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TRAIUL NOSTRU)” 

Dacă un strein, adus ca prin iarmec, lără să 'şi poată 
<la seama de încongiurul ce a străbătut, ar fi intrat în 
palatul Ateneului să asiste la sărbătoarea Jubileului 
acestei instituţiuni, vezând o adunare atât de ăleasă, 

uă desfăşurare de podoabe atât de scumpe fermecându-i 
privirea — negreşit s'ar fi crezut aflându-se într'una din 
capilalele cele d'ântâi ale Occidentulului, unde un pri- 
legiii deosebit ar fi strâns la o l'altă partea cea mai aleasă 

a societăței t. — Dacă în urmă acelaş strâin, răpit din 
mijlocul unei privelişti atâi de ademenitoare, ar fi fost 

“condus cu ochii imbrobodiţi, ca in povestile de demult, 

= Uă mare parte din ideile coprinse într'acest studiu au fost expuse 

ântr'o conferinţă ţinută la serbarea inaugurală a celor 25 de ani de 

«existență a Ateneului Român din Bucuresci, la 24 Noembrie 1890. 
1: In momentul când scriu aceste rânduri chiar, cea-ce citesc într'unul 

«din ziarele din Bucuresci, confirmă acea ce ziceam la Ateneu. Sfătuind 

“un străin distins să meargă la un bal de bine-tacere în sala Teatrului 

Naţional, scriitorul zice: „Il aura une occasion unique d'admirer dans 

“son ensemble cette socicte roumâine si brillante, si delicate dans Ile 

“choix de ses toilettes d'un modernisme et d'un gott exquis.... Nous se- 

xrons heureux de Je voir reconnaitre avec nous que aus ancuta pars 

-de POccidint, mîme dans les plus citilise, en ne ponrrait vtunăr, dans des cir- 

constances analogues, une sociiti aussi policăe....€



  

afară din Bucureşti — dar la o depărtare abia simțită, in Satul Otopenii spre pildă — vezând adunătura nere- gulată de bordeie şi adăpostiri umile, văzând iemeile ŞI bărbaţii r&u apăraţi în potriva asprimei vremei, copii lăngezind, vitele aproape in părăsire — negreşit că sirăi- nul -nostru ar fi fost Sigur că a străbătut distanțe imense, că se găseşte de astă-dală în vre-una din acele tevi primitive, unde omul aşteaptă incă să afle cele dintâi inv&ţăminte ale civilisaţiunei, cele dintâi mulţumiri ale 
bunului traii. 

Cu greu ar fi putut străinul să creadă, că şi la Ateneu şi la Otopeni calcă pământul aceleiaşi ţări, că se află aproape în raza aceluiaşi oraș. 
Inchipuirea, intr'adevă&r, poate cu greu să coprindă in aceluş tablou serhătoarea strălucită de la Ateneu si traiul jainie de Ja Otopeni ŞI să înțeleagă că aceste (lous manilestăţiuni de traiă sunt expresiunea puterilor de viață ale aceluiaşi popor. 
In trecerea de la Ateneu la Otopeni, apare violentă 

  

1. Negreşit asemenea contraste — dacă nu atât de intens:, dar oare cum comparabile -— există şi aiurea şi pot fi observate nu numai în țările cari de puţină vreme au renăscut la civilisațiune, dar chiar în acele țeri unde civilisațiunea este veche şi unde progresul a fost aprope continuu, permanent. In parte din splendidele oraşe ale Italiei, si mai ales la Neapoli, alături cu ne ntracutele frumuseți ale părții not a ce- tăţii, veză unele mahalale, în care clocesc necurățenia şi păragina (ală- turi de cheul golfului, de o frumuseţe unică în lume, intri în cea ce mai stă încă în picioare din Santa Iucia, Vvăsăună în care se adăpostesc toate miseriile). — Dar chiar la Londra, la Paris -- qQuartierile se deo- Sibesc mult unele de altele —- găsești colțuri întradevăr ruşinoase. In privinţa interiorului locuinţelor deosibirile Sunt şi mai mari, — Totuși nu se poate face apropiere intre aceste contraste și acela ce am sem- nalat la noi; altele sunt causele cari mijlozese în Occident Şi altele la nO:: — O analisă mai amănunțită, si pe care ori cine o lesnire le va descoperi. La noi de alminteri contrastu sencralitate aproape nedesmințită și este datorit în m transiţiune în care ne aflăm. 

l ia un aspect de 
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o soluţiune de continuitate care curmă oti-ce legătură 
deductivă. 

Contrastul este isbitor— vechile forme ale poporului 
român par că au lost secate in trecerea vremii, ca 

nişte ape care curgând din poalele munţilor, s'ar pierde 

pe şesuri, în nisip. Ii trebue ochiului o deprindere 
osebită şi minţii o cunoştinţă mai intimă a vieţei po- 

porului nostru, pentru ca să găsească legătura dintre 

elemente ce par utăt de streine, pentru ca să urmă- 

vească undele pierdute în nisipuri, în mersul lor tainic, 

până la locul unde ies din nou la iveală, spre a se în- 

dlrepta către albia definitivă pe care se indrumează 
menirea neamului. 

Suntem în momente de preiacere; națiunea noastră 
este astăzi un organism ce se transformă: verstă in- 
rată, când farmecul copilăriei a trecut şi iorma bărbă- 
liei nu s'a desăvârşit încă! Stările de transiţiune sunt 

acelea pe care cugetălorul le poale mai cu greu deter- 
mina prin câte-va trăsături de condei; ast-lel o bucată 
de marmură de abia cesgroşată, în care ochiul ghiceşte 
mai mult de cât vede făptura pe care dalta sculptorului 

o va crea; ast-lel o pastă moale, un aluat intorm, pe 
care toale atingerile lasă urmă —ast-iel incă o pasăre 
golaşe, neplăcută ochiului, dar menită să se impodo- 
bească în curând cu pene strălucitoare, să "și vadă 
aripele crescute puternici şi agere. 

Cu toate acestea, şi poate pentru această nedesăvăr- 

şire chiar, epoca de prelacere a națiunilor, cu boalele 
care o ameninţă şi adesea o bântue, cu primejdiile ei, 

nu este lipsită de interes; îi place ochiului să desco- 
pere printe inslituțiunile osândite ruinei, noile idealuri 

ce se ridic şi mintea, deprinsă cu transformările istorice, 

se simte ră&corită şi vioie recunoscând, in mijlocul 
slăbiciunei semnele unei netăgăduite renaşteri.



  

De aci noianul de contraziceri în toată mişcarea noastră 
socială, de aci nenumăratele contraste. 

Contrast intre ceea ce gândim, cea ce spunem şi. 
cea ce lacem. Acela care vorbeşte mai lare de libertate. 
nu visează adesea de câţ dominaţiune; cel ce laudă 
toleranța, de abia ingădue mişcările fiveşti ale vecinului, 
seu. De multe ori cu gânduri bune pornesc unii în, 
mersul vieţei — dar la întâia întâlnire cu ispita se gră- 
besc să uite toate hotărârile cugetate. 

Contrast mai ales intre cea ce suntem şi cea ce voin 
să părem că suntem !. Conirast intern, în lăuntrul gra- 
nițelor ţărei, intre principiile proclamate în aşezarea. 
noastră socială şi intre aplicarea acestor principii, intre 
deprinderile noastre, intre cea ce stă scris Şi cea ce se 
făptueşte. 
Contrast şi mai isbitor intre noi şi străinătate. 
Dacă luăm întreg organismul nostru de Stat şi! 

comparăm cu organismul Statelor celor mai civilisate- 
— cu greu pulem deduce vre-o deosebire între starea 
noastră socială şi starea socială a celor mai înaintate: 
naţiani. 

S'ar părea dar, în faţa unei Situaţiuni care se mani- festă prin contraziceri atât de ivgrijitoare, nu numar că viitorul ne acoperă multe nevoi, dar că nu am putea. li în stare să le inlăturăm ; Sar părea mai ales că în present puţine progrese se găsesc făptuite, 
La situaţiunea reală in căre ne găsim se adaogă și tendinta firească ce are omul de a fi aspru cu presentul. 

Tinerii sunt asprii cu presentul in puterea aspirațiu- nelor ce au; critica lor este de altminteri hine venită, 
  

    

1. Fac aci mai ales o aplicaţiune la problemul traiului, Câte-va mo-- nografii de budgete private şi o comparațiune între venituri şi cheltueli, între cheltuelele de apărat, între cheltuelile ce se văd Și între cheltuelile: necesarii, Cari resumă Chipul cum se trăeşte în realitate, ar fi una diu. din curiosităţile cele mai instructive ale vremii noastre,  
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căci aspiraţiunile sunt boldul cel mai puternic de muncă 
și un sein netăgăduit de vitalitate. Bătrânii din potrivă 
găsesc un iarmec deosebit trecutului, ale cărui necazuri 

au uitat şi ale cărui nemulțumiri sunt presente gândului ; 

bătrânii zic adesea «ce a fost nu se mai reîntoarce; 

cine ştie ce ne mai aşteaptă în viitor!» Bătrânii sunt 
asprii cu presentul în puterea amintirilor şi în numele 

unui regrel. 

Acest chip de a cevcela problemul propăşirii unui 
popor este insă greşit ; el nu pote conduce de cât la 

o falşe apreciere a puterilor lui de viaţă şi a menirii 
ce poate avea. 

A compara un popor cu un altul este în tot-de-una 

dificil şi mai în tot-deauna nedrept. 
Judecat numai in sine, un popor iarăşi nu trebue 

luat numai la un moment isolat al vieţii lui. In tot 

cazul minutul actual este cel mai râii ales, dacă cer- 
cetat singur stabileşte baza judecății nostre. Numai în 

inlănţuirea treptată a evenimentelor, sau cel puţin în 

compararea a două epoce din viaţa aceluiaşi popor, pu- 
tem să găsim elementele unei drepte aprecieri. 

Trebue să ştim să facem apella trecut. Cercetându'l, 

cât de mult se schimbă judecata nostră! Cea ce era 
un indicii de peire în present, ne pare un semn de 

nădejde când comparăm presentul trecutului. Atât este 

de adevărat că uitarea ceste ur dar fără de care rea- 

mintirea despre durerile sale ar fi lăcut din om ființa 
cea mai neno;ocită din lume—dar acesta este şi cea cel 

lace nedrept când el se dedă cu cenzurarea timpului 

de faţi». 
Se pare chiar că noi românii avem memoria si mai 

scurtă, căci spiritualul fruntaş Ioan Ghika spune : 

«homânul are memorie scurtă, s'a obicinuit cu relele 

şi uită lesne pe cei ce lau asuprit. Un ministru rui- 

nează finanţele, ineacă ţara in datorii, falsilică insti-
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ințiunile, violează coustituliunea, calcă legile în pi- ci6re, corupe poporul şi-l jelueşte — este destul să ce- deze locul altuia şi tote s'ati iertat, tâte s'a uitat 1...» Este un bine că omul uită — numai ast-fel îi este permis să fie cv adevărat drept. Uitând el pote să desbrace evenimentele de cortegiul de nimicuri cari în tot-de-una încongiuă ori-ce act, fie cât de impor- tant, şi să nu ție semă de cât de cea ce merită să [ie reținut. Timpul caută in tot-deauna să implinâscă de- presiunile, aruncând în ele tot cea ce ştirbeşte de la inălțimi, ast-fel Că, privind în trecut epocele pe mici periode, ele ni se inlățişează ca nişte supraieţe unite, pe care nu le mai despart de cât acele evenimente co- verşitâre pe cari vremea nu le pote Şterge şi pe cari istoria nu le pote osândi tăcerii. 
Pentru ca să Schiţăm dar traiul nostru, ne vom in- drepia privirile ia trecuţ Şi vom face apel la Istorie 2. V&dend cea ce am suierit. în trecut, vom fi, sunt Sigur, Mal puţin aspri cu presentul— şi din compararea celor două epoce va eşi nu numai o mângâiere pentru noi, dar convingerea adâncă că viitorul stă inaintea nâsteă Şi nu mai atârnă de cât de cuminţenia şi de vrednicia ce Yom Şti să arătăm. 

O impresiune maj nepreveniiă şi sinceră, mai ales in cea ce priveşte traiul — iormă exterioră a chipului nostru de a fi, trebue pe cât se poate căutaţă la scrii- 
| 1. Convorbiri Feonomice. Na pot îndestul recomanda tinerimei române 

citirea acestei importante lucrări, că si a tot cea eşit din pana mă- 
iastră a ilustrului om de stat și bun patriot Ion Ghika, Graţie lui, în 
mare parte, generaţiunile viitore vor putea citi, într'un stil incompa- 
rabil, cum ati trăit cei de demult, 2 Nu pote fi însă vorba aci de un studii amenunţit, nici chiar de o 
Sintesă mai largă; câte-va schiţe, căte-va tablouri, luate din povestirea 
traiului nostru amărât de odiniâră şi cărora am căutat să le păstrez 
aprope întregă forma dată de cei ce ni le-aă transmis. 

  

 



torii streini. Aceluia care. este obicinuit cu forma de 

viaţă a unui popor nu-i resare ochilor cu atâta putere 

părțile caracteristice şi hotărâtore. Mediul, ori-care 

ar fi el, este în tot-dâ-una, pentru om, un fel de 

admosteră, cu care te deprinzi de limpuriii şi de care 
nu mai ţii seamă. 

Istoric, diplomaţi economisti călători şi curioşi—mai 

toţi câţi ai seris asupra României, incep prin a lace o 

descriere plină de entusiasm pentru pămentul pa care 

locuim. Bogăția naturii, abundența riurilor şi a gârlelor, 

pământul roditor, munţii impunători ascunzâud în adân- 

cul lor bogății ce stai uitate !; clima prielnică agricul- 

turii, cerul albastru şi limpede--t6te sunt lăudate ; pare 

că s'ar descrie un adevărat raiit pământesc, când sc vor- 

beşte de «grădina Stambulului», care a slujit atâta 

vreme de c«grănar Turciei». Mai toţi câţi au vedut 

țara nâstră ati admirat luncile încântătote, şi pădurile 

seculare, pline de iarmee şi de taină 2. 
Malţi insă admirând natura fericită şi fertilitatea so- 

lului—care ar fi în stare să hrănească o populaţiune 

imdoită şi intreită — nu s'a putut impedica de a nu 

constata starea de păragină a pămâatului. Natura a 

lost darnică şi bună, dar omul a lăsat totul ruinei. 

Coborându-te despre munte, o câmpie întinsă şi us- 

cală se inlățişează ochiului asemenea unui linţolia — 
fără nici o verdeață, lără nici o pajiste, lără pomi... 

Intinsul şi pustiul, tăiate din când in când de drumul 
sucit, care șerpueşte alburii peste câmpii; cea mai 

  

1. „Dacia a fost California lumii vechi,” A. Xenopol. VI. 5. 

2, Unii dintrânşii, ca şi când ar fi prevăzut viitoarele devastări şi 

incurii, scrieau, spre pildă ca Le Clerc: „Nu ştim cea ce viitorul re- 

servă mănăstirilor... Cea ce am voi, ar fi ca toporul paăurarilor viitori 

se cruțe majestuasele păduri ce am străbătut; ar fi ca ciocanul dără- 

mătorilor se respecte aceste asiluri, în cari călătorul sărac sau bogat 

găseşte, noaptea și diua, uă cină zi un pat“. (La 4Zohde- Patachi, Paris, 1865)
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mică suflare a ventului ridică un nor de praf, pe care il preumblă de la o margine la alta a orizontului, pre- sărind peste iarba slabă și uscată o culâre şi mai ştearsă încă. De alungul, de la graniţă până spre gu- rile Dunărei stă intinsă o s&lbatică singurătate 1. Pe aceste câmpii au şi twecut hordele năvălitoare, ororile prădăciunii ; spaima ferului Şi a locului, nesi- guranţa permanentă au făcut precarie stipânirea acestor câmpii, pe cari omul nici odată nu s'a statornicit, pe care el a campai numai adese Ori, dar tot cu gândul de teamă al unei nocturne şi precipitate pPorniri. De aceea şi pământul se arată ochiului în tolă uscata lui goliciune ; el parea spune călătorului că se trăeşte pe dânsul o viaţă continuă de necaz şi de sulerinţă fără alt orizont. desiăşurat ochiului de cât DOi suierinţe. Câmpul presăraţ de colibe arată păragina şi pus- liirea. 
De abia dupe un Osteniior drum vezi în depărtare un jum eşind ca din pământ, Sar părea că butueni uscate saii coprins în foc de arşița s6relui; apropiin= du-te numai vezi că este un sat—colibe băgate în pă- mânt abia resar de la nivelul solului, cu cosul lor de nuele lipite cu lut, «iar o fantasmă galbenă coprinsă AIR 

  

Î. „Aceste câmpii, ce se întind în directiunea N.V., se înfăţişează ochi- lor cu un caracter de o monotonie posomorâtă, tă - țâţ mirarea unită cu Spaima. Căci câmpiile nu sunt de cât prelungirea ste- pelor nemărginite ce se întind de la Dunăre până la Caucaz Şi de acolo până la hotarele Chinei, — gigantică cale, poartă pururea deschisă năvă- lrilor seminţiilor asiatice în Europa. Acest Pământ fără de margine, 
presirat de nenumărate dâmbușoare, seamănă unei mări turburate ; 
nici un arbore nu se întâlnește aci spre a opri vederea, Şi astă des- 
puiere absolută a naturii dă orizontului misterioase profunzimi. Ici si 
colo puțurile Singuratece arață că mai sunt încă Oameni pe aceste 10- 
curi și cumpenile cele înalte ale puțurilor servesc cocostârcilor de pă- 
tuluri.“ (E. Regnault, FTistoire po'itigue et Sociale des Principeut is danubicn es 
Paris, 1853.  
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de Îriguri, debilă şi acoperită de sdrenţe, iese de de- 

desuptul pământului — călătorul coprins de o impre- 

siune penibilă se intrebă daca are in iaţa lui un chip 

omenesc sait vre o faţă necunoscută ştiinţei — şi nu-- 

mai indelung descoperi in trăsăturile lui slăbite, urma 

unei mari şi nobile origine» ?. 

Acesta este cadrul în care se mişcă şi trăeşte po- 

porul Român. 

Se lăsăm insă pentru moment umila locuinţă a ț&ra- 

nului care ne va*povesti mai tărziu îndelungile lui su- 

ferințe.... Căci, iată, din depărtare ne vine ca o adiere 

sgomotul abia auzit de clopote, un cerc ingust se arată 

către orizont şi se măreşte treptat până se prelace 

intrun nor de prai ; sgomotul devine asurzitor — este 

căruța poştii, olacul care trece în gonă. Surugiul răc- 

neşte cu putere impletecind biciul pe cai, iar din drum 

caută să se abată cât mai repede un ţăran, a cărui boi 

siabi trag cu greutate povara; ori cât se fereşte insă 

de iute țăranul tot nu s'a putut depărta în de ajuns 

şi nu a scăpat de stârcul biciului surugiului care-t 

sângeră cămaşa... 

Se profităm de prilegiul ce ni se inlățişază, şi se: 

urmăm călătorul, căci se duce în capitala Muntenii, la 

Pucureşti. 

«Priviti din dealul Mitropoliei, Bucurestii seamănă 

mai mult cu o dumbravă de cât cu un oraş: copacii 

inalţi şi pletoşi printre cari străluceau crucile poleite 

a o sulă de biserici mari şi mici. Privind pe de asupa 

grămada verde se ghiceau pe alocurea câte-va ochiuri: 

acele spaţiuri desemnau în proiecţiune locurile ocupate 

de hanurile cele mari şi de curţile boereşti ; răzănă 

1. Questions teconomigues des Principauttis Danubiennes. Paris, 1850, 

in-8%, |
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cu ochii clopolniţa de la hadu-Vodă se zărea ascunsă 
printre copaci biserica Sf. Athanasie, zisă Bucur—ne- murire şi bucurie două nume bine alese pentru a caracteriza un oraş renăscând de una sută de ori din foc, din apă Şi din sânge... 
Turnul Colţii:) domina oraşul şi 'şi arăta falnic cre- velele sale printre nori...» (lon Ghica Conw. ke. br. VI, p. 17.) 
«Bucureştiul seamănă mai mult unui sat mare, lo- cuinţele mici sunt ascunse la umbra pomilor seculari, sait imprăştiate fără regulă pe maidanuri», «stradele neregulate, - fără pavagiu, mai tâte fără Dume, lungi, strâmte, strâmbe, podite cu dulapi puşi deacurmezișul. Dedesubtul lor lacuri murdare. larna noroiul țăşneşte printre despărţituri, vara norii de prai intunecă văzdu- hub (E. Pegnauit). 
«Se v&d mlăştini în caro incă brâşiele şi broscoii, mMaidanuri unde ursarul vine de 'Şi pune cortul, ma- 

halalele înecate în fie care prin &vară» (Vaillant). In vremea lui Del Chiaro, (1709), numai curtea principelur esle încongiarulă cu zid; cele-P'alte palaturi împrej- muite cu bulamaci, 
Cea ce resare mul deosebit, afară de biserici, sunt casele boereşti şi hanurile cele mari: Serban Vodă, Constantin Vodă, Si. Gheorghe. Aceste hanuri «sunt curţi mari patrate cu ziduri inalte şi tari de îur înn- Prejur, cu porţi grose de stejar căptuşite cu fier, legate in pirone, şine şi lanţuri ; cu clopolniţa deasupra gan- gului, in mijlocul curţii biserica ocolită cu case lari de zid, compartimentele unele lângă altele cu pivniţă adâncă, cu magazie boltită. Intwacele ziduri se relu- Şiau creştinii in timp de resmirâţă, de băjenie, de toc Şi sabie. Locaitorii Bucureştiului găscu scăpare pentru 

    

1. A cărui dărămare nu este spre lauda celor ce au hotărât-o.  



ei şi averilor lor, la picidrele altarului şi la tăria zi- 

durilor». 
«Casele boerilor celor mari erau cele mai multe pe 

lângă malurite gărlei. Insă în Bucureşti casele boereşti 

sait prefăcut în cennşe şi ruină de câte trei sai patru 
ori pe secol, lără să luase măcar urme din existenţa lor. 

«In zadar am căuta dar să mai găsim in Bucureşti 

vre-una din acele zidiri, din acele case boereşti la clă- 

divea căreia, mergea in cherestea un parehet de pădure 

secuiară. Partea lor cu boltă, cu două rânduri de uși 

de ştejar lerecate, cu ioişor de asupra unde păzeaii 

ziua şi nopte arnăuţii ; sub gang era o odaie peniru 

pazarghidar în timp de ciumă» (l6n Ghica, Conv. Ie. 

br. VI, p. 22, 90.) 

«Câle-va rare case de a le boerilor celor mari ait 

aerul de palaturi. Ornate cu colone ce sprijinesc lron- 

tonurile acoperite cu basrelieluri. Dar spre a păstra 

ilusia nu trebue nici cum a te apropia de ele. Aceste 

mândre colne sunt numai nişte trunchiuri de arbori 

tencuite și basreliefurile numai nişte frontone proste 

de ipsos. Tristă şi adevărată iconă a boerismului cu 

pretențiosele lui deşertăciuni şi lalşele lui majestăţi». 

(FE. Begnauli). 

«0 casă boerescă era: o adevărată cetate, un Stat în 

Stat; nici poliţia, nici justiţia domnescă nu îndrăzneait 

să trecă pragul portei unui boer sait unui vornic, deşi 

un asemenea drept nu era scris nicăiri: la trebuintță 

boerul putea să inchidă porţile şi să trăiuscă luni intregi 

cu familia, cu slugile şi cu omenii casei — opi zeci, 

şi o sută de suflete — fără să aibă cea mai mică tre- 

Duinţă de cei din alară : avea mălaiii şi tâină în bam- 

bare, cămara lui gemea de tot felui de băcânii şi de 

sărături, în ligănie avea franzelari, croitori, cismari... 

ete., la caz putea, cu 6menii din curte, să se ap.re în 

contra puterei domneşti, când ea nu era sprijinită pe
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vre-o poruncă de Ja Tarigrad» (l6n Ghica: Cusa Du- dlescului). 
De magazinele îrumose şi elegante de astă-zi, nici vorbă : 

| 
«In mijlocul oraşului, între Curtea-Veche şi Colțea era târgul cel mare. Şandramale lungi aruncate in tote direcțiunele precum vedem astă-zi la bâlciuri; fie-care “Şit îşi avea numirea după felul mărfurilor ce conţinea 'şi a meseriilor 1 ce adoptase: se numeau şelarii,. ca- vafii, işlicarii, covacii, căldărari;, braşovenii, gabrove- niă, marchidanii, scaunele, pescăriile... Câte-va căsuțe de zid cu câte două, trei odă cu uşi şi cu oblâne de fier în uliţa care duce de la Şerban-Yodă spre sfântu “Gheorghe purtaă numele de Lipscani, pentru că acolo se ținea mărfurile streine, cele mai multe aduse de la Lipsia» 2. 
N6ptea aspectul oraşului era lugubru. 
Luminat cu 7292 de felinare cu lumânări de sei (Re- enauit) — giamuriie sparte făceaă ca o suflare icono- MicOsă se ingădue adesea lumânări se ţie câte un an. "Uşile ferecate se închideau cu zgomot cumplit de ză- v6re, cârciumile trebuia inchise ; fie-care era înda- torat să umble cu felinar (Del Chiaro), 
Nu ştiu, dacă tema de lăcătorii de vele era mai mare de cât tema de autorităţi «care, sub pretest de a men- 

    

1. Ioan Ghika, Conv. Ec. br. VI p. 29, 2 D.N. Pătrașcu ne făcea, deunăzi, în fragmentul ce a publicat despre "tinereţea lui Alexandri, următorul tabicii al Iaşilor: „Pe strade ovrci sdrenteroşi umblâna toată ziua prin noroiul proverbial al timpului, or Sspeculând, în cârciume Sai în localuri murdare, patimele omenești, greci 
unşă de unt-de-lemn în fundul băcăniilor, cu Tu$core, măslir e, piper 
şi altele; figura Neagră a ţigunului ferar strălucind ca para focului, mai dincolo cafeneaua plină de fesură mară şi de fusta nele, între o spiță - 
rie nemţescă, în fața unei cofezării italiene, a unei modiste francese, şi a 
“Unui ceasornicar stţcran“, | Revista Afeneului No. 1, pag. 34, 35].  
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ține ordinea comiteaii tot felul de vexaţiuni şi de asu- 

priri» (Del Chiaro). 
Caracteristica . Bucureştilor în vremile trecute era, 

mai mult de cât acum, un contract violent, isbitor. 

Contrast al licenței şi al robiei; al inavutirii şi al 
mizeriei, al luxului şi al necurăţeniei. 

«Bordeie urâte în câstele caselor boereşti, țiganii mai 

de tot goi in fața boerilor împodobit; harabale mari 

trase de boi sai de bivoli lovindu-se de cele mai stră- 
lucite echipagiuri ; turme de porci tăvălindu-se în no- 

roiul stradelor în mijlocul nechezărei armăsarilor ce- 
lor mai frumoşi; strigătele arnăuților, ce excorteză 

câte un funcţionar înalt, mestecându-se cu plânsetele 

cerşetorilor sait cu cântecul ţiganilor, tote gradele de 

durere şi de bucurie, de înjosire şi de insolenţă, de ne- 

curățenie şi de strălucire; icona iomei în faţa celei 

mai ne iertate desfrânări 1» (Regnault). 

Tâte aceste elemente deosebite, aprope streine unul 

altuia, tmăiaă la o altă, impreună, vânturând acelaşi 

noroiii «invăţaţii în caleşte, s&rmanii prin nomol, dară 

cu toţii în vertejurile de praf care vara acoperă oraşul, 

ca cu un simbol de deşărtăciune.» (Vaillant). 

Bucureştiul este punctul unde se centraliseză pentru 

România totul ?; aci este scaunul Domnului, aci sunt 

“1. Ecă cum descrie şi Alecsandri Iașii : „O mulţime de hardughii vechi, 

nalte, strîmte, mucede cu pereţii afundaţi şi crăpați, cu ferestrele mici 

şi chidre, cu streşinile putrede şi ascuţite, cu scăr ile întunecate, cu ogrăză 

mari şi pustii, cu grădinele pline de burueni sălbatice şi cu ziduri grâse 

prin prejur. Locuinţele păreati cuiburi de buline, locuinţi de stafii ce te 

înf6ră și unde ţi se pare că vezi zăcând câte un matuf gârbov, cu 

ghigilic pe frunte, cu mătanii în mână, care horcăește, ocărând necon- 

tenit câte-va ţigance sdrențerâse ce stai dinaintea luic, (Revista Alc- 

eul No.1 pagina 34). 

„In timpurile vechi, viaţa de oraș fiind forte puţin desvoltată, cei 

mai i mulţi din boeri locuiau la ţară, şi anume toți acei ce nu aveau vre 

o dregătorie... Când Domnul îi strângea la oaste, ei veneau în jurul 

sti... (AL. Xenopol. Istoria, III, 543.)
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așezările boereşti, aci se ies tote intrigile, trimişii şi consulii streini aci lucreză, aci se intinde umilă către cei mari, trufaşe şi crudă cu cei mici, în mijlocul unui lucs oriental, ce incetul cu incetul va intrece in desiă- Surare ori-ce desirenare a orientului turcesc ; aci se intinde ierarchia demnitarilor Şi a nobleţii de conta- bandă,. aci stă aparatul de pompagiu a puterilor de viață a naţiunii, aci se vede de sus în jos o caseadă de injurii şi de despreţ, de jos in Sus o scară de plân- geri şi de invidie. 

In vâriul piramidei, în capul acestei ierarchi:, sta Domnul. Vremea . tastelor legendare, timpul gloriilor Str&bune a trecut de mult; armele s'a Spânzurate în cuii, aliniate pe covoare, şi nu mai strălucesc la sore de cât în dile de paradă ; pratul puștii nu mai vorbeşte inimii de neatârnare. 
Glasul Dobleței române amulise de mul 1: adevăratej nobleţe de curagiii şi de virtute, fără slujbe şi fără titluri — se substituise, treptat, mai întâi o clasă de dregători, apoi o drâie de venetici porecliţi Dobili, suiţi in rang prin plată de bani, in inimile cărora nu nu- mai că nu trăia nici un sentiment vomănese, dar nici nu putea să iîncapă noţiunea de patrie. 
Lu Domn numit de streini, administraţor Sail mai curend urendaş al moşiei străbune, mulge ţiţele pro- duclive ale ţării pănă la sânge; agenl pus la ordinele consulilor streini, fără demnitate, fără prestigiu, «el nu ae ca Supremă ambiliune de căt s& arate pe piept crucea si. Anei care se dă celui din urmă general de brigadă imperial : să porte haine brodate şi scumțe, 

  

———— 
1. Al, Xenopol; Istoria, III, 543, V. 594... 2. pe în corupția îngrozitoare în care putredeaă țerile Române, nu Putea fi lucru de mirare ca titlurile să îi fost întrebuințate de stăpânii 

lor ca speculă Spre a face bani şi cu acest chip.“ (AJ. Xenopol, V. 597).
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este totă slăbiciunea Ia care pote spera: Domnul este 

cel d'inteiă representant al ţării, — cel d'inteii repre- 
senlant insă al umilirii ei.» (Begnault): 

Moravurile curţii sunt din cele mar trăndave şi mai 

ruşinose : 

«Ducă Domnul vreu să treacă prin apartamentele sale, 

3 sati 4 boeri il iai pe subsuori şi il duc ast-fel în cât 
abia ii ajung piciorele de păment, în timp ce alţii îi duc 
coada mantiei sale. Şi el merge ast-iel îiără săi se 
mişce vre-un muschii. Ori-cine vă&dendu-l în starea 

acesta Par socoti de damblagiu, de nu iar vedea pur- 

tând printre degete bubele unor mătănii scumpe. La 
masă tot aceeaşi lene in mişcarea muschilor ; tâte bu- 
catele ce i se daii sunt bucăţile ; chiar pânea e lrântă 
in imbucături. Cupariul este din dosul lui, ţinend ne- 
contenit în mâni un pahar pe jumătate plin, pe care la 

cea mai mică miscare îl apropie de buzele prințului 

automat. 

«La o oră ospăţul e sfârşit. In momentul acela un 

strigăt se aude în sala unde se află domnul. Acest 

strigăt chiamă cafeaua şi pe Calegi-başa ; acesta, pe 

jumătate plecat, dă vutcă întrun telegian bătut cu dia- 

manturi. Tot atunci ciauşul, plecându-se pe ferâstră, 

scote un strigăt resunătoriii, care inştiințeză pe public 

că Inălţimea su bea catleua şi că dupe acesta îndată se 

culcă. In minut totul se preiace în tăcere; Bucureştii 

nu se mişcă, numai ca s& nu turbure augustul repaus 

'şi tote trebile inceteză înăuntru palatului. Trei ore trec 

ast-tel intro amorțire generală, trei dre de contenire 

a tiranii. La 4 ore vuetul clopotelor din Rucureşii 

anunţă populaţiunii şi celor mari solemnitatea deştep- 

tării domnului și îndemnă pe toți dea urmau acest 

exemplu.» (Regnault p. 77—78). | 

Apoi, Domnul, (cum ne arată IL. Ghika pe Mavrogheni 

in 1786): «După prânz resturnat intro cal6scă poleită, 

2



18 

  

trasă de patru cerbi cu cornele de aur, eşia la preum- blare, încongiurat de ciohodari cu juste albe Şi işlice rotunde de samur în cap, de arnăuţi şi de soitarii, cu căciuli lungi de postav pestrit, impodobite cu esde de vulpi şi cu clopoței care jucau chiocecuri pe lângă trăsura domnului ; se Sstrâmbaiă Ja trecători Şi însaltaii temeile cu vorbe Şi gesturi neruşinate. Cu ast-iel de alaiii mergea de işi bea cafâua Şi ciubucul lângă havu- zul din îrumosul chiosc de la isvorul tămăduirii, în sunetul surlelor şi tobelor, al meterhanelii Şi a tumbe. lichiurilor» 2. 

Sub Domn se înşiră hboerii, masă compactă compusă din străini, aduşi în urma domnului de dorința de a se înavuţi din hrăpiri, din explotarea funcţiunilor, din arendarea impositelor Sail teserea intrigilor. Tâte func- liunile casnice ale domniei se preiăcură incetul cu in- cetui în sarcini de ondre «iormând ast-iel din nobleța de anlicameră o ierarhie ridicolă. Din caraghioşii curţii, salepgii şi baclavagii strânşi de pe stradele Constanti- nopolei, unii ajung divictarii (ingrijitorii de cancelari); cafiangii. (şeful Păzitor al garderobei) ; Ciohodar-bași (căpetenia servitorilor ce dau papucii), ra htevar-bași (şelul impirţitor de scaune), cafegi-bași, serbegi-bași, peschergi-bași,... guvernăment de mascaradă și de pă- puserii. >» 2, 
Ocupaţiunea boerulni este jatal, intriga şi invidia. «Boerul geme în sine că nU'Și pote căptuşi meşii cu postav roşu — distineţiune lăsată numai domnului. Se mângâie însă Privind la Irumuseţea işlicului lucrat din şapie sai opt pielicele brumării de miel pierdut, n 

1. Domnui ay iceii să zică: i i picta pe ineră pe nina pina Va Durmeza ca pa o 2. M. Ph. Zallony, Tissai sur les Phanariates, Marseille, 1824 : Paris. 
1330, în 8. 

. > :
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Acestă căciulă în forma unei băşici are în iund un 
petec de postav roşu, ce însemnă clasa de care line 

boerul. împrejurimea obicinuă a islicelor este de cinci 
palme, dar-aşa precum rangul şi meritul boerilor se 

judecă mai mult după mărimea ișlicului, de cât dupe 

valârea capului pe care era aşezat, ei. le porlă cât se 

p6le mai: disproporţionate. De aceea se v&d boeri cari 

nu ot pune lângă dânşii pe un amic în trăsură, atât 
căciula lor cea ridicolă coprinde mulțime de loc» !. 

«....Fi imiteză în tâte pe turci cu care se asemănă, 
in afară de religiune care-i deosibeşte. Ei sunt laşi 
şi târători înaintea superiorilor lor, mândri de nesu- 

ferit cu inferiorii, pentru bani fac tut; sunt intriganți 

şi zavistici, lipitori necruțătoare ale poporului, apă- 

sători ai celor slabi, aspri către supuşii lor şi tirani 

in casele lor» 2. 

Intr'o asemenea societate elementele, ori cât ar [i 

ele de cesţărțite, nu pot de cât se inrâurească unele 

asupra celor-Palte ; nemernicia şi corupliunea se. intind 

“peste tot. Starea femei ii—mai ales în clasa socială de 

sus, este întradevăr jalnică: 

Salaberry, în încercările lui asupra țărilor Pomâne 

(1892) ne spune că «Reniâncile “şi mestecă in părul 

împletit bucăţi de stofe ; înveșmântate în borangicuri 

subţiri de Turcia şi acoperite de blănuri uşoare, ele 

vin de se ghemuesc pe calcâiii la recepţiunile oficiale.» 

Regnaull ne spune că pe la inceputul veacului ele 

nu erai privite decât ca nişte temei de harem. «Şe- 

zând toată ziua pe divan cu picioarele încrucişate, mor- 

tolind în gură sacâz şi petrecânduşi timpul cu tualeta. 

ele nu aveai allă ocupaţiune decât aflarea întrebuin- 

țării cozmelticelor <i rafinarea unei cochetării iără gusb. 

. 

    

1, Zallony. 

2. lb.
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ȘI nu fac aci alusiune numai la starea de selbătăcie- 
a. obiceiurilor şi la infeodarea exclusivă a femeii de- 
prinderilor orientului — căci dacă de atunci sau făcut 
progrese lără seamăn in această privință — de sigur 
poate ele au depăşit urările oamenilor cuminţi şi pre- 
văzători. De altă parte, cea ce făcea atunci starea mai 
ales injositoare era desfăşurarea nelrebniciei unui lux 
neintrecut, şi asupra acestui punct nu ai încetat dea 
fi, în societatea noastră, simptome îngrijitoare. 

Astădi pâte mai mult de căt ori când, budgetele pri- 
vate sunt pradă unul lux nepotrivit, care, in vremile 
din urmă mai ales, a inceput să se lăţescă şi să pă- 
tundă in pătura de mijloc a negustorimei, pricinuin-. 
da-i una din causele învederate de slăbiciune şi con- 
stituind o adevărată primejdie pentru viitor. 

Fără a avea pretenţiunea absurdă de a voi ca tre- 
buințele traiului nostru să fie satisfăcute exclusiv din 
produse Române, este invederat că şi acum, ca şi în 
trecut, facem un apel pre puternice la mărfurile sti&ine, 
mai ales la cele ce nu satisiac de cât vanitatea şi de.-. 
şărtăciunea. 

«Femeile, dice Zallony. mai cu s&mă se îmbracă cu 
Dblănării suprafine, cu stofe de India brodate Şi cu fi- 
vărie europenă. Din Rusia se aduc regulat în tâtă pri- 
măvara blănile cele mai preţi6se. Samunn, vulpi, zibeli- 
ne. hermine..... Grecii aduc din Coastantinopoli tote 
stoiele şi muselinele de India Şi de Alep şi țesăturile 
cu aur de Scio (Chio). Din Viena se aduce pe uscat o 
cătățime mave de postavuri fine de tot telu!, stote im- 
primate, fiirării şi brodării de Viena, obiecte de fier de. Stiria, hârtie de Veneţia, droguerii şi zahăr rafinat de. 
la Fiume, Cafea de America, plumb, cositor Şi quin- 
cailerie de la Nuremberg, Viena, Francia şi dia Engli- tera, giuvaeruri multe, mărgăritare, ciasornice şi ob- iecte de aur şi argint. In fine t6te productele ce es din  
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principate sunt schimbate cu mai sus numitele manu: 

facturi.» | 
Acesta este clasa de.sus, dirigentă a ţ5rii nostre, 

cel puţin în aretarea el exterioră, şi dacă am pătrunde 

măi adânc în preocupatțiuni, în indeletnicirile dilnice, 

am găsi un gol din ce în ce mai vădit de ori-ce grije 

mai temeinică. Traiul era îngust, aria în care se invir- 

teaă gândurile era strimtă şi uscată de tote secetele. 

Amără şi jalnică menire a unor Gmeni pentru care 

forțele naţionale eraii o tradiţiune ştersă pentru Omeni 

cam nu aveai spre aşi aminti anii din trecut nici O 

dată memorabilă de fală; ei nu puteai zice, şi cât tre- 

bue să fim de mândri că putem so zicem astă-zi : 

de la Unire, din anul Plevnei, de la Independenţă, de 

la Regatul Român! Tote actele vieţii lor aveai o dată 

durerosă sati tristă «naşterea lor era de la cutare emi- 

grațiune, căsătoria lor de la culare ciumă, fie-care de- 

ceniu de la cutare sai cutare invasiune de străini» î. 

Să ne intorcem acum la ţară şi să cercetăm clasa 

poporului. 

Jos, pe cea din urmă treplă, mai aprope de dobitoce 

de cat de familia omenâscă, staii țiganii cu desăvârşire 

robi; ei se vend cum se vând şi animalele, țără preo-: 

cupațiune, nu numai de libertate, dar de legăturile cele 

mai sfinte de familie 2. In mijlocul acelor mezaturi de 

trupuri şi de suflete omeneşti, copiii sunt despărțiți de 

părinţi, pruncii luați de lângă mumele lor, logodnici! 

de lângă logodnice, soţii de lângă neveste. Nici un con- 

deiă şi nici un curent nu pot să descrie barbaria de- 

prinderilor de atunci. 

  

1. E. Regnault. 

2, „... ci Sunt daţi în foi de zestre, puşi în casele boereşti la ori-ce 

fel de slujbe. Tratarea lor era forte crudă; putcu fi bătuți în voia stă- 

pânului, puşi la tortură pentru cea mai mică vină, şi chiar uciderea 

lor nu va fi pedepsită...“ [Al. Xenopol Istoria, VI. 207].
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România remăsese cea din urmă dintre națiunile: creştine din Europa in cari mai exista sclavia. Totuşi nu pâte trece fără a fi pomenit, când se vorbeşte de robia ţiganilor, numele lui 160 Câmpineanu, cel dintâiă. cari dădu exemplu, încă de la 1834, emancipând robi săi. Indată după țigani, tovarăş—dacă nu al unei robii de nume, dar de sigur al unsj robii de fapt—stă i&ranul, şerb, iobag! căzut din strevechea lui neatârnare, le- gat de pământ şi vinzendu-se cu densul. Căderea ț&- ranului Român, despuiat de păment, dispreţuii, Şi alun- gai din oştire unde leiegii îl inlocuesc, coborit şi de- gradat din zi în zi mai tare, atrage incetul cu incetul căderea tot mui des&verşită a tării. «Nu se rezumă li- bertatea pe robie şi neatârnarea pe slugărie» 2. 
TOtă clasa boerimei, incepând de la Domn şi până. la cel din urmă cinovnic, toţi trăesc, işi satisfac luxul Şi plăcerile din munca tăranului, care singur, cu rarele categorii de neguţători, contribue la sarcinele publice. Moşnenul şi rezaşul sunt despuiaţi cu repeziciune de proprietăţile lor, pe care nu mai pOte să le apere impo- iriva unel justiții vendute celor de sus şi impotriva fis-. cului răpitor; puţinii cari mai aă proprietăţi merg de'şi dai bucăţile lor de păment boerilor a tot puternici, ca să polă scăpa de angarale şi ast-fal se desliințeză clasa. de mijloc u proprietarilor ruraui, pătură socială care nici astă-zi incă nu s'a imputernicit. 

De odată cu desființarea acestei clase pieri şi pute- rile de viaţă ale naţiunei 3. 
Starea ţăranului român din timpurile trecute pre-. 

1. Iobăgia, stare la o'igină mândră, de om liber şi resboinic, devine- încetul cu încetul porecla închinării personalităţii omeneşti către pă- ment; acestă înrăire este „un proces care merge paralel cu .desnaţio- nalisarea nobilimei Române. « [A. Xenopol 1, 509 Şi urm. III. 51 și urm.) 2. A. Xenopol [1 574. 
3. Regnault.  



sintă tabloul cel mai complect la mizeriilor omeneşti. 

«De tema bătăii şi a închisorii cin şi de răpirea, de 

către crudul implinitor, u plugului zi boilor, singurii soți 
al oboselei şi mizeriei lui ! » se dă aprope rob desăvârşit. 

Zallony ne ruporteză siaturile ce dait boerii Domnilor 

fanarioți... «arată că ţerunul român dispreţueşte inu'a- 
tâta luxul in cât se acoperă cu o simplă sarică de lână 

sait de pânză grosolană, țesută de femeile lor, şi "i zice: 
«Supunend pe acești cultivatori la o taxă forte ridi- 
cată, Alteța Vostră va protegia ajricultura și va îm- 

bogăţi țăranul, căci este nevoe de acest bold pentru 

ca, să, se scoţi, acești țărană din apatia către care sunt 

firește împinși 2. 
Cu aceste doctrine, negreşit, resultatul tu repede atins: 

hoerii stârşiră prin a na mai plăti nici o dare?. 

Scutirea de plată a dărilor, semn netăgăduit al unor 

clasa dirigente in decadenţă si menite să dispară poli- 

ticeşte 1, atrase cu putere tâie elementele netrebnice 

către boerie >. | 

Tâte sarcinile statului căzură asupra [eranului — şi 

cum t6tă averea lusese smulsă din mâinile lui, tâte 

sarcinile apăsară aprope exclusiv asupra muncei €. 

Şi cât de grea era munca în acele vremuri! Porumbul 

  

1. P. S. Aurelian. , 

2, Zalloni p. 53. După Kosâlniccnu: Histoire de la Valachie ct de 

a Moldavie. Berlin, 1837. | _ , 

3. Mai demult clasa nobililor Români nu era scutită de cât de bir 

[tributum) căci acestă dare avea caracterul de sarcină împusă unui popor 

supus. |A. Xenopol, Vol. II, 226). _ 

4. Compară rolul aristocrației în Anglia şi în Franţa, precu 

tuaţiunea lor actuală. 5 , _ , 

5. La 1835 nu erai de cât 885 boeri și fii de boeri, pe la 1850 erati 

3750. [N. Șuţu.--Statistica Moldovei, 1852]. Pa j 

6. Numai consultând lista celor scutiți de dări îşi dă cine-va sema 

de greutatea ce apăsa asupra stratului țărănesc. lată o listă care în- 

cepe cu Bocrii şi se sfârşeşte cu Cioclii si pe care O împrumut lucrărci 

m Şi Si-
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se curăța cu mâinile !. Când venea vremea poverii se cutremurai şi sătenii Şi vitele. Lipsa de mijloce de co- municaţiune era aprope absolută ; primăvara şi tOmna mai ales drumurile desfundate opreaii mai cu totul cir- culaţiunea, cea-ce viţia cu desăvârşire stabilirea pre- tului 2, E 
Incotro se iniâree țeranul, nu găseşte de cât mize- rie: art. 142 din Regulament dă dreptal numai proprie- iarului să vendă, el are monopolul obiectelor de con- sumaţiune pe care jeranii le iaă cu 30 %, mai scump de cât în oraş. 
Miseria devine în Siirşit atât de mare in cât istoria ne raporteză contracte de vânzare a omului pentru hrană. Iată formula acestor contracte, dată de Regu- lament: «Ne avend ce mânca ei şi familia mea în acesie timpuri de nenorocire și de pustiire, şi găsind pe D-lui... care a bine-voit-a avea milă şi ami da 10 baniţe de... m'am dat Ini Şi urmaşilor lui, dimpreună cu iemeia, copiii, şi fii fiilor mei, din nem în nem, robi...» Ceea-ce face mai ales jalnică Starea clasei de jos a ierănimei şi mai netrebnică şi impilătore clasa de sus a boerilor, este isoiatorul care, interpus intre aceste două clase, le desparte cu desăve&rşire, oprind or ce iel de contact, atară de acela al speculațiunei. 

  

  

lui N. Suţu: dperţu sur Vetat industricl de la Moldavie, Iassy 1838, Sunt scutiţi de dări: Boerii ; Amploiaţii de ori-ce grad; Clerul Și slu- jitorii bisericei ; Profesorii şi medicii; Streinii ce nu fac nici un negot special ; Privilegiaţii [a căror scutire este învoită pentru servicii pro- prietarilor boeri] ; Tiganii mânăstăreşti Și boerești; Soldaţii; Gian- darmii, pompierii, fanaragii și cioclii, 1. P. S. Aurelian. 
2. Aratul unei fâlci costă 35 lei vechi la Succva, 77 la Iaşi, 93 în Covurluiă. Valorea lemnului pe loc este de: 60 lei v. la Iaşi; 36 lei la patru leghe de Iași: 41 L la s leshe de Iaşi, | Transportat : 12 ], la Jaşi; 36 de lei la 4 leghe de lași, 74 de lei la 8 leghe de Iasi.—[N, Suţu — Statistica Moltorci], |
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«Grecii în Valachia şi jidovii în Moldova, nu fac nici 
cum parte din naţiune. Departe de a lorma o legătură 
intre popor şi boerime, ei despărțesc, în edificiul social, 
verlul de temelie—impovărând proprietăţile de dări şi 

«dlespoind pe ţăran». 
Mult, puţin, cât era comerciul nostru, se afla în mâi- 

nile streinilor î. | 
Speculuţiunea neomendsă, deprinderile necinstite şi 

scârbâse au făcut ca negoţul să nu atragă nici un ele- 
ment naţional. Românul iâcu să trecă disprețul de la 
neguţătorii su&ini asupra negoţului chiar şi se dedu 

cu totul apatiei şi negrijei. 
«Neguţătorii cei străini jidovii, armenii şi grecii, cari 

se zic gialepă, ne spune Cantemir, au apucat în mâini 

totă neguţătoria Moldovei». 

«Aceşti străini exercitau cele mai crude vexaţiuni 

asupra poporului; ruinau pe țărani şi tirgoveți, indato- 

vându'i să ia bani de la dinşii cu camătă, adesea mer- 

geau până la siluire şi asasinat 2. 

«Grânele erau cumpărate cu sila, şi prin urmare cu 

prețuri de nimic de Lazi. Fi veneau vara cu corăbii 

la Galaţi şi la Brăila unde li se aduceau cerealele de 

către (rani. Aceştia erau fericiţi dacă scăpau cu car ul 

cu boi. 

«Nesiguranța domnea peetutindeni atât din pricina 

arbitrarului administraţiunei cât şi din acea, a lăcomiei 

turceşti. La strângerea haraciului, societatea capanlăilor, 

1. P. S. Aurelian.—,„In Valachia şi Moldova se aflau numai dcu&-zeci 

-de Omeni: de o parte. boeri proprietari şi călugări, iară de alta țăranii, 

atât unii cât și alții sclavi ai unui despot, el însuşi sclav al unui tiran. 

| Raicevici, Ossercazioni storiche. naturale politiche întorno la Valucha 

et la Moldavia. 

2. Peyssonnel, Obserrations historiques et g gtographiques sur les peuples 

bavbaris qui ont habite les bords du Danule et du Pont Tuxin. Paris, 1765. 

3. Raicevici, op. cit.
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neguţători! din Constantinopoli, scădeau şi ureau va- 
iorea monedelor sti&ine prin decret i. 

Şi nu sunt acestea cele mai crude suferinţe; boeru- 
lui str&in jeiuitor, negustorului străin jeluitor, se adaogă 
invasiunea străină şi ocupaţiunile aducând cu ele o 
pustiere şi o miserie şi mai mare. Nu mai vorbesc de 
milionele de invasiuni ce limp de vscuri au cutreerat 
pământul românesc, amintind numai ororile ocupaţiunei 
de la 1828 a armatelor Ruseşti: 

«0 armată de 190,000 de 6meni cerând aprovizionări 
ce trebuiau transportate în parte în Turcia și pe aiurea 
unde pătrunseră Ruşii; olicerii primind provisiuni pe 
care le vindeau şi cantonând soldaţii în sarcina locui- 
torilor —- comandanții schimbând locul oştirei şi ven- 
dând în urmă aprovizionările de furagiu. Surdi la tote 
plângerile ; întreţinerea unei comisiuni sanitare ce costa 
100,000 piastri pe lună, spitale militure cu peste 10,000 
bolnavi, pe când tesaurul public nu avea de cât 7 mi- 
iione lei». | 

Fâmetea se declară in mai multe districte, mai ales 
în Mehedinţi. O societate filantropică traneportă grâu 
din Transilvania ca să "1 vândă mai eftin, dar țEranii 
ce "] cump&raseră fură atacați de Nuşi şi le abandonară 
vroviziele cu jumătate preţ ; armata da, grâul, în loc de 
orz, la cai; o epidemie reduse, în timpul iernei grele, 
vitele la jumâtate, în prim&vară ţăranii fură iahămaţi 
la cărat. «Se vă&zură cazaci, gonind de pe urmă 6meni 
şi temei, insărcinaţi cu căratul lemnelor pentru poduri, 
pe când alţii erau puşi la care în loc de boi — guvernul 
rusesc, nemulţumit de rapcrtele ce se făcea de către 
autorităţile locale, le ordonă să se abție de la asemenea 
comentarii, în acestă privinţă, r&spundând că nu “i tre- 

„ buia să ştie cine cară, Omeni sau vite, numai serviciul să 

    

1. Zallony, op. cit,
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II
 

fie lăcut.— Semănăturile nu se putură face şi spre 

culme a desolaţiuniei ciuma isbucui cu mare violenţă. 

Un siert din populațiune fu distrusă o. 

Despopularea se urmă cu repeziciune. Deja, de la 

Const. Mavrocordat şi până la 1745, numărul locuito- 

rilor se înjumătăţise ; mai lârdiu el scădu încă. «Gu- 

vernul prea despotic al turcilor, impositele cu cari 

domnul este indatorat să încarce țara, pentru a fi în 

stare să plătescă tributul anual şi pentru a-şi cumpăra 

amici puternici la curtea Sultanului: modnl tiranic cum 

se implinesc aceste imposite; vexaţiunile boerilor, cari 

iși r&sbună pe locuitorii supuşi ai lor de suveranul 

dispreţ ce încercă din partea turcilor; r&sbâile lăcute 

de Porlă, ale căror vrmări ţara le-a resimţit cu prisos ; 

bavbariile şi crudimile neaudite esercitate de armatele 

trecătâre, cari nu observeză nici ordine nică disciplină 

şi calcă deopotrivă în picire legile, religiunea si uima- 

nitatea, despre cari nu ati avul vre-o dată cea mui 

mică cunoştinţă; ciuma chiar pe care 0 aduce în ţară 

in trecerea lor; acestă mulțime de rele distrugătâre, 

dintre cari unul ar fi de ajuns pentru a pustii şi a 

despopula ţara cea mai infloritore, contribuesc de o 

potrivă lu despopularea acestei provincii, despopulare 

care să măreşte pe di ce trece prin tugirea locuitorilor 

s&1... De cât-va timp locuitorii au lugit mai cu semă în 

“ransilvania... Trebue să trecă ani mulți până ce Valaehia 

să "şi redobândescă vechia splendore, pentru a reinvia 

atâtea sale odinidră locuite şi infloritore, şi pentru a 

restabili atâtea sate avute şi atâtea locuinţe pustii des- 

pre care se văd urme la fie-care pas 2. 

Sub imperiul unui asemenea traii, in mijlocul unor 

  

1. Portofolio. 

2 Gen. F. W. de Bauer, Memoires historiques ci gtoyraphir;ues sur la 

Valachie, Franctort-sur-Mein, 1775.
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asemenea elemente, ori-ce avent de patriotism, ori-ce 
gândire genersă trebuia să fie Ştersă — idea naţională 
nu mai există in nici o pătură socială. Simţul de pa- 
trie devenea atât de strâin, în cât nu era invasiune, ocupuţiunea strâină care să nu fi fost primită de po- pulaţiune cu entusiasm.— Poporul, in furia de prădă- ciune care se năpustia de pretutindeni asupra lui, ajunsese ca şi vasul purtat de furtună pe apele udânci şi învrăjbite —el căuta malul ŞI limanul: de mântuire pretutindeni ; de la străinii din lară işi intorcea privi- vile către strâinii din afară. 
«Nenorocilă țară peste care în curs de mal mulţi secoli invazia str&inului a fosto speranţă de mântuire ». 

* 

Acesta a fost traiul nostru în trecut. Criticilor asprii, cari şi-ar încerca spiritul de analisă asupra golurilor ce simţim, asupra nevoilor actuale ale torii, ne-ar fi de ajuns să le citim câte-va pagin din istoria nâstră. Noi a căror ţară a tost o trecătâre « tutulor ordiilor, un câmp de luptă pururea deschis pentru tote ambiliunile, pentru toţ nesaţul, noi mai indreptăţiți de câ ori-ce alt popor, daca am li între- baţi ce am făcut in decursul vecurilor, am putea r&s- punde ca Sieyes : «Am trăit.» | Negreşit un popor nu pote trece, de la uă desăvârșită ingenuchere, la heatârnare, fără neinlăturate şi grei de invins slăbiciuni. Putem insă fi mândtrii cugetând că, în Mai puţin de o jumăta'e de veac, uă mână de robi s'a * schimbat înt'o naţiune de Gmeni liberi, că pe fruntea, plecată până la țărână, a fostului iobag, s'a aşezat cuşma 

  

—————— 

1. „DupE bătaia de la Peterwaradin, imperialii vin la fruntarii ; ei Sunt primiţi cu «ntusiasm la Bucureşti, unde isbucnesc strigătele ce bu- Curie: Nemţii! Nemţii „„.& (Regnault, p. s8).
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cureanului român, care vine de la Palcani să aducă țării 

vestea neatărnării. 

Am făcut mai mult de cât a trăi, mai mult de câta 

străbate un r&sboiii biraitor : am aşezat temelii sta- 

tornic= pentru clădirea unui Stat modern, vrednic se 

vepresinte in Orient civilisaţiunea apuscnă, de lu care 

am imprumutat lumina. 

Am şters din traiul nostru formele apăsătoare şi pur- 

tătâre de umilinţă, ce priirnisem moştenire din trecut. 

Tn locul unor provincii vasale şi trunchiate din trupul 

străbun al Daciei, am coprins, în fruntăriile unui Stat de 

sine stătător, o parte însemnată din coborâtorii n6emu- 

lui nostru, 

România a scăpat de Domnii străini şi vitregi, care 

o luai, pe rend, în arendă, la mezat; astădi avem o: 

dinastie al6să de naţiune. | 

Deosebirea de clase a fost ştersă din organisarea 

nostră politică. In locul oligarhiei scandalose, care ad- 

ministra ţara în al ei exclusiv profit de castă, tot mai 

puternică şi mai luminată se formeză o pătură condu- 

către naţională, lucrând pentru binele obştesc, pentru 

intărirea n&mului. 

In locul pusderiei de speculanți venetici, lără cinste 

și fără patrie—cari pornsii din mahalalele Ţarigradului 

şi din tote colțurile Orientului, pentru ca să se abată, 

ca un nor de lăcuste lacome, peste muncă poporului 

nostru,—avem un strat de negustori români. Departe: 

de a fi un isolator, un corp strein curmător de contact 

zi tăind trupul în două, acest strat de negustori este 

o legătură firescă dintre păturile adânci ale naţiune! 

si mănunchiul ei conducător. 

“ Starea de mijloc nu este de cât prelungirea ţărănimii 

române, şi începutul păturii dirigente a ţării.
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Printr'o luptă pacinică şi livsscă—imagină a vicţii 
omeneşti—6menii destoinici din stratul de mijloc se 
ridic şi devin irantaşii naţiunii ; şi pentru ca puterile 
de viaţă ale acestui strat de mijloc să nu fie nicio dată 
sleite, isvorul nesecat, şi limpede, în masa, lui enormă, 
al poporului, il întreţine şi-l sporeşte necontenit. 

Acest strat de mijloc, prin ajutorul căruia s'a scuturat 
toropela ce de vâcuri amorțea enerzia românescă, este 
unul din elementele de căpetenie prin cari s'a iăptuit 
Pomânia modernă—este inima chiar a naţiunii. 

Naţiunile, în sânul cărora acest Slrat de mijloc va 
slăbi, vor simţi în curând cletenându-se totă aşezarea 
lor politică şi socială. | 

In sfârşit, şi aci a fost. cucerirea cea mai temeinică 
î poporului Român asupra irecutului, şerbul de odi- 
nioră legat de pământ, şi a cărui muncă sta osândită 
prădăciunii neintrerupte; iobagul, devenit un fel de eca- 
vei ce se vindea dimpreună cu moşia, este astă-di stăpân 
pe munca lui şi forte adesea proprietar al unui pelec 
de pământ, ce nu i se pote răpi. Avem dar astă-di, la 
temelia aşezării n6stre sociale, substratul neclintit al 
proprielății mici naţionale. | 

+ Până mai ieri, nu eram de cât o lormaţiune artificială aşezată pe un nisip fără consistenţă; până ieri abia mai eram un popor—astă-di suntem o naţiune liberă. 
Un organism, descheiat din tâte elementele lui Şi în- trupat într'o fiinţă nouă, pote el insă să fie scutit de o epocă de crisă? Uă preiacere atât de adâncă schim- bând rostul lăuntric şi din aiară—pote ca să fie făcută fără primejdii 9 Terminat'am, intrun cuvânt, opera în- treprinsă, mântuit-am vremea de sforțări şi de muncă? Nu. Şlăbiciunile organisării nâstre, golurile ce întâlnim, nu ait nevoe, pentru a nu ne descuragia, ca să [ie aco- perite, nici tăcule. | 
Opera de regenerare a țării nu este de cât începută ;
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ea pote [i sdruncivată intrun mod violent şi pe neaş- 

teptate ; eu pote îi insă şi minată cu încetul, pentru eu 

să fie gata a ceda intreprinderilor ce în taină i-ar pre- 

găti surparea. 

Târanul nostru de abia a început u se indruma către 

o viață mai puţin tristă ; inghenucherea lui de veacuri, a 

lăsat urme ce cu greii vor dispare ; ţăranul român atâta 

vreme încovoiat, nu şi-a indreptat încă statura lui 

mândră. Cum va putea fi pătura întinsă a t6rânimel 

isvorula cărui unde dătătore de pulere să alimenteze 

straturile superidre ale naţiunei, pe cât timp nu vom 

înlesni şi curăţi albia în curgerea firescă a undelor lui ? 

Ori-ce intreprindere, ori-ce direcţiune greşită, in acestă 

privinţă, întârzie inflorirea nâstră naţională.—și, din 

acest punct de privire, un neajuns măi ales ameninţă 

tara nostră, un soiit de omeni pol pune mai în pri- 

mejdie propăşirea nemului nostru. 

Sunt aceia cari, voind să suprime legătura dintre 

popor şi conducâtorii lui naturali, nădăjduesc să iso- 

leze clasa dominantă, prefăcend'o înur”o castă domni- 

iăre in mâinile căreiu puterea seciestrată să nu mai 

ție de cât unelta interesului e exclusiv £. 

încercarea lor dovedeşte că nu sunt de căi urmaşii 

vechei oligarhi: domnitâre din homânia, reluând formula 

boerilor. decadenţi. Si-au preschimbat metoda, şi-aii 

reinoit partea vedută u programului — iuvăluindu'l în 

forma unei false democraţii—dar urmăresc tot atât «le 

aprig țelul cel vechiu: întronisarea, în tin&ra nostră 

  

1. Augustin Thierry: „... de o parte boeriile, staturi formate în sînul 

statului, prin sforțarea continuă şi 6re cum sistematică de a reduce 

tâte condiţiunile sociale ia dou€ clase de persone: cea dintâiă liberă, 

netrebnică, având dreptul de a porunci, de a administra, de a judeca; 

cea de a doua osândită la ascultare şi la muncă; 

Lex humana duas indicit conditiones. 

Novilis et sercus simili non lege tenentur.
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democraţie, a anei aristocrații care, de sar putea in- temeia, ar fi o adevărată primejdie. 
Aceştia sunt vrăjmaşii seculari ai liberalismului şi al democraţiei adevărate. Fără libertate insă, nu este progres. O naţiune este într'adevăr un organism: în- dată ce sângele nu circulă in libertate, organismul este osândit amorţelei şi peirei. 
O naţinne este ca un copac. Priviţi stejarul falnie al pădurei ; rădăcinile lui pătrund adâne în sinul pămer- tului, crăcile de deasupra, cari portă ivunzişul, sunt legate de rădăcini printrun trunchi vânjos şi puternic. Atacaţi rădăcina şi stejarul va fi mort — tot ast-fel când veţi lovi in masa poporului. 
Tăiaţi trunchiul şi pe când, main tot deauna, rădă- civile vor năbuşi în păment, crăcile nu vor mai fi de cât nişte uscături bune de ars—tot ast-tel când veţi lovi în clasele de mijloc. 
Singure crăcile pot fi, şi câte o dată chiar trebuie să lie tăiate mai integral—numai clasa conducătâre pole fi primenită în întregul ei. 
Să căutăm dar să insănătoşim, daca se tote, corpul intreg al naţiunei — dar mai ales să ne îndreptăm silințele către cea ce este statornic şi neapărat, către pătunle adânci şi mijlocii, 
Zilele ce străbatem sunt preţiose, căci suntem în- conjuraţi de seminţii puternice Şi cotropitoare, cari nu aşteptă de cât un minut de slăbiciune a nostră, pentru a reincerea intreprinderea seculară de absorbire, pe care. vârtoşia nemului nostru nu a curmat'o de cât prin mij- locirea unor imprejurări atât de prielnice, în cât ele par a fi providentiule. 
Siluaţiunea n6stră in peninsula Balcanică nu ne pâte.. permite nici o îndoială in privinia rolului ce putem juca intr”o viil6re încăerare. Vorbind de câmpiile nostre în- tinse, un cătător zicea : «Ele vor fi, în dina unui conflict 

1 “ 
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european, fără smintâlă locul unde se va da bătălia. 
Aceste şesuri sunt, în fapt, asemenea unui ocean de pă- 
ment, unde agricultura nu va impiedica nici o dată re- 
pedile mers al tunurilor şi mai puţin încă aruncătura 
dreptă a bombelor. S'ar zice că, pregătite de Dumnezeti 
pentru o di care nu este departe, pentru duelul ce 
va trebui să incaere armatele liberei cugetări cu acele 
ale despotismului,—aceste întinse arene ştiindu-se me- 
nite pentru luptători, nu vor voi atunci alt brăzdătorită 
de cât spada, altă îngrășare de cât sângele omenesc», 

Primejdia este mare, căci suntem astă-di independenţi. 
Lăsaţi propriei nâstre inspiraţiuni, semănăm cu şoimul 
multă vreme încătuşat — care, asvârlit in libertate, bate 
incongiurul cu aripele aprâpe amorţite. Primejdia este 
cu atât mai mare, cu câi independența dobândită, 
fiind termenul din urmă a unei indelungi şi obositâre 
evoluţii, pare a fi o cucerire definitivă ce nu se mai 
pote răpi,—ademenind ast-iel spiritul şi puterile nâstre 
către adormirea, ce provâcă în tot-dâ-una siguranţa 
neturburată. 

Independenţa n6stră, nu numai că nu o vom păstra-o 
de cât pe câtă vreme vom voi să o apărăm, dar în 
mijlocul sforţărilor uriaşe ce nemurile fac pretutindeni, 
opintindu-se cătve mai inalte meniti, noi nu vom putea 
păstra neatârnarea de căt fiind în tot-de-una gata — 
adică sporind fără preget puterile nostre de visţă, lă- 

țind sfera n6stră de influenţă, cristalisând din ce în ce 

mai temeinic elementele rasei a cărei coboritori suntem. 
Partea cea desrobită a homâniei pururea trebue să 

stea, de acum înainte, ca un focar încăldind inimile 
pentru cugetarea românismului, ca un punct de rezăm 
neclintit intru sprijinirea idealului Unităţei Româneşti. 

1. Portofolio. 

 


