 
de viztorie ale eroilor noştri! | o 

» “La aceste cuvinte bărbatul de Stat al Ungariei, 
se mărgini a zice că săvârșindu-se din vieaţă gene- 
rațiunea din 1848, şi acea maghiară și acea română, 
este de sperat că tot cu dânsa vor dispărea și urile 
şi prigonirile dintre unguri şi români, resultat al 
atroci.ăților. făcute și al sângelui reciproc: vărsat în 

"acel an oribil! Dar generaţiunea aceea a murit mai 
toată; însă urile și prigonirile tot trăiesc! 

V'am. citat cuvintele zise de D. Brătianu în 1869: 
„Când cumnatu-meu va ridica brațul ca să-mi 

ucidă surora, o! atunci voiu ridica” şi eu mâna”. 
(Aplause). — 

Astăzi dar, ridic şi eu glasul pentru a apăra pe 
"sora noastră, pentru-a protesta în contra regimului 
nesuferit care se face fraților noşiri români de” peste 
Carpaţi. '(Aplause). Dar şi aci mai chem încă odată . 
spre mărturie pe D. I. Brătianu. La o în:rebare fă- 
cută în Senat de D. C. Boerescu, iată cum mai 
deunăzi îi răspundea preşedintele consiliului: 

„Când mă “acuza guvernul austro-ungar că' noi 
avem societăţi și că lucrăm ca să răsculăm Transil- 
vania şi să facem anexiuni, îmi aduc aminte că era, 

7 
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agent diplomatic Baron Eder. De atunci până mai - deunăzi, până la Baronul Calice, le. ziceam: „dacă 
meze un singur stat, ar trebui să socotiți că sunt Sau mincinos, sau mişel; dar să viu astăzi să agit cestiunea Transilvani.i, să dărâm Imperiul Austro- | Ungar, ar fi o nebunie; atunci n'aşi fi ministru, ci aş merita să fiu dus într'o casă de sănătate. şi D-voastră, le zi:eam eu acelor diplomaţi, oricât ați spune că nu voiţi -să mergeţi la Marea-Neagră, nu vă crede nimeni; dar sunteți oameni cu minte; stiţi Că, dacă aţi voi să mergeţi acolo, aţi avea în con- ”. tra-vă şi pe Rusia şi pe noi, şi vă mărginiţi poftele D-voastră. - Cu atât mai mult noi știm să le mărgi- nim, Că suntem o putere mică”, a Aceste cuvinte drepte, și pentru cari fac compli- mentele mele D-lui Brătianu, sunt şi ale noastre. Noi nu alergăm pentru lua-ea Transilvaniei, dar nu pu- tem să lăsăm .na,ional.tatea română în părăsire; şi ungurii nu se vor putea împăca 'cu noi, până nu voi face o vieaţă tienită românilor de peste Carpaţi. Radu-Negru și Bogdan de peste Carpaţi, din Fă- găraşi şi din Maramureş, au descălecat în' astă parte şi au fondat vechile noastre domnii; în fiecare secol gloate mari de români, ca roiurile de albine, au venit de peste munţi, de au împoporat adesea câmpiile noastre, pustiite de hoardele păgâne. Oameni de bi- - Serică,. oameni de sabie, oameni de carte au venit să întărească _staturile române dela Dunăre, fost. de 'seculi o mişcare continuă de români. între ambele coaste ale Carpaţilor.. Niciodată această comunicațiune frățească n'a. fost întreruptă. /dea ro- mână pururea a însuflejit şi pe acei ce.veneau:la noi, “şi pe acei ce mergeau la ei! Dacă această idee se * califică de iridentism, sau de Daco-românism, iridenți au fost Radu Negru și Bogdan, Dragoş, iridenți au fost toţi . acei :mari bărbaţi de sabie și de carte,: 

21. Kogălniceanu. Scrieri şi Discursuri, ” | 3ap-



"pe cari pe fiecare pagină a istoriei 'noâstre îi întâlnim 

„ Carpaţii, spre a întreţiriea românismul de peste munți: 

veniți de peste Carpaţi. Osemintele lui Lază-” în loc 
de a-i rădica statue, să le aruncăm în aer c::: in2re . , 
irident, mare daco-român a fost Lazăr, Da: *. Mr, 
dar Laurian bătrânul, dar Maiorescu tatăl, Dojin.e. 
Papiu şi alți atâţi mari dascăli, toţi aceştia cati au 
trăit în mijlocul nostru, apărând și -desvoltând naţ:0 = 

nalitatea română, apărând românismul, iridenţi şi 
daco-români au fost. Și aci să-mi permită D. ministru 

„să rectific o parte din cuvântarea ce a ţinut în Senat 
tot în privința consiliului ce a dat expulsaţilor tran: 
silvăneni, ca să nu facă politică pentru noi: 

. 

_mAm zis în totdeauna “românilor de” peste Carpaţi: 
să nu' voiți ca D-voastră să daţi direcțiune politicei 
noastre. Noi cari ne cunoaștem ţara, cari din gene- 
raţii în generaţii am luptat ca să aducem această țară 
unde este, să ne lăsaţi în pace să ne regulăm noi po- 
litica- noastră; căci noi nu venim să vă dăm lecţiune 
D-voastră; nu ne amestecăm în luptele cari le aveţi 
în contra ungurilor şi sașilor; şi numai atunci aţi 
avea dreptate să vă amestecați .în afacerile. noastre, 
dacă ne-am amesteca și noi în luptele D-voastră”. 

Cuvintele acestea m! se par periecte; dar totuşi 
pare-mi-se că D:sa nu le-a ţinut totdeauna; eu nu 
ştiu că vreodată românii de peste Carpaţi să le fi 
provocat sau “motivat. Noi câte odată, fără îndemn, . 
ne-am amestecat în trebile românilor de peste Car- 
paţi! Sunt câţiva ani înaintea proclamărei regatului, 
colegul nostru dela : Academie, bătrânul Bariț, îmi 
zicea odată la adresa acelora cari trimiteau agenți” 
în Transilvania, cari fundaseră, mi se pare un ziar: 

„De ce -vă amestecați în trebile noastre?” şi ne ruga 
să nu ne mai amestecăm în trebile lor. Această ru- 
găciune ni s'a făcut și de Babeș, și de Roman şi de. - 
Hodoş, şi ei mai adăogau: | | 

„lată singura cerere ce vă facem: întăriți-vă în 
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unire şi în cultură, desvoltaţi-vă puterile; şi când — 
drapelul României, va fi acoperit de glorie, va re- 
statornici România în vechia ei măzire și putere, o! 

- atunci ne vom mândri şi noi de acel drapel, care este 
drapzlul- românesc și prin urmeră şi al nostru. 
(Aplause prelungite). Când România va însemna ceva 
în Europa, o atunci vom fi mândri şi noi; ne vom 
făli şi noi de puterea voastră, şi vor fi mândri și 
toţii românii -din orice parte vor fi. Şi atuncea şi 
ungurii ne vor respecta și ne vor cruța mai mult”. 
lată pentru ce pe mine mă-doare ceea ce s'a făcut 
în capitala României, cu toate că drapelul nostru 
astăzi este glorios, cu toate.că astăzi avem şi noi 
dreptul de'a ne ţinea capul sus. (Aplause). - , 

Recunosc că vreo câţiva băieți au făcut un act 
nebunesc și că acest act trebuia a fi reprimat; dar 
cum D. ministru Brătianu nu-şi aduce amiate că şi 
D-lui a fost odată tânăr, cum am fost şi eu; că și 
noi am făcut proclamaţiuni, ba şi mai mult chiar? 

Apoi D. Brătianu singur. și-a dat deunăzi, ca un 
titlu de glorie a juneței sale; serviciile ce odini- 
oară a făcut Franciei apărând cauza republicei. Ei 
bine, tinerii aceia ce făcut-au' mai mult? Au redi- 
giat, au trimis în Transilvania, o niai repet, o teză, 
o lucrare €locventă dar imprudentă, primesc chiar, cri- 
minală. Insă toate acestea avut-au urmări astfel pe 
cât să nu ne pună în luptă cu ungurii? Dar ungurii, 
cel puţin ziarele unguwraşti, zic că niciodată nu au 
cerut ca România să devină jandarmul Ungatizi! 
D. Brătianu cred că.a fost prea aspru că s'a prea 
grăbit, şi-mi place-a crede că D-sa astăzi se căește. 

Recunosc că fapta trebuia reprimată; dar pentru 
aceasta trebuia ca pe nenorociţii autori să-i ucidem? 
Adiză să-i gonim din ţeara românească? : 
„Căci pentru un român aceasta este tot una. Să nu 
uităm, D-lor, că suveranul nostru înainte de a fi rege 
al României era Domn-al Românilor. Că astfel inima 
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lui, sunt şigur, bate peniru toți românii, şi nu poate permite că acei ce sunt români să fie izgoniji din patri română. Şi apoi unde să-se ducă ei? [n î.-- 
deal îi. aşteaptă furcile sau fiarele, cum am vru e „chiar din biserici s'au luat preoţi şi s'au is: 3 
puşcăriz, pentru crima. că au avut la ei O.piowa- 
matiune iridentistă. P.imesc că fapta era grav:. LA 
proclamaţiunea putea să ne. cauzeze dificultăţi ini - 
na;ionalz; dar, ce pentru asemenea vini- nu avem leg: 
şi tribunale? Să-i fi judecat D. 1. Brătianu, să-i fi 

- închis D. Brătianu; dar ei rămâneau în România. 
Au însuși legea pentru expulsiune 'nu zice că aceia 
cați se vor încerca să revină în țeară, să fie închişi? 
Să-i fi închis,'o mai repet, dar să nu-i trimitem - 
peste grani;ă să moară. de foame. Dar să nu vedem . 
că Rusciucul a devenit loc de azil, când acesta: era 
odată onoare străvechei ospitalități române! (Aplau:e). 

D-lcr, am spus că în interpelățiunea mea, am să 
tratez şi cestiunea de legalitate. Deci cu legile noa- 
stre în mână susțin că românii nu pot fi izgoniți 
din această ţenră, că românii din alte țări sunt ro- 
mâni şi în ţeara noastră. Şi dovadă am mai întâiu 
Consti:uţiunea, care Zice că un român mare nevoe 
de alt nimic spre a deveni şi cetățean român, decât 
de a avea recunoaşterea calităţei sale de român, atât 
şi nimi= mai mult. Incă ceva: chiar aceluia care n'a 
cerut recunoaște:ea sa de cetăjenia română, legea-i 
recunoaşte dreptul de a cumpăra proprietate rura!ă, 
care precum şiiţi, es:e un drept polit.c. lată ce zice 
legea proprietăţii rurale din Dobrogea: 

„Art. 2. Numai românii pot dobândi proprietatea 
imobiliară: rurală. 

„Românii de orizine, cari conform art. 9 din Con- 
sti uțiune pot dobândi recunoaşterea fără stagiu şi 
prin un simplu vot al Adunări.o:, au acelaşi drept”. 

In fața acestui text, cum putem spune noi că 
românii din ţărila megieşite sunt străini? Eu cred că 
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după dureroasa impresiune, ce expulsiunea, din întâiul 
moment, a făcut și în țeară și în străinătate, şi mai 
ales în Transilvania, cred și aştept de la liberalis- 

- mul, de la patriotismul D-lui Brătianu, că .D-sa va 
deschide expulsaţilor ușile României. Nu înțeleg a 
- exercita asupra D-sale vreo presiune, de -aceea aţi 
mat cât sunt de blând către guveraul ță ii mele, “>: menagiez personalitatea primului ministru. 

wacă am pus energie, am pus-o n'umai în apăra- 
„iea naţionalităţii mele în faţa unguri'o”!' Iată lim- 
„bagiul ce l-a ținut în 1879 românul Mocioni față cu „Kosşuth. lată ce zicea acest mare luptător al ro- mânilor de peste Carpaţi, când s'a întâlnit la Turin cu, guvernatorul: vă citez propriile -sale cuvinte tra- duse din: nemţeşte: a 

„Eu ştiu că vreo câteva canalii au umplut -ure- chile ungurilor cu paradoxul Daco-românismului; afară de aceștia nici un om cu minte nu visează la noi. România ar avea să se gândească de zece ori, 
dacă trebue sau nu trzbue să-şi anexeze Transil- 
vania, chiar când aceasta ar fi ușor. ca un loc CO=. pilăresc, Aceasta ar putea fi un dar al grecilor, un 
cuib de vespe, o petardă, care la cel întâiu conflict „ar arunca România în aer. Noi românii transilvă- 
neni şi ungureni voim o neatârnare asigurată pen- 
tru România. Pentru a ajunge 'la aceasta, România însă are nevoe de o Ungarie puternică și neatârnată. 
Dacă Ungaria devenind neatârnată, va da naţionali- 
tății române o egală îndreptăţi:e, atunci ungurii nu Vor avea a purta cea mai mică grije despre români. | 
Nici odată -nu vom privi .preponderența în patria un- 
gursască cu ochi geloşi, întru cât nu se vor exercita 
contra noasiră acte arbitrare. Negreşit dacă Ungaria 
ar rămânea în stăpâni:ea Austriei, și ca asemenea va 
deveni un instrument în mânele curții de Viena în 
contra neatârnărei României, o atunci, va fi lucrul 
altfel,. etc.”, Sa ! 
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Aceasta nu este. Ungaria e liberă; -Ungaria e de . 
sine stătătoare, românii din Ungaria n'au pentru ce 
să se uite la noi; dea-li-se drepturile, respecte.li-se 
naționalitatea, şi ei şi fără silă vor rămâne buni 
cetățeni unguri. Cât pentru noi cetățeni ai Româ= 
niei independente, nu cred că: este bine de a ne teme 

„de cea mai mică ameninfăre. Când a isbucnit ultimul 
resbel, o bandă de s&zui, a intrat în țeara . noastră 
pe la Severin, s'a atins de teritoriul nostru ; erau să 
intre chiar în luptă cu. posturile noastre. A sărit însă 
opulaţia şi i-a luat pe fugă. Am cerut expiicări de 

a guvernul ungar. Ce a făcut acest guvern? I-a dat 
în judecată, și tribunalele i-au achitat. Tot astfel 
trebuia să facem și noi; şi chiar de ar fi fost o achi- 
tare, n'am fi intrat încă, în resbelul cu honvezii Un- 
gariei! | 

D-lor, am zis că interpelarea mea mai are și o 
parte umani:ară; aceasta o adresez în special D-lui 
prim-ministru. Mă adresez la umanitatea D-sale, la 
trecutul D-sals, la 1848, când şi D-sa şi eu și mai 
toată generaţiunea de atunci am fost disțeraţi. Aveam 
mMume, aveam surori, aveam rude; multe laciimi au 
vărsat atunci mumele, s:rorile noastre, şi în ge- 
nere femeile române pentru exilul nostru. i 

Dar cel puţin această disțerare a fost rostită de 
„Străini! Dacă D. Brătianu a uitat astăzi îi readuc aminte poemul lui Michelet! Fac apel, D-le loan | 
Brătiene, la tinereiele D-tale, la. cele. ce profesai 
atunci, la - principiile ce le afișai; aceste te-au adus 
astăzi unde eşti! Oricât ești om de stat, nu este 
bine să rupi cu trecutul D-tale, când mai ales acel 

„trecut a fost frumos! 
Sunt câteva zile de când a venit la mine femeia: 

- unuia din disțăraţi, cea mai săracă, cea mai nevoiașă, . cea mai simplă ardeleancă, spunându-mi. că bărbatul 
său este izgonit din ţeară, îără să fi făcut al.ceva, decât că a fost surprins la drumul de fer citind o 
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proclamaţiuie; ea iplângea' cu:pairăzşiruri de lacrimi şi-mi zicea: „m'aș duce lângă bărbătul meu la Rus- ciuc, 23 munci chiar cu Braţele-ca_șă îmi hrănesc 
voreciai: dar am copii, şi trebue să stau cu ei aci ir şcoli!!, Acel râu de lacrimi care curgea pe 
imţe tuetei românce mi-au adus aminte de lacrimele «= în 1848 mumele și surorile noastre vărsau. pentru wi. exilaţii! Om” dela 1848, care totdeauna amin- şt! faptele D-tale dela 1848 şi cu drept cuvânt, căci dela 1848 începe Tegeneraţiunea noastră la care ai luat parte, adu-ţi aminte de acele lacrimi şi şterge pe acele care astăzi se varsă în. urma ordinului D-tale 
de expulsare! şi după ce m'am adresat la guvern, mă adresez şi la Regele României, la fostul Domn al Românilor: îl conjur să se gândească, că dacă sângele vărsat pe câmpurile de bătae ale Plevnei, Griviţa şi Smârdan, a acoperit de glorie și a întărit tulpina tinerei noastre dinastii, lacrimei'e poporului, lacrămile mumelor, soțiilor şi fetelor române, departe de a.:întări şi de a face să se dezvolte acea tulpină, o vor slăbi, putrezindu-i tinerele vlăstare! Sfârșind, conjur pe D. Ioan Brătianu să nu facă, ca lacrimale vărsate din ochi de români să păteze paginele. isto- -riei întâiului Rege al României. (Aplause). +. 
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