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ORTHOGRAPHIA AQUESTEI SCRIERI. 

Nu putem typări nici o scriere a părintelui nostru nici a nâstră de quât cu ortho- 

graphia que dânsul a întrebuințat în Biblie, Biblice şi Eguilibru între antilhese. Ea este 
qua mai raţională şi quare se appropie :mai mult, de. quât tote-quelle Lalte systeme 
orthographice, de limba latină și limbile surori. Scriitorii eminenţi francesi, italieni și 
spanioli, que facu și pînă adi admirațiunea lui; n'au cutesat a se depărtă așa de mult 
de latina nici în limbă nici în orthographiefta autorii noştri, quati se silescu a reînviă 
şi slavonismele -ne mai usitate, ca, cinste, slavă, ceas, vreme, etc. Par qud limba ar îi ca 

moddele de vestminte sau pălării pe quari le poţi face să reapară la quâte 40 sau 50 anni! 
Heliade trebue presentat posterităţii așa cum a fost el în t6te şi chiar în vestmin- 

tele salle litterarii. Numai la noi s'a putut găsi Omeni .quari să decidă că lui Stephan 
Quel Mare, -que n'a purtat barbă, să i se facă statua sa representându-l cu barbă / Quare 
popor civilisat a pus barbă şi mustăţi unui portret sau unei statue quând omul aquella 
nu le-a avut? Nu numai ca fiiu dar şi ca Român sânt datora întrebuinţă orthographia 
părintelui meu în tote operile salle și în serierile melle, pentru quă după. cum am dis 
este quea mai raționale, şi la quare el-a ţinut așă de mult, Francesii au respectat ortho- 
grâphia după cum au scris'o autorii lor mai însemnați chiar la cuvîntul thron, que 
irebuia, scris cu th, cu t6te aquestea ei'îl scriu trâne; deși vine de la cuvintul grec, pios 
și 6 se transformă în th..O posteritate mai cultă și mai neînfumurată va judecă daqua 
orthographia sa sau a quellorl'alți scriitori români a fost mai raționale sau nu. 

Orthographia englesă și francesă este mult mai defficile de quât a lui Heliade și cu 
tgte aquestea. sute de milliâne de omeni de pe suprafaca globului învaţă a scrie engleseșce 
și fanqoseșce. Ore Românii sânt ei mult. mai inferiori în intelligență de quât aquelle 
popsre spre a-le fi imposibil a învăță să serie cu o orihographie. mai defficilă puţin ? 
Nu. O orthographie apprâpe anal6gă ca a lui Heliade a fost întrebuințată pînă annii 
trecuți de Academia Română şi de Ministerul Instrucţiunei publice, 'de la 1871 încâce. 
Generalul Tell, fiind Ministru attunci al Instrucţiunei publice, a decretat introducerea ortho- 
graphiei lui Ieliade, în urma avisului Consiliului permanent pe quare l'a approbat. 
„— > Spre a înlesni ânsă pe unii lectori să citescă aqueastă scriere, arătăm aqui quă 
qu se citesce adesea tot ca și littera c; înainte de- vocalele a, 0, u, qu se citesce quare, 
muât, qud, quăci, adică, care, cât, că, căci. lar înainte de e și îi, se citesce ce, ci, adie. 
que, quine, quer, aqui, aquelle sau ce, cine, cer, aci, acelle, ete. * E 

Ph se cilesce f, exemple physică, philosophie, -typographie; iar în se” cilesce , 
exemple lithographie, Theodor, thron, Thoma, theorie, etc. i 

____ „Asta este tâtă dificultatea orthographiei lui Heliade. Cu th, şi ph, se scrie nu 
"Wumai în limba latină, dar și în quea francesă, englesă și germană, tâte cuvintele quare 
derivă din limba Hellenă. De que re să nu scriem și noi tot în modul aguesta şi să 
duplicăm consonele ca la limba latină și. limbele surori. Daqua vom scrie oppossițiă 
litieră, grammatică, guând, ast-el, ne va fi lesne ă 'scrie. aqueste cuvinte si în limbele latină, francesă şi italiană, quăci -elle se scriu tot cam așa și în aquelle limbi. Să nu se crâdă qud mar învăţă cu înlesnire orthographia lui Heliade, ori-guine a studiat o gram- 
matică. A scris quine-va de irei patru ori cuvintele quare, que,. quând, qu5, affacere 
occasid, oppunere, litieratură, physică, phostor, photographie, 'Thoma, ate. “în modul 
aquesta, el.se obicinuesce a le seri în.tot d'auna și nu mai uită orthographia lor. și îi. 
va înlesni, după cum am dis, studiarea orthographiei: limbei lătine si limbelor surori Tot d'auna va face greşeli în una din aqueste limbi, dagua va, serie “fisică oposiţie, literă, când, iar în limba francesă physique, opposilion, lcttre, quanăd, > SPosile, 

, Apoi de que să nu lăsăm ca şi după exteriorul aquestei limbi să se recunâşcă și de streini quă aqueastă limbă se asemănă cu limba latină, francesă și italiană Or unei țerrance române nu-i șede mai bine cu costumul naţional que nu se deoseb e mult de quel italian, de quât cu rochie și tistifhel legată la cap, sau cu vestminte. rue seșci, bulgăreșci sau greceșei ? Tot astfel are să fiă şi cu limba precum și cu orthosr Bia. Quând Francesii și Italienii vor lepădă orihographia, actuală și vor ad ap La. 
nelismul, attunci să facem și noi tot astfel, altfel vom pune doi, trei anni mai i a pho- 
studia orthographia francesă și după aqueia chiar, quând vom scrie o scrisâr mult. spre a 
sesce vom recurge toi la dicționar spre a controlă daqua n'am făcut errori inog franco- 
“In que ne folosesce dar aquest system phonetic not, Românilor. quând n iaographice. 
studia și limbele sorori quari diferă, așă de mult cu orthographia phonetică ţi a 
țată acum ? - _ ie: 

În fine aqui nu putem desvoltă tâțe argumentele "pentru que găsirh -agueastă 
prthographie mai raţională. Să se citescă pentru aquest scop Crilica. Jranimaticat a 

I. 1. Heliade-Rădulescu,
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UN RESPUNS PRINȚULUI GEORGLE BIBESCU 
ASSUPRA 

REVOLUTIUNII ROMÂNE DIN 1848, DENIGRATĂ DE D-SA. 
————.—— 

IL. 

„“Ancă din annul 1851, I. Heliade-Rădulescu a typărit” 
aris, Memoriele assupra historiei regeneraţiunii române 

<R sau assupra evenimentelor din 1848, întîmplaie în ho- 
mânia. Aqueste Memorii au fost scrise în îfiă quare “di quât 
a ţînut revoluţiunea în aquel an la noi. Elle apoi au fost 
traduse în francoseşce spre a fi împărţite împreună cu Pro- 

fectoratul Cezarului miniştilor şi 6menilor quellor mai însem- 

naţi politici din Franţa, Engliterra, Turcia, Germania, Austria 

şi Italia precum și presei streine, spre a demască protecto- 
ratul Czarului şi machinuţiunile Russiei, precum şi a facce 

cunoscută adeverata revoluţiune română, pe quare inimicii 
ţării nâstre o arătă subt aspectul quel mai trist şi mai revol- 

tător. De aqueste scrieri alle lui Heliade s'a servit Elias 

Regnault, reproducând o mare parte din elle în Histoire 

politique «et sociale des Principautăs. Danubiennes. Apoi 

N. Russo (Locusteanu) în Suppl&ment la aqueastă scriere a 

lui Regnault, iar D-lu N. Philippescu a reprodus în Zimpul 

o mare parte din aqueste Memorii, traducându-le,' acum 

quâţi-va anni. 
Mai toţi historicii quari au voit să scrie despre revo- 

1.



       
BUG c 

| "1 Z400/p. 
unea română, din 1848, s'au servit de elle. Insuși prinţul 
Bibescu în scrierea sa, Domnia lui Bibescu, precum şi 'n 
icolele salle din jurnale recurge la aqueastă sorginte re- 
ducând din Memoriele regeneruţiunii române, de Heliade 
lte părţi. Ă 
Daqua în aqueste sorieri s'ar fi găsit de Gmenii aqueliei 

cări regenerat6re române din 1848, sau, de martorii occu- 
| din aquelle evenimente, queva inexactităţi în naraţiunea 
> facce Heliade în aquelle opere alle salle, negreşit qus 
» fi arătat de mult în publicitate neadevărurile sau ine- 
tităţile que elle conţineau. “ 
Vodă Bibescu a trăit pînă la 20 Maiu, 1873. 
Hei bine, nici un răspuns dela 1851 şi pînă la 1873 nu 

vede făcut de aquest Domnitor în contra aquestor scrieri 
lui Heliade. Toţi au păstrat o prudentă tăcere, quăci 

jua adi, după 53 de anni de la 1848, se produce o ase- 
nea furtună în presă la attacurile prinţului G. Bibescu, în 
tra revoluţiunii din 1848, vă puteţi închipui, iubiţi lectori, 
» ar îi fost daqua s'ar fi dis pe jumătate din queea que - 
nţul Bibescu a publicat de quât va timp, pe quând trăiau 
enii aquellei revoluţiuni! Tăcerea absolută que s'a pă- 
at, dovedeşce îndestul quă quelle publicate de Heliade 
dulescu siint adevărate, quei quine tace approbă. 

A veni după mârtea tuturor Gmenilor, quari au luat 
te la aquea revoluţiune română şi a-i attacă într'un mod 
„de violent şi nedrept, nu este o faptă cavalerâscă. Şi 
9 de mirare ca prinţul quare ţine așă de mult la memoria 
intelui s&u să nu respecte şi D-lui mai mult memoria 
iellor Gmeni ai quăror fii trăiescu şi guari au dreptul să 
ă aquelleaşi sentimente filiale ca şi D-sa pentru genitorii 

„ Cum dar pretinde prinţul G. Bibescu respect quând D-sa 
'l are nici pentru quei morţi? Un om bine crescut și cu 

a simţ nu facce aqueasta. - 
Datoria dar de fiiu ne impune a răspunde, ne lăsând 

se accreditese spusele D-salle erronate assupra lui Heliade 
assupra evenimentelor din 1848. 

M5 voiu servi prin urmare în aquest răspuns al meu 
aqueste scrieri, spre a combatte tâte quelle que privescu 
Heliade şi revoluţiunea din 1848. 
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Lectorii ânsă que doresc a se lumină mai mult assupra 
aquestor evenimente n'au de quât să citâscă operele men- 
ţionate alle lui Heliade, quari se găsesc la tâte bibliothecile 
publice din România, spre a vedâ în elle quelle întimplate 
attunci şi mai alles rolul que fiă-quare a jucat în aquelle 
memorabile evenimente. 

In articolele publicate în Conservatorul, La Roumanie, 

Secolul AXĂ, Epoca şi 'n Domnia lui Bibescu, precum şi 
în broşura apărută de currînd, Din Historia Contimporană 
a prinţului Bibescu, D-sa denaturâqă atât faptele quât şi 
scopul mişcărei regeneratâre a Românilor din 1848. 

Deşi a citit şi reprodus din Memoriile lui Heliade, 

ânsă D-sa se face quă. nu: înţellege, qud după cum a existat 
la noi doi 1821: unul quare venia cu Hypsilante, despre Prut 
şi altul cu Thudor Vladimirescu, quare sosea din Oltenia; 
tot asemenea a fost doi 1848- unul quare ni'l adducea Du- 
hamel, despre Russia şi altul cu Heliade, Magheru şi Tell, 

tot din provincineia clasică a românismului, din bella Olte- 
nia, de unde se trage şi famillia Bibeşcilor și Ştirbeilor. 

Daqua prinţul Bibescu ar fi avut curagiul să puie, 
după cum s'ar fi cuvenit, pe spinarea generalului Duhamel 
aqueea que attribuie Gmenilor quari au făcut revoluţia, nu 
contra lui Vodă Bibescu, ci în contra protectoratului și a 
“regulamentului Organic, quare ne r&pea autonomia, attunci 
ar fi seris adevărul. | 

Vom arătă dar și noi aqui qud doi au fost 1848, după 
cum reese din scrierile menţionate alle lui Heliade-Rădu- 
lescu şi din articolul: Dos 1827 şi doi. 18458, publicat în 

opera sa, Eguilibru între antithese, pag. 101--125, şi se va 
vea d'acolo scopul que urmărea Russia la 1848 şi aquella 
al Gmenilor quari au făcut aquea mișcare regeneratâre. Se 

va dovedi iardşi qud nu aqueşti Gmeni au pus să tragă în 

Vodă Bibescu, la 9 luniu 1848. Asemenea nu ei au făcut. 

să se verse sânge, ci reacţiunea şi Duhamel. Quă nu ei au 
deschis hotarele Russiei ci au împedecat 34/ luni armatele 
salle a intră în ţărrile n6stre. Quă revoluţiunea aqueasta 

română nu ne-a dat cu 23 de anni înapoi ci din contra 

r6dele ei ne-a adus peste 5 anni resbellul din Crimea, la 
1853, adică recunâşcerea prin tractatul din Paris, de Europa
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a dreptului d'a fi complect autonomi şi punerea Principa- 
telor Danubiene subt protecţia collectivă a Marilor puteri 
garante. NE 

Dar pentru aqueasta să historisim faptele petrecute la 
1848, pe scurt ânsă. 

II.. 

Nici o dată Russiei nu i s'a presintat o epocă mai favo- 
rabilă pentru a put6 annexă Principatele Dânubiene, ca în 
1848. T6te Statele quelle mari erau în revoluţiă, aşă- quă 
eile trebuiă să se occupe numai de restabilirea ordinei în 

interiorul lor. Nu erau dară în stare elle attunci să opprâscă 
pe Russia a'şi realisă planurile salle. Ea șcia âncă de la 

începutul annului 1848 qus Ungurii au să se rescâle contra 
Domnii Austriacilor. Interesele ei îi dictau să occupe attunci 
ambele Principate române, pentru qua la un moment dat 
quând Austria va îi bătută de Unguri, după cum se şcie 

quă s'a şi întîmplat la începutul resbellului în 1849, să'i 
viiă în ajutor immediat, cu condiţid ânsă, ca ea să consimţă 
a annexa Rusiei, daqua nu ambele Principate quel pucin 
Moldova, iar Austria să ia Muntenia. 

Nu doriă ânsă să intre cu armatele salle la noi de 
quât într'an mod legal. Să tiă chemaţi sau de Vodă Sturza, 
Domnul Moldovei și de Bibescu sau de Obstescile Adunări 
legislative. Şi *n cas quând n'ar consimţi ambii Domni la 

aqueastă invasid să facă o zaveră, sau măcel aşa de mare 
în quât să fim nevoiţi a o rugă să intre la noi spre a resta- 
bili ordinea.» 

Cu executarea planurilor salle însărcină pe generalul 
Duhamel, un ager diplomat, quare îl trimise la noi ca com- 
misar extraordinar. El se încercă mai ântfiu pe lângă Vodă 
Sturza să "1 înduplece să cheme acolo pe Muscali; dar 
vădând că nu consimte la aqueasta, organiso o revoluţiă în 
contra Îni. Descoperindu-o Vodă Sturza o înăbuși immediat 
cu armata, quare îi eră devotată lui. 

Ne reuşind Duhamel în Moldova a punne în execuţiă 
planurile Stăpînului său, trecă în Bucuresci.



___5 

«In prima di trimesul rus queră să i se dea o idee 

exactă de quantitatea cerealelor ce se găsesc pe territoriul 
nostru... Pe urmă queri lui Vodă Bibescu să i se facă cunoscut 

de quantitatea produselor necesarii pentru consummaţia 
țărrei; şi pentru prisos, pretinse qua exportaţia să fiă opprită. 

«Duhamel îl încredinţă qud Russia, tot d'auna bine- 
voitâre (2) pentru Principate, veghiă assupra lor, ca o Pro- 
vidință şi se prepară a inţroduce armatele salle spre a le 
scăpă de o reselă quare putea să isbuenâscă în vecinătate, 
în Transylvania de exemplu... în Banat... sau printre Unguri. 
Il îndemnă dară să convâce îndată Obştâsca Adunare 

închisă de currând, printr'o inspirați pote salutorie şi a 
quere intrarea pe territoriul român a armatelor imperiale. 
(Vedi Memoriele regeneraţiunii române, pag. 40 şi 41)». 

Mai nainte ca Commisarul rus să viie în Bucuresci pe 
quând se află în Moldova âncs, Heliade se duse de dot ori 

la Bibescu spre a'i arăta rellele que Russia a occasionat 
țărrii de: quând s'a făcut protectârea ei şi în que pericoi 
ne aflam de attunei. E lungă ultima întrevedere și discuţia 
que -a avut'o împreună. In quelle din urmă Vodă Bibescu 
îi răspunse: 

— «Mi addue aminte qu5 reclamai dela Thesaur (Viste- 
rie) o despăgubire pentru typăriri, pentru quari aveai drept; 

pentru que nu urmăresci astă affacere. Dorescu să'ţi fiu fo- 
lositor. 

— «Reclamaţiunea este făcută mai bine de doi anni. 

Visteria îmi datoresce mai bine de 5 mii galbeni. Guvernul 
Măriei Talle a refusat să 'mi facă dreptate. Mai târgiu am 
renoit quererea mea. Acum nu este momentul. 

— Pentru quare motiv ? 
— Pentru qud nu pot priimi aqueea que nu mi se dato- 

resce, cu titlu de gratificaţiă. 
— Que "ţi pasă detitlu, totul să intri în drepturile D-talle. 
— ME priveşce mult. Restabiliţi-V& în opinia publică. 

Deveniţi idolul naţiunii ascultând de vocea ei; şi attunci 

m& voiu folosi de bună voinţa Vostră. 

— Esci pr6 mândru, şi pentru .un tată de familie, a 

refusă 5 mii galbeni, que ţi se datoresce, este o nebunie. 
— Este o prudenţă, este un calcul; quăci sar dice
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qud m'aţi cumpărat şi quă m'am vândut, şi este cu aquest 
scop qud mă ispitiţi. Este prâ târgiu acum; am pră& multă 
trebuinţă d'a conservă creditul meu popular spre a scăpă 
patria mea, d'a vă scăpă pe Voi înşi-V&. 

— Que pericol există pentru mine ? 
— Sânteţi între doă tocuri: între aquella d'a avâ un 

nume vestejit devenind instrumentul Russiei, și aguella d'a 
fi victimă a revoltei preparată contra Măriei Talle de către 
Russia, protectârea Vâstră, în casul gquând veţi refusă d'a 
deveni instrumentul ei. - 

— Oecupă-te de affacerile D-talle ; nu te inquită de 
mine etc. (Vegi Memoriile, pag. 36 şi 37)». 

Heliade văgând quă nu reuseşce a pune pe callea 
quea bună pe Vodă Bibescu şi aflând prin multele relaţii 
que av& în ţ6rră de queea que Russia prepară, se hotărî 
şi el a se pregăti în tăcere spre a face facă tutulor even- 
tualităţilor cari puteau să se ivâscă şi spre a causă o surprisă 
commissarului Rusescu şi lui Bibescu în aquelași timp. 

Se înţellese dar cu amicii s&i politici şi cu rudele salle 
să organisede o contra revoluţie qua să paralisede machi- 
naţiunile moscovite, menţinând ordinea. Ei priimirĂ misiunea 
da prepară spiritele publicului, și al soldaţilor, a susţine 
ordinea şi legalitatea şi a se oppune ori-quarei tentative 
streine que ar fi în contra legilor şi liniştei publice. Prin- 
cipiile adoptate spre a fi propagate fură d'o cam dată, recu- 
noscerea tractatelor, autonomia ţării, Suzeranitatea Sublimei 
Porţi, opposiţia la ori-que mişcare în contra aquestor prin- 
cipii. Cuvântul de ordine fu: respect la persâne, respect la 
proprietate. Nu eră momentul a se divulgă de Heliade con- 
stituţia que o pregătise împreună cu proclamația. 

«Allarma eră dată. Se scia qud agenţii Russiei se sileau 
d'a turbură liniştea publică, şi graţie energiei Gmenilor pe 
quare îi numirăm, mai totă capitala se pusese în apărare şi 
examină încercările și propunerile sbirilor eânsului rusesc». 

«Partidul ordinei sau naţional, după cum Heliade l'a 
numit, eră dejă considerabil și din gi în gi întăria pe Bibescu 
contra facțiunii nemulţumiţilor quare se prepară a facce plân- 
gerile lor consulului rus, que se aşteptă de la Iaşi». 

«Quând propaganda întreprinsă de amicii lui Heliade



în favorea ordinei şi a principiilor naţionale începi a se 

întinde, ea nu trecea în ochii unora de quâit ca reacționară 
“ şi ca venind din partea lui Bibescu. Dar încercarea deşi împe- 

dicată d'o parte de agenţi, de victime şi de exaltaţi, căş- 
tigă pe de o parte; în adevăr, ea put a se mască în ochii 
poliţiei şi a attrage sympathia tuturor Gmenilor și quellor 

cu famillii. (Vegi Memoriele, pag. 38 şi 39)». | 
Astfel eră-situaţia “quând a sosit în Bucuresci Duhamel 

(Aprilie). Fidel planului său a căutat mai ântâiu să câştige 
pe Bibescu. Am arătat mai sus queea que “i-a dis. Bibescu 
văgând scopurile Rușilor nu-i conveniă să-i cheme în ţârră 
temându-se să nu 'şi pârdă Domnia. Commisarul rus înţellese 
qud Vodă Bibescu nu voieşce al ascultă şi vădând hezita- 
ţiunea d'a se pronuncă într'un mod decisiv, suposiţiunile lui 
se îmmulţiră şi se decise să întrebuinţede în contra lui aquel- 

leaşi artilicii que întrebuinţase cu Vodă Sturza. 

Pe de o parte însărcină d'a organisa o conspiraţiă cu 
alliaţii săi, cu amicii, cu rudele salle şi iniţio în secret 

quâte-va persâne devotate. Elle priimiră misiunea d'a facce 
propaganda, fără să numâscă pe quel quare îi împingea. Pe 

„d'altă parte trimise spioni ruşi la Gmenii partidului romano- 
phanariot pentru a "i încuragiă. Aqueșştia îi îndemnă să 
mârgă să visitege âncă o dată pe commisarul imperial. «Să 
nu disperăm, diceau, să căutăm a facce cunoscut que se 

petrece în ţârră subi guvernul lui Bibescu». Aquești boieri 
nu întârdiaro a se duce la Duhamel. Commisarul rus îi 

priimi de astă dată fârte politicos şi le expliqud qud în 
quelle dintâiu dille, el nu voise în adevăr să priimâscă plân- 

geri şi accusaţiuni în contra lui Bibescu, dar în urma şederii 

salle, sa assigurat qud el deviase din callea regulamentară, 
și quă aqueşti Domni puteau pr bine expune plângerile și 
reclamaţiunile. lor. 

«Impăratul, adaogă el, le va face dreptate. Pe urmă le 
recomandă să se înţellâgă cu Greșşi quare persâne, rude ca 
Mavros, arătându-le quă sânt înzestrați de mijl6ce proprii 

a mânvi condeiul şi affacerile». 
«Conspiraţiunea formată în casa lui Mavros se propagă 

şi dobîndea adepţi în differite grade sociale. In cercul boe- 

rilor, începuse să se simţă mișcarea şi scopul aquestei asso-
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4 - . 
ciaţiuni organisată în consulatul ruseseu. Capii partidului 
româno-phanariot întrevădură o lumină în recomandaţiunea 
que le făcăi commisarul imperial ; şi presuppuseră quă con- - 
spirau persânele recomandate de el şi prin urmare ei fură 
convinşi qu5 complotul eră urzit subt inspirațiunea mosco- 
vită. Ei cunoșceau dejă complotul de la Brăila şi nu întâr- 
diaro să arate un curagiu pentru o înţreprindere, unde nu 
eră nici un pericol, ca unul que eră privilegiat şi assicurat 
de persicuţiunile poliţiei. Partidul rusescu cu al româno- 
phanarioţilor se confundă într'unul singur. (Vegi Memorii, 
pag. 43). o 

«Commisarul rusescu priimiă rapporturi quotidiane, el 
eră instruit de tot que se făcea şi se petrecea, şi cu quât conspi- 
raţia se mărea prin unirea partidelor, cu atât siliă pe Bibescu 
d'a reclamă intrarea armatelor rusesci, fiind quă simţiă în 
aer o conspiraţiă, o revoluţiune. £/ nu denunță pe înstru- 
mmente şi pe complici; dar insistă spre a arrestă, exilă și a 
rădică Gmeni a qudror crimă nu eră alta de quât d'a fi streini 
cu mișcarea urzită de însuşi Rușii». 

<Cu quât conspirații ruşi şi româno-phanarioţii urmărea 

propaganda lor cu un curagiu mare și attrăgea în prejurul 

lor adepţi, partidul naţional nu făcea de quât să-și îndoiască 
puterile pentru a îmmulți sumărul aderenţilor şi pentru a 
le inspiră iubirea de ordine. Heliade se informă de doctrinele 
incendiare propagate de agenţii ruşi, înfine spre a da un 
pretext invasiunii moscovite, el nu întârdiă d'a pune în 

capul diurnalului său, Currterul român, epigrapha următre : 

Urăscu tyrania, mi e frică de anarchie». 
«Duhamel queri îndată cu energie, închiderea aquestui 

jurnal şi exilul autorului. Bibescu se suppuse primei quereri, 
dar nu cutesă să execute pe a doua. (Veqi J/emoriele, pag. 

45 şi 46). 
Capii armatei, Odobescu şi Colonelul garnis6nei Bucu- 

reşcilor, Solomon, eraă devotați Russiei. Ei nu voiau să 

asculte de Bibescu quât de consulul rusesc. Primiră instruc- 

ţiuni din partea commisarului rus, d'a închide ochii şi d'a 
lăsă să se îndoctrineze queilalţi officeri spre a ascunde mai 
lesne isvorul complotului. î 

Capii partidului rus reuşiră a attrage quâţiva tineri
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neexperimentați quari sosiserd din Paris, pentru a se servi 
cu dânşii la aqueastă propagandă. | 

Quând Heliade a vădut quă nu este mijloc a împedică 
revoluţia que prepară Duhamel în ţârră, quă ea se va facce 

„quât de currând prin vărsări de sânge, quăci missionarii lui | 
propagă împărțirea averilor, attunci s'a înţelles în ascuns 
cu Tell, Maghieru, Pleşoianu, Georgie Zalye, fraţii Racottă, 
que toţi aqueşti militari dispuneau d'o armată considerabilă, | 
spre a 'dejucă planul rusesc, făcând o mişcare regeneratâre. - 
Le arată la unii proclamația şi constituţia pe quare le appro- 
bară şi ai. | D 

Un comitet executiv de 13 pers6ne se formă “în Bucu- . 
resci compus din : Ioan Ghica, fraţii Brătienii, Dimitrie și Ioan. - 
Qusi doi fraţi Bălcescii, Constantin şi Nicolae, Const. A. Ro- 
setti, Cesar Bolliac. Quei 4 fraţi Golescii, Stephan, Nicolae, 
Radu și Alexandru, loan Heliade-Rădulescu și Alexandru 
Golescu, vărul. 

“ Heliade ânsă găsi prudent a nu divulgă la nimeni înţel- 
legerea que avusesse cu quei lalţi militari de quât numai 
cu Tell. 

loan Ghica fu, după dorinţa sa, trimes la. Constanti- 
nopol.spre a pledă causa română, iar Dimitrie Brătianu pe 
lâng6 guvernul ungurescu cu aquellaşi scop. 

Se hotări ca mişcarea să încâpă ântâiu prin judeţe şi 
apoi în Capitală. Prin urmare Tell, Heliade și Stephan Go- 
lescu, fură desemnaţi d'a merge în judeţul Romanați qua'să 
se unâscă cu Pleşoianu şi compania sa. 

La 9 Iuniu, la Islaz, Heliade citi proclamația şi consti- 
tuţia, explicând quâte va articole din ea, după que s'a săvîrşit 
serviciul divin şi s'a bine cuvântat doă stindarde şi după. 
que preotul Şapea a citit o rugăciune frumâsă, compusă de 
Heliade. Toţi asistenții jurard pe evangelie paza constitu- 
țiunii popolului, quare avâ în capul său aqueste cuvinte: 

«Respect la persâne, respect la proprietate». 
Apoi se încredinţă un drapel popolului şi quel alt 

armatei. ” 
Se invită ca toţi cetăţenii, quare se vor decide să coope- 

rede la opera regeneraţii a trece subt stindardul civil. Mai
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toţi assistenţii numeroși trecură şi strigară cu toţii şi cu 
armata : Trăiască România, Trăiască Constituţia ! 

Primul act al guvernului provisoriu que fu proclamat 
la Islaz, a fost următârea scrisre pe quare Magheru, admi- 
nistratorul Romanaţilor, o expedid îndată lui Vodă Bibescu. 

«EI fu însărcinat da "1 prevesti de quea que se petre- 
cuse aqui şi d'ai quere instrucţii de quea que trebuiă să 
facă. Se luase aqueste disposiţiuni, spre a se convinge de 
adevăratele sentimente alle Domnului, şi assupra tutulor | 
declamaţiunilor de patriotism que se audiă adesea eşind din 
gura sa... (Vegi Mem, pag. 82): A 

In numele Popolului Român : 

Măria Ta, 

«Mişearea que agită pe Franca şi Germania, se simte 
în ttă Europa şi nu întârgiă d'a punne în neastâmpăr 
țârra Românâscă. 

«Popolul Român disperat de lungele-i sufferinţe, locui- 
torii Capitalei speriaţi de venirea commisarului rus, que tot 
dauna a fost înainte mergător de turburări, speriaţi âncă 
de un complot strein diabolic, urdit -spre a turbură pacea 
publică prin beţia patimelor, se vădură nevoiţi a luă parte 
la o mişcare naţională de apărare, şi de principii. Intre- 
prinderea :) fu improvisată şi spontaneă; quoci Măria ta 

  

1) Pentru a nu repetă Heliade aqui iarăşi cuvântul de mişcarea 
que o întrebuinţase cu quâte va cuvinte mai "nainte, — observând astfel 
o regulă de styl, — a dis, întreprinderea fu improvisată şi spontane 
în locii de mişcarea fu improvisată și spontaneă. Hei bine! prinţul ia 
aqueasta phrasa ca argument şi 'ntruna voind să arăte lectorilor qu5d que 
fel de revoluţiă au făcut aqueşti Gmeni, spune qud ea a fost o întreprindere 
totă revoluţiunea. Şi 'ntr'una repetă aquellaşi lucru mai peste tot. Din 
400 pagine que conţine Memoriele lui eliade se vede quă scopul a fost 
să facă o mișcare de regenerare şi să scape ţârra de dominaţia rusâscă. 
iar nu o întreprindere. Cu tâte astea princul Bibescu nu vede aquestea, 

S'a gis cu drept cuvânt quă daqua iei dintr'o scriere a unui autor 
quâte va cuvinte şi le corabini, poţi face din elle o accusaţid gravă spre 
a 7] trimite la spângurătâre. Cam astfel a procedat prinţul Bibescu, în 
Historia resvrătirii dela 1848, que publica în Domnia lui Bibescu. Daqua 
lectorii ar voi să se convingă, mau de quât să compare Memoriele lui
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nu mai îuși în stare d'a oppune forţa şi energia necesară, 
la intrigile străine. (Allusiă la neascultarea oştirei din Bucu- 

-resci, quând Vodă Bibescu s'a dus s'o inspectede). 
«Jos însemnaţii, temându-se qua mișcarea să nu dege- 

nere în anarchie, vădând qud opinia publică se concentră 
împrejurul lor, se determinară a se pune în capul unei 

„mişcări regenerat6re a quărui scop este d'a menţine ordinea, - 
proclamând dorinţele Popolului prin proclamația que se 
allătură aqui. Aqueasta chiamă pe tot Românul d'a luă parte 
la faptele regeneraţiunii, şi mai vîrtos pe Măria Ta. 

«In numele dar al Popolului Român ei au ondre d'a 
communică Măriei Talle manifestaţia naţională şi Constituţia, 
que este basată pe vechile nâstre legi şi datine ; şi invită pe 
Măria Ta, ca p'un alles al Națiunii, d'a asculta vocea Patriei 
şi d'a.Te pune în capul aquestei mari întreprinderi. 

«Prin consimţimântul Măriei 'Talle, prin semnătura Mă- 
riei Talle pusă assupra Constituţiunii, Popolul va fi reassigu- 
rat, creditul Măriei Talle va fi restabilit, şi prin urmare pu- 
terile Măriei 'Talle vor fi restaurate. 

«Jos însemnaţii n'aştâptă de quât răspunsul Măriei Tale, 
şi 'ndată que vor avâ fericita și mult dorita şcire despre con- 
simțământul Măriei Talle şi vor fi convinşi prin probe de 
ajuns despre sinceritatea inimei Vâstre, îndată vor încetă 

" dela a lor sarcină şi se vor stimă îferice da ave și împlini 
ordinele Măriei Tale», 

Membrii guvernului provisoriu : 
Archiereul Şapea, I. Heliade, Ch, Tell, Ştephan 

Golescu şi N. Pleşoianu. 

Islaz, din Câmpul regeneraţiunii, 9 Iuniu, 1848. 

No. 1 

(Memorii, pag. 81). 

  

Heliade cu menţionata scriere şi se vor convinge de quelle que con- 
statăm şi noi, 

Asemenea traducţiunile nu sînt exacte. Traduce întradins rege 
neralion tu înviere şi o trage într'una cu inviere spre a facce sareazme 
şi ironie, numindu-i reînviitorii Românilor pe quei de la 1848.
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Quelle que preced și aqueastă şcrisre adresată lui 
Vodă Bibescu dovedeșce îndestul qud aqueastă revoluţiune, 
n'a fost făcută de quât în contra protectoratului sau mai 
bine dis dominaţiunii Rusesci, iar nici de cum în contra 
lui Bibescu. Omenii mișcării voiau să nu lase să fiă restur- 
nat din Domnie, ci numai Duhamel decisese aqueasta. 

Să vedem ânsă que ordine a dat Vodă Bibescu lui 
Magheru, după que a priimit proclamația şi şcirea de quelle 
întîmplate acolo la 9 Iuniu ? 

Ettă que respunde: 
«Imi serii: qud 5 6meni cu 80 de individi sau resculat 

<în districtul D-vâstră, şi sau constituit în guvern provi- 
«soriu.... M5 întrebi que trebuie să faceţi ? — Ai ommorî.— 
«Te vei înţellege tu colonelul Gorbasky, quare este gata 
«da plecă din Capitală, spre a veni la regimentul său din 
«Oraiova». (Vegi Memoriele, pagina 88). 

Să se observe bine qud Vodă Bibescu nici nu vr6 să 
şcie qud legile ţărrii pu permite a se uccide Gmenii imme- 
diat fără a fi daţi în judecată şi condamnaţi, ci fără nici 
un scrupul dătea ordin să-i ommâre pe aqueia quari nu 
complotase în contra sa, ci din contra doriau să 7] susţiie 
a domni pe thronul Ţărrei! 

Daqua Magheru ar fi putut sau daqua ar fi voit, 85 
de Gmeni 6nocenţi erau să fiă împușcați şi numerâsele lor 
familii să pârtă dolliul! Şi să nu se gică acum de prinţul 
Bibescu quă nu este adevărat aquest ordin barbar. 

Daqua el n'ar fi fost adevărat, de sizur qud Vodă 
Bibescu Var fi desminţit prin publicitate âncd de la 1851 şi 
pînă la 1873, quând a încetat din viaţă. Dar de que prinţul 
G. Bibescu n'a făcut aqueasta D-sa, chiar quând trăiau toţi 
Gmenii aquellei mișcări ? Daqua Memoriele regenerațiunii 
erau scrise în româneşce, pte sar fi putut scusă quă nu 
înţellege aquea limbă maternă. Dar elle sânt în francoseşce. 
D-sa are peste 70 anni acum, put& dar să respundă dela 
1851 şi pînă la 1865 şi chiar pînd la 1870, adică într'un 
interval de 29 anni. Daqua nu s'a făcut de. nimeni nici o 
desminţire, este quă se şeiă quă Maghieru posedă aquel 
ordin subscris de Vodă Bibescu. La ori que puts să nu se 
răspungă la quâte s'au publicat în Memoriile regeneraţiu-
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mii române, typărite în Paris, la 1851, dar în contra unei 
asemenea grave accusaţiuni, trebuiă să se vadă o desmin- 

ţire formală. Ar put6 prinţul să.o arate acum? Nu. Pentru 
qud daqua ar fi existat, de mult ar fi publicat'o: 

Prin urmare remâne bine stabiliţ aqueastă dorinţă.a 

lui Vodă Bibescu, pe quare a regretat'o0, d'a se ommori 
fără judecată şi condamnare, 85 de Români inocenți, 
quare se resculaseră nu în contra sa ci în contra inemicu- 
lui ţ&rrii. | 

Elto adeverul ! 

Acum vom dovedi qud nu Heliade, Tell și Maghieru, 

nici comitetul revoluţionar au pus de sa tras în Vodă 
Bibescu cu pistolul. 

„Ett que găsinr la pag. 88 şi 89 din Memorii: «Scirea 
«din Bucuresci, dela 10 Iunie, annuncă între altele, qud trei 

«îndivigi au tras fiă quare în Bibescu şi Villară doă focuri - 
«de pistol. Agueastă şcire mâhni profund pe capii mişcării, 
«quăei un astfel de act eră în contra principielor lor, în. 
<conira programmei lor. | 

«Dar chiar între iniţiaţii r&maşi în Bucuresci, nu se 
«cunoşeia nici unul quare să pâtă să fiă inspirat de inten- 

<țiuni aşa negre, şi chiar comitetul revoluţionar kotdrîse 
«da susţine pe Vodă Bibescu, şi d'a face prin intermediul 

«său să parviiă, reclamaţiunile ţărrii Turcei, toţi capii miş- 

«Gării fură împinși să crâdă qud agqueastă nuvelă eră falşe, 

«sau quel pucin, qud attentatul eră prefăcut şi ordonat 
«<ânsu-şi de Bibescu sau de partidul rus, cu scop spre a 
«put€ încrimină mişearea.... Apoi Bibescu, nici nu făcea 
«nici o allusid de aquesi attentat în scrisGrea adressată lui 
«Magheru, şi dicea qud unul din preveniţi eră fratele al. 

«unui ex căpitan de garâă al împăratului Niculae al Russiei, 
«ginere lui Villară». 

“Apoi la nota de la pagina 102 continuă: «Nu cun6şcem 
<assupra aquestei questiuni (attentat) nimic alt de quât que 

<am dis la pag. 88. Mai târdiu găsindu-mă& cu Domnul Simion 
«Marcovici, om devotat lui Bibescu, îi vorbiiu de aquest 

«attentat. Imi gise în presenţa unei alte persâne: «Nu creg .. 

«qud aquest sgomot să-fiă fundat; mă găseam la palat quând. 
«Vodă se întorcea dela preumblare, şi quând aflaiu aqueastă
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«nuvelă m& scoboriiu în curte cu D-lu Hil, vechiu profesor 
«al Domnitorului ; visitar&m trăsura ; ea nu av6 nici o urmă 
«de vre un glonţ. Nu şciu' que să gie assupra aquestei ques- 
<tiuni. Unii affirm faptul, quât pentru mine n'am nici o probă 
«pentru qua să mă pronuncu». 

Nici Simion Marcovici, devotatul lui Bibescu, nici Hil, 
profesorul său, n'au desminţit aqueste scrise âncă de la 1851. 

Dar să mergem mai departe cu probele. Vodă Bibescu a 
semnat constituţia fără să fiiă ameninţat sau silit de quine-va. 
Apoi a numit Miniştri pe: N. Golescu la Interne ; Stephan 
Golescu la: Justiţie; Odobescu la Resbel; G. Magheru la 
Finance; 1. Heliade Rădulescu la Culte şi Instrucţiunea 
publică; N. Bălcescu la Externe; G. Niţescu la Control; și 
C. A. Rosetti la Poliţie. 

Daqua Voaă Bibescu ar fi fost sigur qud Gmenii mișcării 
au pus să tragă în el, spre a'l ommori, cu nici un preţu n'ar 
fi iscălit decretul de numirea aquestor pers6ne, quari nota 
bene, făceau după cum s'a arătat mai sus, parte din comi- 
tetul revoluţionar. | | | 

Dar daqua ar fi fost un attentat serios, attunci ar fi 
avut mijlOce să se convingă pînă la 14 Iunie, quând a abdicat, 
quă aquea crimă nu-provenea dela Omenii mişcării. Desco- 
perind ast-fel adevărul, quă aquel attentat n'a fost urgit de 
comitetul revoluţionar; în suffletul lui Vodă Bibescu s'a 
produs o așă mare indignare în contra complicilor aquellui 
attentat conceput de streini, în quât s'a determinat spre a 
se resbuna în contra lor şi tot 4'0 dată în interesul țărrii, 
a subscrie constituţia şi a numi aquel guvern naţional men- 
ționat mai sus. Bibescu şi el av6 sentimente românesci. 

Repet aqueea que am dis la întrunirea dela Dacia, la 
11 Iunie, 1898, quând s'a serbat jubileul de 50 anni al revo- 
luţiunii, cu ocasia quărui am fost aclamat să presid aquea 
întrunire. Am dis attunci, făcând historicul revoluţiunii, qu5 
Vodă Bibescu subseriind constituţiunea a fost inspirat d'un 
patriotism luminat. 

Ettă iar&şi que se vede în Memorii la pag. 99 şi 100: 
Citind V. Bibescu aqueste doă acte (adică proclamația şi 
constituţia) se gice quă <a versat lgcrime şi qud a făcut
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«laude sentimentelor naţionale alle compatrioţilor. sei». 
Apoi Heliade adaogă într'o notă la finele paginei 100: 

«Cun6şcem aqueasta chiar de la d-l C. Herescu, ministru 

«de Resbel actual, quare se găsea presinte quână citi la 
«dânsul proclamaţiunea». 

Daqua aqueasta n'ar fi fost exact, de que Vodă Bibescu 
sau Herescu n'au desminţit'o nici o dată? Omenii aqueştia 

se vede qud respectau mai mult adevărul de quât urmaşii lor! 
Prinţul G. Bibescu a citit astea tâte în Memoriele rege- 

neraţiunii române, dar se fereşce a le reproduce pentru a 
put6 să'şi susţiiă accusaţia neexactă, que arruncă în spinare 
nu lui Duhamel ci Gmenilor mişcării de la 1848, quă ei stint 
autorii attentatului. 

In fine daqua Vodă Bibescu ar fi avut quea mai mică 
bănuială qud Heliade eră amestecat în aquel attentat, nu Par 
îi sărutat cu lacrime quând la întîlnit, după cum resultă 

dintro scrisâre a să reprodusă chiar de prinţul G. Bibescu 
în /listoria Contimporană a României. 

Mai putem adăogă și noi aqui, după quelle que părintele 
nostru a relatat familliei salle, quând s'au revădut pentru 

prima Gră cu Vodă Bibescu în Constantinopole pe la 1856, 
în salonul de așteptare al Visiriului Reşid Paşa, V. Bibescu 
a îmbrăcişat cu affecţie pe Heliade, şi cu lacrămile pe ochi 
i a gis: <De que nu te am ascultat la 1848! Ar fi fost şi 
în interesul ţării și al thronului». 

In adevăr, daqua n'ar fi abdicat şi ar fi stat în patrie 
să se lupte în contra planurilor moscovite, împreună cu 
Omenii quei înţellepţi de la 1848, que renume mare 'şi-ar 
fi făcut în România şi în Europa pentru patriotismul şi 
curagiul său, d'a se opune colosului de la Nord! 

Dar să mai continuăm cu probele, quă nu comitetul 

revoluţionar a attentat la viaţa sa. 
De. ar fi existat dovedi în contra lor, 6re quând Ruşii 

au occupat cu armatele lor ţârra n6stră, în Septembrie, Con- 
stantin Cantacozino, caimacamul que a înlocuit locotenenţa 

Domnâscă, compusă din Heliade, Tell şi N. Golescu, n ar fi 
dat 6re în judecată pe attentatorii vieţei lui V. Bibescu şi 
pe complicii lor ? 

Vodă Stirbeiu quare Pa succedat pe Cantăcozino în
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currând pe thron, n'ar fi făcuţ asemenea ? Urmărirea lor nu 
se prescrisese după lege. Ura în contra 6menilor din 1848 
eră aşa de mare attunci în quât în Septembrie şi Octom- 
brie din aquel an, sute de Români au umplut închisorile 
dela Văcăreşci şi Plumbuita. Numai qud au luat parte 
aquei Gmeni în revoluţiune, au fost condamnaţi la quâte 6 
anni de închis6re! Au usat de tâte mijlOcele spre a găsi 
motive de accusare în contra lor. Sau luat socotelile admi- 
nistraţiei lor, sperând quăd vor dovedi queva abusuri dar nu 
au găsit nimic, și au v&dut qud locotenenţa Domnâscă a 
refusat chiar lista -civilă. Şi eră re să închigă ochii la un 
attentat daqua ar fi fost, convins de. 6mcnii aquellei miş- 
cări ? De au făcut muşama aquest attentat, este qu5 nu le 
convenea a-l urmări, quăci s'ar fi descoperit autorii şi com- 
plicii quari erau potenti attunci în țârră la noi. 

De que nu s'a descoperit assasinul lui Barbu Catargiu 
şi a lui Stambulov ? Tot pentru aquelleaşi motive. Crimi- 
nalii puternici nu se urmăresc în asemenea oceasiuni, 

Să vedem acum pe que acte se bas€dă prinţul Bibescu 
quând face aqueastă accusaţiune. e 

Pe affirmaţiunea lui Grigore Zossimă pusă în Bio- 
graphii politice, scrisă, nota bene, la 1884, adică peste 36 
anni după 1848, unde ice: <«Aşă se propuse într'una din 
«şedinţele comitetului revoluţionar, spargerea caselor cu 
«bani alle Statului, rescularea țărranilor contra proprieta- 
«rilor, bte. Heliade şi Golescii se împotriviră». | 

Mai ântâiu vom observă quă în 1884 Zossimă ăv6 peste 
76 anni quând a scris aquestea, şi la vîrsta aqueea nu "Şi 
mai reaminteşce quineva bine queea que s'a petrecut înainte 
de 36 ani. Dar Zossimă nu eră membru aquellui comitet revoluţionar, nici nu luase parte în nici o şedinţă a lui. Apoi 
nici Heliade nici queilalţi 12 membrii n'au tăcut asemenea 
declaraţiuni ca a lui Zossimă. 

Dar să continuăm cu argumentele prinţului : <Heliade 
<a fost contra; deci el scia qud ommorîrea lui Vodă Bibescu 
«fusese proiectată şi hotărită (?); vom adăogă chiar qud el 
“cunoscea pe aqueia desemnaţi de sârtă (?) pentru a fi ommo- «ritori». In adevăr trei anni după attentat, Heliade a avut naivitatea să typărescă aqueastă declaraţi :
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«Pruncul, redactat de Constantin Rosetti, ocăreşce pe 

<aquei dintre cetăţeni quari îndrăsnisserd să arate qud 
«Domnul C. eră cunoscut prin faptele salle de mai nainte 
«(încercare de ommor) şi quăd nu era cuminte a-i se încre- 

«dinţă comanda guardiei naţionale». (Vegi Mem,., pag. 106). 

Pentru a probă aquestea D-sa adaogă în parentesă 
tără s'o spuie, aqueste doă cuvinte «încercare de ommor», 

queea que în Memoriile regenerații, la paginea 106, nu 

exista de loc aquelle 2 cuvinte. Ettd la que fel de mijlâce 

allârgă prinţul G. Bibescu a susţine accusaţiunile salle. Apoi 
își permitte âncă să gică qud Heliade a avut naivitatea să 
scrie aquelle rânduri quând D-sa adaogă cuvinte spre a 

dovedi probele salle îrefutabile / 
Quât pentru martorii muţi, epoleta și mantaoa, remâne 

ca lectorii să appreciede daqua o mantă şi o epoletă găurită 
dovedesc îndestul quă elle au fost purtate de Vodă Bibescu 
la 1848 în gioa pretinsului attentat şi qud elle au îost attunci 

străpunse de glOnţe. | 
Constatatu-s'a Gre, la 1848, prin judecătorul de instrucţie - : 

qud aquea mantă şi epoletă au fost găurile, de gl6nţe în 
dioa attentatului ? Nu. 

S'a dis, cu drept cuvânt, qud nu este mai surd şi mai 

orb, de quât aquella quare nu vrea să audă nici să vagă. 
Astă impresid. va fi tăcut lectorilor quând au citit queea 
que a scris prinţul G. Bibescu cu quelle povestite de He- 

liade în Memorii despre mişcarea de la 1848. D-sa.accusă 
de omor pe 6menii quari, după cum s'a dovedit, nu au fost 
ei culpabili. Iar pe Odobescu şi Solomon, capii armatei, 

“ quare au comandat soldaţilor, după que au arrestat, la palat, 
la 19 Iunie, pe membrii locotenenţei Domnesci, să tragă cu 

puşcele în popolul desarmat, uccidând noă cetăţeni şi rănind 

o mulţime alţii, de aquestea prinţul nu vrea să vadă sau 
să augă. Asemenea nici qud au pus 10 pusci în peptul lui 

- Heliade la palat, după que lau arrestat. Nici de arrestarea 
guvernului şi Locotenenţii ia 29 Iuxii, la Târgoveşte şi la 

O  Petroşiţa. Nici nu se revoltă de machinaţiunile lui Duhamel 
i D= quare a causat măcelul pompierilor la 13 Septembrie, dând 

* pretext a scrie următârea scrisâre generalului Liiders în 
Moldova, qua să intre curr aaa SS în ţerră. 

VSCA si 9.10 
trata .9 Can i , 

Vatsersita!
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Generale, 

«Pretextul legal (?) pentru intrarea trupelor M. Salle în țârra românâscă este dat de ânsuși Tarcii. Desordinea s'a commis, sângele a curs. Tureii au intrat ca barbari ; armatele nâstre trebuie să intre ca protectâre. Grăbiţi-vă, generalul meu, d'a trecce fruntaria ; ţ6rra Românâscă este a n6stră. Ettd momentul d'a posedă orientul şi d'a ameninţă occidentul». (Vegi Memoriele, pag. 348). Dar nu numai atât, prinţul Bibescu se preface qud nu vede quă Duhamel a întrebuințat tâte mijlOcele a restornă din Domnie, la 1848, ps Vodă Bibescu. | „Dar que este mai trist nu se indien6ză de loc şi nu dice un cuvânt r&u contra comisarului rus, spre a nu dis- place Muscalilor., Aşă mutism nu s'a vădut din partea unui fiiu şi curagios militar în asemensa circonstanţe, unde viaţa şi thronul Părintelui său au. fost puse în joc. Pentru ce pă- strâgdă prinţul astă tăcere ? Spre a se recomandă colosului . e 
dela Nord şi mai cut6dă apoi să puie pe spinarea Gmenilor de la 1848 tote quelle enumerate mai sus! Şi acum iarăşi fără să se fi gis vre o vorbă în contra Muscalilor, în articolul din diurnalu G aulois subsemnat Ip Român, 6ttă quă Prinţul G. Bibescu începe să tragă la laude Russiei, așă de mari, în quât daqua ar fi îrăit Vodă Bibescu Par fi putut luă de mână Şi a-i gice: 

E «Fă bine, fiiul meu, d'o mai slăbeşce cu atâtea laude Mauscalilor. Nu mai eu Șciu în domnia mea quâte humilinţe Şi quâte relle am sufferit dela aquești protectori. Te faci (u6 nu vegi în scrierile talle âncă, quă au trimes la 1848 pe Duhamel qua se restOrne pe Sturza şi pe mine din Domnie. Daqua ținea Russia la noi, de que nu ne a lăsaţ pe thron nici pe mine nici pe Sturza după que a cădut revoluţiunea ? 
- «Muscalii nu puteau să tolerege mult la Domnie pe quei quari nu ascultau tâte que voiau ei să facă în Principatele Danubiene. | a 

«De aqueea au fost dethronaţi Sturza, Alex. Ghica şi eu. De que ai mai publicat aquelile articole prin Conservatorul Şi 
Î
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Epoca, Secolul -XX, La Roumanie ? Nu comitetul revolu- 

ţionar e causa quă n'ai agi corâna pe cap. Rău te frământă, 

fiiul meu iubit, aqueastă idee. Ai găsit un pretext cu arti- 
colul din qiurnalul Gaulois, ca aperându-mă să te recomandi - 
mai mult Russiei qua să nu te uite quând se va face vre 
un loc vacant la un thron în Orient. Vei fi tras pe sfâră, 

fiiul meu, ca mulţi alţi. Reaminteşte-ţi mai bine que 'mi qicea 
Heliade în fabula sa Măceașul şi Florile, la 1844, cu occasia 
exploaţării minelor lui Trandafiroi : 

Grădinare, Grădinare, . 

Vedi de pir!) a te feri, 

Quă “ţi face muncă mare; 

Fugi de of quât vei trăi. 

«Que bine ar fi fost şi pentru ţarră și pentru thronul 
meu să i fi ascultat consilliele şi la 1848». 

III. 

Credu qud am demonstrat în destul, qud nu Gmenii 
mișcării dela 1848 au attentat la viaţa lui Vodă Bibescu. 

Nici o pată de sânge nu li se pâte impută. Ei au opprit 

şi au dejucat planurile lui Duhamel, d'a facce o zaveră sau 

un măcel. Lor li se datoreşece qud mulţi din boieri nu şi-au 
perdut viaţa şi averea pâte. Or quare ar îi fost ideile poli- 

ice şi principiele democratice alle aquestor Gmeni, contrarii 

cu alle boierilor, totuşi trebuie să li se recunâscă patrio- 
tismul şi curagiul eroic que au avut să dejoce planurile 
ruseşci în timp de 3 luni de dille, quât au stat la putere. 

Am dis quă ei au căutat să împedice ori que vărsare 

-de sânge, chiar quând viaţa lor a fost pusă în pericol. 

Ettă o dovadă: 
Quând Odobescu şi Solomon, capii armatei au arrestat 

pe Locotenenţa Domnâscă la 19 luniu, punând 10 puşci în - 
peptul lui Heliade, popolul immediat prevestit prin clopo- 

tele que s'au tras la biserici a allergat la palat şi a scă- 
pat'o din mâna oştirei. (Vegi Memoriele, pag. 112 şi 113). 

Solomon a dat ordin să tragă în popolul desarmat şi 

1) Erau Ruşii.
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a uccis, după cum am mai dis, 9 cetăţeni, rănind mulți alţii. Aquest spectacol oribil a înfuriat, cu drept cuvânt, popolui şi eră să sfişie pe Odobescu şi Solomon daqua Heliade nu-i appără, querând ca mai ântâiu să fiă daţi judecății şi apoi pedepsiţi. Quând a doua di s'au îmmormântat aquelle yic- time, 6tt5 que a dis Heliade pe mormântul lor, în faca a mii de cetăţeni quari au assistat la serviciu funebru: <În numele lui Christ, dise el, quare iertă pe cruce fiind, pe inemicii s&i; în memoria aquestor martiri alle quăror remă- şițe se găsescu înaintea n6stră şi alle quăror sufflete sânt; facă în facă cu D-dei; în numele art, 19 al Constituţiunii quare desfiinţă pedâpsa cu morte, vă conjur, 'd'a iertă pe criminali». — Popolul strigă ca un singur om: Iertarea lui Dumnedeu să fiă cu dânşii. — <Departe de popol pată de «sânge ! dar pentru liniştea publicului criminalii, dupd que «vor îi suppuşi judecății, vor trebui să fiă exilați». (Vegi Memoriele, pag. 118). 
Aquestea tote le a citiţ Prinţul Bibescu, şi le şcia din historia lui 1848. Deşi se înarm6gă de astă dată nu cu sabia, ci cu adeverul în scrierile salle, aţi văgut, iubiţi lectori, cum îl arată: Pe quei inocenți îi face omoritori, iar.pe uceigași fiind reacţionarii, nu dice nici un rău de dânșii, ci mai adaogă Și phrasa aquesta: <Ettă 1848 cu cortegiul său de crime «neîntrerupte, pe timp de 95 de gille. da gpârehie /» | 
Anarchia a existat tot ca şi crimelăaeintrerupte. Cu que probe vine ânsă prinţul să doved că qud a fost a-. narchia în timp de 95 dille, quât a ţinut mişcarea regene- ratbre lui 1848 ? Este o simplă. affirmațiune a D-salle şi atâta tot. Unde şi quând a existat  desordine ? Nu s'au respectat attunei averile şi pers6nele Românilor şi strei- nilor ? S'a abătut re quineva-sau guvernul dela legile ȘI regulamentele în vigâre ? Sau applicaţ elle de administraţie şi de justiţie întrun mod just şi siricer ? ÎN Da! anarchie şi măceluri ar fi fost daqua planurile lui 

Duhamel ar fi: reușit, pentru a da pretext armatelor ruseşei, să oceupe Principatele Danubiene.; . : _ , Quând Heliade a pus la 1848 în capul diurnalului seu Currierul român, <Urăscu tyrania, mi-e frică de anarchie», îndată a priceput Duhamel quă aquest om i-a descoperit 
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planurile și a querut lui Vodă Bibescu să suprime giurnalul 
şi să exilege pe Heliade. Un asemenea bărbat nu puts să 
lase să fiă anarchie în ţârră, el quare a seris mai în urmă: 
Mai bine un secol de tyranie de quât o năpte de anarchie. 
Cu tyrania nu pere nici popolii nici persânele, dar cu anar- 
chia, viaţa şi existenţa este în pericol. 

„Să mai examinăm ânsă şi quelle lalte accusaţiuni alle 
prinţului : 

«Deschiderea hotarelor nâstre dușmanilor». 
Dar unde există vre un actu al Locotenenţii Domnesci 

prin quare se cheme pe Turci ori pe Ruși în ţârră ? Ci din 
potrivă ei au protestat în contra aquestor invasii. (Vegi Me- 
moriile, pag. 369 şi pînă la 372). Ânsu-şi prinţul Bibescu 
veccun6șce în historia sa despre 1848, qud Russia voiă îna- 
inte de revoluţiă să intre cu armatele salle în Principate: 
Hei bine, mişcarea dela 1848 a împedecat'o ? luni Şi 1/2 să 
viiă la noi, şi aqueasta nu cu armele ci cu liniştea, legali- 
tatea şi ordinea que a domnit în aquelle 95 de gille. Ore 
prinţul ar fi voit şi D-sa ca mulţi dela 1848 să ne oppunem 
cu armata quare n'av6 de quât 6 tunuri, în contra Turcilor 
şi Ruşilor şi să nu-i lăsăm să intre aqui adică să le închi- 
dem hotarele ? 

Daqua ne am fi bătut cu Ruși, attunci în adevăr s'ar 
fi dus de exista nostră! Ei ar fi dis: «de 6re que ne am 
luptat cu Românii și i-am învins, avem dreptul d'a anexă 
țerrile aquestea, ca unele que le am cucerit cu sabia în mână, 
vărsându-ne sângele». Aqueasta ar fi dorit şi Russia, quăei 
îşi vedea ast-fel visul cu ochii împlinit, pentru a ajunge apoi 
mai currând la Constantinopole. 

Să fim dar pr6 mult recunoscători aquellor Gmeni, quă 
s'au purtat atât de înţellepţeşce attunci, conduşi totd'auna 
d'un patriotism luminat şi să nu-i accusăm de fricoşi, după 
<um li s'au gis de unii la 1848 şi mai târgiu, din causă quă 
S'au oppus d'a se batte cu inemici mult mai puternici ca noi. 

De tâte nimicurile se l&gă prinţul Bibescu spre a face 
capete de accusaţiuni Locotenţii Domnesci. Ettă âncă unul: 

Heliade şi Tell au dat un protest Sultanului în contra 
Russiei, la Octombrie, 1848, şi 'n el se termină cu o formulă 
obicinuită în Turcia pe timpurile aquellea: «Ai M. Talle
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* 
Imperiale, quei mai suppuși şi quei mai credincioşi vasali». 
Şi pentru aqueasta prinţul se indignâqă şi 6tt6 que expre- 
siuni gentile, qua să nu die alt-fel, întrebuinţâqă la pag. 69 
din historia Contimporană a sa : «Se târăscu (adică Heliade 
«şi. Tell) la piciGrele Inălţimei Salle Sultanului, (aqueasta). . 
«humileşce pe Gmenii quari au subsemnat”o, răneşce patria (?) 
«şi ne întristâqă quă asemenea Gmeni quari au fost vre o: 
«dată capabili să regenereze ţara». Şi pentru que t6te aqueste. 
aceusaţiuni ? Pentru cuvântul qud ei au pus aquea formulă 
la finele protestului! Ore aqueasta nu este ridicol? Hei 
bine, Prinţule, asemenea formuli sciți pr6 bine s'au scris în 
Franca şi la noi. In epistole chiar se dicea astfel: Ai D-vâstră - 
quei mai humili și quei mai plecaţi servitori. Adi chiar Mi- 
niștrii noștri pun în actele que le adres6gă M. S. Regelui: Ai 
M. V. pre plicaţi şi suppuşi servitori Şi nimeni nu s'a gândit 
vre o dată să se revolte în contra aquestor formule, pentru 
qud ar fi fost pueril. Vasal este mai pucin degradator ca ser- 
vitor. 

Prinţul G. Bibescu âns& nu numai nu se indignâză dar 
găsesce quă este demnu pentru Patrie şi pentru ei, quânăd 
quâţiva oificeri Români adres6qă la 1848 un protest gensra- 
lului Duhamel gicându-i: A 

«Jos subsemnaţii vin să r6ge cu căldură pe Excellenţa 
„“Vostră qua să bine-voiţi a porunci întocmirea unei com- 
«missiuni speciale ostășâscă şi tot. de odată straşnică, qua” 
«quei que vor fi vinovaţi să se descopere și să se judece şi să se «pedepsâscă etc.». (Vegi Domnia lui Bibescu, pag. 406, vol. 2). 

Prinţul Bibescu nu găsesce qud este nedemnă astă pro- testare commisă de oftficerii Români, să recunscă dreptul 
unui strein — quare după tractate nu'l ave — să poruncâscă. 
el, nu Vodă, a se întocmi o commissiune spre a fi pedepsiţi 
camaradii lor quari n'au pus să ommâre, ca Solomon la 19 
Iunie, cetăţenii desarmaţi, ci dominați d'un mare patriotism 
şi curagiu a luat parte la aquea mişcare regeneratâre, con. 
tribuind a menţine ordinea. Aqueastă protestare o găseşce 
laudabilă prinţul în scrierile salle. D-sa nu găseşce quă este 
humilitor şi faptă nedemnă protestarea la strein a aquellor: officeri Români. Şi pentru que face aqueasta ? Spre a se recomandă Russiei.



23 

Prinţul G. Bibescu pune pe spinarea 6menilor de la * 

1848 convenţia dela Balta-liman. Dar Heliade; Tell şi N. 

Golescu, quari compuneau locotenenţa Domnâscă, que a fost 

recunoscută de tâte Puterile afară de Russia, au protestat 

energie în contra aquellei convenţiuni. (Veqi Memoriele, pag. 

379—385, precum şi memoriul presentat de Heliade cabine 

tului Engles, pag. 386—390 din Memorii). - 

Dar în que Românii pot fi vinovaţi pentru. tote trac-. 

tatele sau convenţiunile que s'au încheiat între Russia şi 

Pureia or Austria? La nici unele n'au luat parte, nici la quel 

din Paris, niei la quel din Berlin, deşi se luptaseră allături 

cu Ruşii în contra Turcilor, la 1877. După aquel tractat 

am fost siliţi a modifică în constituţiunea n6stră articolul 

relativ la Hebrei. Que avea a face aquel resbel cu questia 

Hebreilor ? | 
Que ar qice acum lectorii să vadă quă se va găsi un 

om quare să accuse pe M. S. Regele de aquel articol din 

tractatul de la Berlin relativ la Hebrei ? Quând este probat 
qud M.S. a appărat cu aşă mare patriotism interesele Ro-" 
mânilor în momentele quelle mai critice de sub Domnia Sa. 

Convenţia de la Balta-liman n'a provocat'o Românii. 
Ea s'ar fi încheiat fără să fi existat aquea mişcare rege- 

neratâre, la 1848. Daqua nu s'ar fi dejucat planul rusescu, 

şi sar fi făcut măcellul şi jaful que proiectase inamicii 
noștri, sau daqua ne-am fi bătut cu Russia și Turcia, cum 

o dorea unii şi chiar Muscalii, de sigur quă s'ar fi încheiat 
o convenţie unde puteam să fim annexaţi la puteri streine. 

Russia am arătat qud attunei era atotputernică, din 
causă qud statele quelle mari erau frte încureate de revo- 

luţiunile lor şi nu se puteau oppune planurilor Moscovite. 

Ea putea dar să dictede asemenea convenţiuni, mai alles 

Turciei, que nu av6 putere spre a se măsură cu colosul 
dela Nord. a 

IV. 

Statele quari au susţinut mişcarea de la 1848, au fost 

Engliterra, Turcia şi Franca. Dar nici una ca Engliterra nu 

ne-a apărat atât şi consiliat. In tâte oceasiunile am avut spri-
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jinul neinteresat al aquestei mari puteri, quăreia se cuvine 
ca şi Franciei şi Germaniei, a le purtă în tot d'auna recu- 
noscinţă. Turcia ne-a susţinut quât am avut attunci ajutorul 
Franciei ; dar îndată que reacţiunea a triumphat în .aquea 
țerră, la 1848, guvernul que a venit în timpul aquella acolo 
ne mai appărându-ne, şi Turcia ne-a delăsat în mâinile Rus- 
siei, graţie manoperilor salle pe lângă Inalta Pârtă. D'aqueea 
Muscalii au putut să reuşâscă a hotări pe Sultan să trimită 
aqui un nou commissar, pe Fuad-Etendi, creatura lor, şi să 
revâce din Principate pe Suleiman-Paşa, quare recunoscuse 
co lună înainte Locotenenţa Domnâscă Şi guvernul român. 
Etto pentru que a căqut peste 95 dile revoluţiunea n6stră. 

Adolphe Billecocq, agent şi consul general al Franciei, 
quare descoperise t6te planurile Russiei quât a stat în Bucu- 
resci, arată la 25 Oet,, 1848, în Album Moldo-valaque, que au făcut Turcii la 13 Sept; graţie machinaţiunilor genera- 
lului Duhamel, quare sta împreună cu Fuad-Efendi şi ?i dictă cum să se conducă cu Românii (Vegi en, pag. 873). 

«In nici o ţârră n'a existat vre-o dată vre-o revoluţiune, 
quare să potă să fiă comparată cula nâstră; şi prin que miracol a putut să fiă condusă astfel, pă duând aiurea, revo- luţiunile s'au făcut cu atâta desordină şi vârsări de sânge ? Prin sinceritatea şi devotamentul „que membrii guvernului 
naţional arătară popolului ; prin sforțarea lor a susţine cre- 
ditul lor şi a face tot d'auna qua o singură vorbă eşită din 
gura lor, să fie în stare a stabili.liniştea, cu mai mulţă iu- f6lă ca miile de baionette que n'ar fi putut s'o facă ; printr!o 
poliţie blândă, quât timp avă de'cap, un om din popol; 
prin prefecţi şi sub-prefecţi pătranși de spiritul constitu- fiunii şi administrând cu blândeje şi fraternitate ; prin com- 
missari în fiă quare judeţe, quari luminau mulţimea, şi în- 
demnau la ordine, la dragoste şi la muncă. Proclamaţia 
constituţională, sosirea în capitală a membrilor guvernului, 
la 16 Iunie, fără arme şi fără escortă, decretele aquestui 
guvern, vor attestă tot d'auna, spiritul mişcărei române, 
lealitatea sa, scopul d'a înfrăţi tote clasele, respectul scu 
pentru pers6ne și pentru proprietate. (Vegi Jfemoriele, 
pag. 377). . 
| Quine a susținut aqueastă mișcare regenatâre ? 
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Toţi Românii quari nu erau rusophili sau agenţi ru- 
seşci. Și quând. gicem astfel se înţellege quă eră mai tâtă 
naţia. Aqueastă forţă morală dată printr'o resculare gene- 
rală şi menţinerea ordinei quare a domnit 95 dille, au ținut. 
la hotare pe Muscali 31, luni. . | 

De que naţia s'a resculat şi a suşţinut aguea consti- 
tuţiune alle quărei articole au fost introduse şi în quea 

„actuală, la 1866, afară de 5, votate şi de conservatori şi de 
Heliade Rădulescu ? 

Pentru quă nu există în legile d'attunci nici liberta- 
tea” întrunirilor, nici a presei. Domniă sclavia şi privilegiele. 
Există pedepsa cu mârie și eram puşi subt protectoratul 
Czarului. 

Attunci ca şi acum protectoratul unei puteri însemnă 
dominaţiunea indirectă a aquellei ţărri. Așa este protecto- 
ratul Engliterii assupra Egyptului şi al Franciei assupra 
Madagascarului. | 

In fine tyrania eră mare în ţărrile nâstre. Cuţitul ajun- 
sese la os şi el nu mai put6 să fiă sutterit, Şi după cum 
dice Heliade în Michaida : 

«Se pietrifică bracul la bendele metalice, 
«Şi quând într'6nsul batte ocelul tyraniei, 
«Rescapără sehinteea, divina libertăţii, 
«Aprinde inimi, suftlet, herou devine sclavul! 

Omenii mişcării regeneratâre șciau qud callea que 
appucaseră nu-i va conduce la putere ci la persecuţiunile 
quelle mai mari, la martyriu, la morte. (Vegi Memoriele, pag. 
209). Curagiul lor este mare quând vedă quineva quă ei s'au 
sculat qua să desfiinţege protectoratul rusescu. Ei aveau să 
se lupte nu numai cu agenţii ruseşci din ț6rră dar şi cu par- 
titul româno-phanariot şi cu miile de partisani din clasele - 
quelle mai înalte precum și cu mulţi quari se detteau de 
partisani ai aquestei mișcări, dar în realitate făceau trebile 
ruseşci. Lupta lor a fost heroică. Ei au fost admiraţi nu 
numai de adevărații patrioţi Români dar şi de guvernele 
din statele streine alle Europei, citind rappârtele Consulilor 
lor din Bucureşci, assupra tot que s'a petrecut în aquelle 
95 de dille alle revoluţiunii. 

Şi aquest curagiu heroic, prinţul G. Bibescu, se face
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qud nu'l vede quăei astfel se exprimă la finele paginei 379 
din Domnia lui Bibescu, tom. II: «Frica que coprinse pe 
membrii guvernului quari cred pe Ruşi la porţile Bucure- 
șcilor şi o dau la sănetosa». 

Ore eroism sau donchișonadă ar fi fost la 29 Iunie să 
„stea în Bucureşci, quând li se assigurase quă Muscalii in- 
traserd în ţârră ? Ore trebuiau ei să se lase a fi prinși şi 
arrestați sau ommorîţi ? 

La sănătâsa a luat'o quel quare abdicase şi quei quari 
au plecat în misiuni în streinătate sau parăsiră ţârra în 
aquelle evenimente. Nu ânsă quei quari au stat la postul 
lor 95 de dille, expunându-şi viaţa, şi'n urmă averile lor au 
fost devastate. | - 

Pină agi se văd ruinele caselor lui Heliade din piaţa 
Moşilor, derîmate de armatele Russeșşci. La 1848 nu a lasat 
pe iamillia lui Heliade a'şi râdică din casele lor mobile,. 
iypographia, litographia, fonderia de _litțere şi miile de 
scrieri typărite acolo, nici bibliotheca sa. Elle au fost luate 
de inimicii lui şi împărţite. 

Daqua Vodă Bibescu ar fi avut curagiul să stea pe thron, 
firul legalităţii ne fiind întrerupt, - Russia n'ar fi putut să 
determine pe Turcia a veni împreună cu armatele lor în 
țărrile nstre în 1848. Vodă Bibescu ar fi putut cu succes, 
paralisă t6te. machinaţiunile lui Duhamel, daqua stătea în 
Bucureşci. Turcia şi Puterile Occidentale ar fi ţinut iarăși 
socotâla de purtarea sa în folosul ţărrii şi de curagiul que 
ar fi dovedit luptându-se în contra planurilor Moscovilte. 

La 1853 quând cu resbel din Crimeea, Puterile Occi- 
dentale ar fi avut în vedere purtarea sa anti-rusâscă şi Par 
fi numit pote aqui iarăşi Domn. 

Vodă Bibescu a recunoscut greşâla commisă attunei şi 
d'aqueea quând s'a revedut la 1857 cu Heliade la Constan- 
tinopole, i-a gis: <Rău am făcut quă nu ţi-am ascultat 
consilliele la 1848!» Şi 'n adevăr que a câştieat menajând 
pe Russia attunci? Şi cu que a profitat prinţul G. Bibeseu 
cu rusophilismul mare al său quel manifestă în ori que. 
oceasiune ? -



V. 

Să examinăm acum resultatele que a dat aquea miş- 
care regeneratâre dela 1848 Românilor. Prinţul G. Bibescu 
pretinde quă ne-a dat înapoi cu 23 anni fără so probede. 
Noi îi vom dovedi contrariul. 

Fiind exillaţi din ţârră Gmenii mișcării regeneratâre 
din 1848, sau dus o mare parte din ei în Turcia, iar Heliade 
şi alţii la Paris. Aqui Heliade după que a publicat, Protec- 
toratul Cezarului și Memoriele assupra historiei Regenera- 
fiunii române şi a publicat multe articole prin presa streină 
precum și memorii quari le-a presentat guvernelor statelor 
mari din Europa, appărând interesele Românilor şi arătând 
între altele, quă Principatele Danubiene sânt cheia Orientului. 
Daqua se va lăsă qua Rusia să occupe aquelle țărri, ea va 
domni Orientul, amenințând Occidentul. Este dar în interesul 
tutulor Satelor nu numai a Românilor, d'a goni pe Ruşi din 
țărrile nGstre, dar şi a le pune subt protecţia collectivă a 
Europei. Nu trecă mulţi anni şi la 1851 Muscalii fură siliţi 
a plecă din Principatele Danubiene. , 

Dar aqueasta nu fu de ajuns; Franca, Anglia, Turcia 
şi Italia la 1853 îi declarară resbel. 

Russia fu bătută şi gonită din ţărrile nâstre peniru tot 
d'auua şi tractatul din Paris ne scăpă de dominaţiunea sa, 
recunoscând autonomia Românilor, desfiinţând regulamentul 
organic punându-ne subit protecţia collectivă a Europei şi 
garantându-ne şi neutralitatea. 

De nu s'ar fi făcut aquea mişcare regeneratâre, quare 
venia nu despre Prut ci din Oltenia, după cum am arătat 
mai sus şi daqua Românii n'ar fi dovedit attunei qud exista 
la noi un partit naţional, după cum Pa numit Heliade în 
Memoriele salle, plin de vigâre şi de curagiu, quare e în 
stare a se oppune planurilor Russiei, 6re aquelle 4 Puteri 
mari ar fi făcut resbelul din Crimeea spre a ne emancipă 
de subt dominaţia russâscă ? Elle s'au convins qud pot să 
contede pe noi, făcând din aqueste ţărri un bulevard în contra 
slavismului. Cu tot interesul que şi elle aveau d'a depărtă 
pe Russia d'aqui, nu s'ar fi expus să verse sângele a sute
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de mii de Gmeni şi să cheltuiască mai multe miliarde cu 
aquest resbel, daqua nu erau convinse qud la noi exista un 
partit puternic în contra Rusiei. Deși partisanii Muscalilor 
erau forte numeroși la noi attunci, îşi giceau elle, ânsă n'au 
patriotismul sacru al 6menilor aquellei mişcări regeneratâre 
din 1848. 

Scrierile lui Heliade şi aquea revoluțid au redeşteptat 
fârte mult sentimentele naţionale que erau adormite de pha- 

narioţi şi au dat r6dele lor chiar după 5 anni. 

Nu dar mișcarea regeneratâre de la 1848 a produs con- 
venţia de la Balta-liman în 1849, ea ne-a addus, după cum 

se dovedesce, tractatul din Paris, şi aquel tractat unirea 

ambelor Principate, 6ră unirea independenţa şi România 
modernă cu demnul şi înțeleptul ei Rege. 

Daqua prinţului Bibeseu îi place de quâtva timp a nu- - 
mai umblă cu sabia în mână ci cu adevărul, după declaraţia 
adressată Neamului românescu, la Maiu- 1894, pusă în capul 

„serierii D-salle: Resvrătirea dela 1948, din opera Domnia 
lui Bibescu, tom. II, pag. 531, de que nu recunâşcee tâte 

aqueste adeveruri şciute de tâtă lumea, ci arruncă trăsnete 
şi fulgere, în articolele salle menţionate assupra 6menilor 
quari au addus atâta bine ţărrii nâstre, la 1848? 

Intre altele dice în primul său articol: 
<Daqua historia dela 1848 ar fi fost povestită de un 

«historie nepărtinitor, resvrătiţii ar fi ajuns un Que de des- 

«gust şi de dispref pentru generajiele viitore, qudei ei n'au 
«avut nici o scusă. Cum au putut ei să scape!... ete». 

Sânt 53 de ani dela 1848 pînă acum şi tot nu vrea să 

lase în pace prinţul pe aqueşti 6meni, quari ne-a scăpat de 

subi dominaţia russâscă și turcâscă. Râu îi râde inima aquea 

mişcare de regenerare în quât i-a întunecat şi mintea şi 

raţiunea, după cum se pâte quineva convinge lesne citind 
cu luare aminte scrierile salle relativ la revoluţia din 1848. 

Vom da acum aqui numai un exemplu: 

Intr'o broşură publicată de currând, întitulată: Din 

istoria contimporană a României, la pagina 21 gice: <quă 
«D-lu de Nion recun6şce quă Domnitorul are o incontestabilă 
«superioritate assupra tot que "1 încongiGră». 

Apoi prinţul G. Bibescu adaogă:
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«Noi am put6 reaminti, frumosa poesie a lui Heliade 
«din 7845, — el nu "şi perduse âncă bunul simț» şi repro- 
duce aqueastă strophă din aquea poesie, quare nu se vede 
nicăiri reprodusă de părintele nostru. 

Suspinul mă adârme şi mă deştept suspine, 
Veghied întrâgă n6pte, și diua iar veghied ; 
In cugete spinâse şi 'n răpiri divine, 
La s6rta unui popol ne adormit lucreg. 

Apoi publică o strophă a lui Aristia şi a lui Panu, din 
poesiele dedicate lui Vodă Bibescu. . 

Se va respunde prinţului de miele de persâne quari 
au cunoscut pe Heliade-Rădulescu şi au citiţ scrierile salle 
qud nici o faptă şi în nici o scriere a lui pînă la 1871, quând 
a cădqut bolnav şi apoi a încetat din viaţă, nu se dov 
cu nimic qu5 el şi-a perdut vre o dată biinul simţ. 

Intrebăm ânsă pe lectori, bun simţ denotă aqu6l om 
quare quând reproduce el ânsuşi o poesie pe quare o nu- meșce frumâsă şi unde este lăudat părintele 
cu astfel de expresiuni, pentru autorul: a 
tocmai în asemenea oceasiune ? 

Şi creşcerea quea bună şi bunul simţ, war fi dictat nici o dată asemenea phrasă nici unei persâne, Trebuie dar să ne supărăm sau să ne indignăm de aqueasta ? Nu. Din suftlet. 

edeşce 

Su, să se serve 
quellei poesii, şi 

Cred quă lectorii au înţelles acum 
lam făcut numai în interesul historiei 
adevărului. 

qud aquesţ răspuns. 
Şi pentru triumphul 

I.I. Heliade-Rădulescu. 1901, Iultie 25. 
|



SATIRA IN CONTRA GENERALULUI DUHAMEL | 

> 

Am arătat mai sus cu que scop a trimes Russia, ca 

commissar extraordinar pe aquest ager şi abil diplomat în 
ambele Principate. 

Dupd que Heliade a descoperit planurile tenebrâse alle 

lui Duhamel, spre a irită şi mai mult pe Români în contra 
lui, s'a appucat de i-a făcut următbrea satiră, pe quare a 
tradus'o în francosesce şi i-a trimis'o într'un plic. A doa di 

după que o citi Duhamel se pomeni cu un ursar în curtea 

sa quă începe a cântă şi a recită aqueastă satiră. 
Lumea se addunase f6rte mult, ca la urs cum se dice, 

şi ascultă cu plăcere, cântecul, quare înţellese quă numai 
ursărese nu pâte fi, şi făcea un haz nespus de allusiunile 
satirei. După que termină ţiganul cântecul şi jocul ursului, 
se pomeni înhăţat şi arrestat la poliţie. 

i La interogatoriul făcut acolo răspunse : quă un Domnu 
găsindu'l pe stradă i-a dat quâţi-va galbeni qua să jâce 
ursul într'o casă boierâscă, unde se află o fată frumâsă după 

quare el mâre de dragostea ei şi n'o put6 vede alt-fel dequât 
daqua va eşi să privâscă la jocul ursului. Apoi adaogă ur- 
sarul : quă după que a stat mai multe ore cu dînsul l'a în- 
vă&ţat să dică pe din afară aquel cântec. 

Ursarul' speriat, a început în urmă să strige: 
Cinstiţi boieri! Na-vă galbenii daqua sint de furaţ! 

Ci lasaţi-mă cu D-geu să plecu d'aqui. 
Bietul ţigan nu înţellesesse, nici acum, scopul pentru
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quare a fost pus să j6ce animalul s&u în curtea commissa- 
rului russescu. 

Presa nefiind liberă pe attunci, aqueastă satiră a fost 
prescrisă în sute de exemplare şi răspândită în ţârră, unde 
a fost citită şi recitită, făcând pe t6tă lumea să rîqă şi să 
admire eurragiul lui Heliade d'a lovi în colosul dela Nord 
în ori que occasiune, cu riscul chiar d'a fi persecutat şi ca- 
lomniat în t6tă viaţa sa de partisanii unui asemenea potent 
înimie, | | | | 

Și prinţul G. Bibescu trat6qă de fricos p'un asemenea 
om, quare attacă pe Russia attunci quând comanâă nu numai 
la noi dar şi'n alte state puternice ! 

1. 1. Heliade-Rădulescu. 

CÂNTECUL URSULUI SAU SATIRA LUI DUHAMEL 

Ni, ni, ni, şi na, na, na, 
Puiu de popă satară, 
Ursule neţeselat, 
Puiu de codru *nverşunat 

Diha! diha-măi ! 

Vine ursul mormăină, 
Babele s'ascund bocind ; 
Câinii ni s'a deșteptat 
Vinătorii sau armat 
Sună cornul şi r&sună 
Potecaşii se adună. 

Diha ! diha-măi! 

Puneţi bătăiaşi pe gână 
Pe dihania ritană; 
Măi dihanie, rea fâră, , 

Dracul te addusse în ţârră ? 
Qus voinicii dau de tot 

Şi mi'ţi pun lanţul pe bot. : 
Ursărâsa te aștâpiă, 

Cu ciomagul te deștâptă 
Diuha! diuha-măi! 

Cată'ţi, Ursule de mure! 
Du-te naibii în pădure,
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Puiu de popă r&spopit, 

Tat'tău te-a desmoştenit. 
Şi ca vântul quel turbat Ă 
Cu Cholera intri'n sat; 

Dar ursarul te aştâptă | 
Cu ciomagul te deștâptă- 

Diuha ! diuha-măi! 

Ursărâsa te-a crescut, - 

Măgădan mi te-a făcut, - 
Te-a 'nvăţat la diuhunit 

Cu lulea te-a dichisit, 
Nu'ţi mai lași din botţigara!) 
Tinga, tinga, gara, gara! 

Diuha ! diuha-măi ! 

'Tinga, tinga, na, na, na, 

_ Puiu de popă satara, 

ia Meșterâsa ne ghiceşce 

Şi de bine ne vesteşce ; 
Tar prin lume se resună 
Quă acum € piagă bună. 
Meșştereşa te 'nboldeşce. 
Păru'ţi smulge şi”] pîrleşce,. 
Qu5 € bun de speriat 

îi Babele te-au descâutat: 

- - Qua să nu fii deochiat, | 
Drept în gură te-au scuipat, 

Diuha ! diuha-măi! 

“Moş-popa te-a tămiit 
a Şi molifta ţi-a citit: 

Din lacu, din bălți, din smâre, din trestie, stuf, 

Din munţi, din văi, din codri, fugi ascunde. te puf! 
Diuha ! Diuha-mă&i! 

  

Cotoii “i-au miorlăit. - 
-Nevăstuieile ploscaşe 
Venin6se şi zăcaşe 
"Ți-au trântit uleiul jos 
Que'ţi bagi botu noroios! 

Diuha! Diuha-măi! 

(Se schimbă Cântecu), 

1) Allusiă la modul necuviincios cu quare a primit Duhamel pe boeri, 
avend ţigara în gură, quând au mers să'1 visitege,. 
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Vino, Ursule la joe 
Și pământul batte ?n loe 
Și mi-ţi j6că muschiceşce, 
Ad piciorul căzăceşee. 

J6că bine, măi Martine . 
Să'ţi dau pâine cu măsline, 
Să'ţi dau şi alt-queva 
Să fiă pe sama ta, 

Diuha ! diuha-măi! 

Să te văgu, fecioru de lelle 
Fă o tumbă d'alle grelle, 
Să ne arăţi vr'un marafet, 
Alivanta ! berechet! 
Tinde cracul, deh! scari 
Cu piciorul fă pal / 
Qu5 pînă la împăratul... 
Dic&t6rea-o şeie satul, 
Mînca-l-ai să'l mănânci tot 
Să te lingi cu el pe bot, 

Diuba ! diuha-măi ! 

Nais te chirasaimos. 
Te delo del bah 
Da bulă flandăra 
Andoi gheneral baros, 
Dabulă bacşișul 
Quă vin hoţii de păgubaşi. 

1848, Maiu 20. -



CONVORBIREA 
LUI 

HELIADE-RĂDULESCU CU LORDUL PALMERSTON 
LA. 1850”) 

  

Spre a se vedă pentru quare motive părintele nostru, 
la 1848 și mai târgiu eră tureophil 6ră nu rusophil, repro- 
ducem aqueastă conversaţiă que a avut cu lordul Palmer- 
Ston, prim ministra al Angliei, la 1850, quând Heliade eră în exilliu şi quând a apărat interesele Românilor înaintea Puterilor mari alle Europei. 

— Aveţi D-vâstră vre un cuget de independenţă ? mă 
întrebă Palmerston, cu un ochiu scrutător. 

Intârgiaiu a'i răspunde ; mă uitaiu la dânsul ca un om 
tentat, pus într'o posiţiă d'a compromitte causa fărrii eşind 
din principiile ei, sau d'a trece ca un om sau ca 0 naţit 
que nu p6te fără stăpin. 

— Permitte, îi gisseiu, a crede qu& întrebarea este o tentaţid, quând m'am exprimat o dată destul de clar despre principiile missiunii patriei nâstre.: De întrebi pe represen- tantul aquestor principii, n'am şi nu pociu să am alte qo- 
rinţe acum de quât conservarea şi întregimea aquestor 
principii; mă întrebi însă ca p'un simplu Român que n'aşu 
av6 nici o îndatorire ? Dorescu quel mai înalt bine naţiunii 

  

1) Publicată la 1874 după que Heliade a încetat din viaţă, de C. D. Aricescu, în scrierea sa, Correspondență secretă Şi acte inedite alle capilor revoluțiunii române dela 1518, şi aflată la Marcel Giu- rescu, fiiul emigratului G. Giurescu dela Brussa, (Vedi pagina 94—96),
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melle ; dorescu queea que doreşci şi D-ta naţiunii englese; 
ca om prudent dorescu possibilul. 

Pentru que mă întrebi despre imposibil şi 'n posiţia 
de astădi, 

— Pentru quă sânt unii dintre D-vâstră quari aspiră 
la independenţă.şi vor să lucrege în consequinţă. 

— Quine sânt aqueia ? | | 
| — Câmpineanu a vorbit astfel quând a venit aqui; cum 
şi Știrbey, quând a fost în Londra, acum în urmă, la annul 

1848, a gis quă se încârcă el a -vorbi ambasadorului ru- 
sescu, și qud se duce însuși la Petersburg a tractă despre 

independenţa Principatelor ; şi quă crede quă se va put 

înduplecă cabinetul rusescu. 

Sânteţi și D-vâstră d'aquel partid sau d'aquea opinid? 
— Nu şeiu.que relaţii avea Câmpineanu, răspunseiu eu, 

quând a venit p'aqui, şi de unde îi eră inspirată aquea 
idee, şi daqua eră sinceră aquea dorinţă; quât pentru Ştir- 

bey ânsă, cregi D-ta qud ar fi cutedat el să propuie ase- 
menea părere sau enormitate, daqua n'ar fi fost împins 

de Russia s'o propuie ?... 

Noi nu sintem de partidul rusescu, și cu atât mai pugin 
împlinitori sau organe alle planurilor moscovite. . 

__—- Pentru que adică să nu vreţi independenţa ? mă 
întrebă ră cu un ochiu observator. 

—. Mai nainte d'a r&spunde, permitte să te întrebu: 

mai vrea iar puterile Europei să se încarce în gioa d'astădi, 
cu garanţii quând vor să se scuture d'aquelle cu quare siint 

îndatorate ? | | 
— Nu, respunse ; aqueasta este o politică vechie; e o 

îndatorire cu multe sarcine; a garantă va să dică a sus- 

ține, și a susţine va să gică a declară și a facce resbel, quând 
va quere trebuinţa. 

— Quine dar ne garantâgă independența qua să o 
„dorim, şi să o querem ? Şi de ne o va garantă Englitera 
ori Franca, pe unde să viiă a ne apără la timp? 

Austria singură, la o invasid rusâscă, ar fi putut să 
ne dea un repede ajutor. Austria astădi este subit protecţia 

- Russiei; mai târgiu pote va fi vasala ei. 
Apoi a quere independenţa, fărd garanţie, fără mijlâce
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d'a fi apăraţi la nevoie, fără a av6 vecini quari să împedice intrarea Ruşilor în Principate, este curaţ a ne facce organe „Prin şeiinţă sau prin neşciinţă alle Ruşilor; a ne deslipi adică de Turcia ca independenţi, şa remâns în voia s6rtei ; şi la quel mai mie pretext, să pătă Russia declară resbel Românilor. La asemenea împrejurare, pentru Români, pentru o mână de pământ, nimeni nu declară resbel Russiei qua să ne susţiiă ; nimeni pentru atâta lucru nu'şi strică relaţiu- nile și interesele cu Russia. 
Pentru Turcia, pentru integritatea ei, se face resbel general; iar pentru România, nu. Așă pentru quă nu e pu- tință de garanție şi prin urmare și de resbel, noi nu vrem să perim ; quând subit Protecţia Turciei, putem există cu autonomia nostră, | 
Pricepi D-ta acum, adăogaiu eu, pentru que Ruşii prin unii ca Știrbey, ar dori independența nâstră ? Qua să ne pOtă înghiţi; ast-tel qu5 acum nu-i vine aşă facil; qu&ci Turcul nu'l lasă și pe Turcu nu'l abandonă Europa, sau interesele ei; şi noi, graţie aquestei armonii de interese, - putem există. 
Daqua Ruşii voiescu binele Românilor, şi cu adevărat independenţa lor, ar face mai ântâiu qua să existăm; ar da adică înapoi Moldovei Basarabia ; ar îndatoră pe Austria să întârcă Bucovina, ar face să se unâscă cu Moldova şi cu România, Transylvania şi Banatul; şi ar formă ast-fel din t6te o putere de vre-o 11 milliâne Români, la quare cred quă Turcia n'ar facce de quât să applaude ; quăci se scapă bucuros de un vecin ca Russul, şi se pune COste la câste cu un vecin amic şi nepretenţios ca Românul. Ânsă Muscalul, nu numai qu6 nu va una ca aqueasta, ci âncă inventă şi fabula imperiu daco-roman, şi încrimină cu dînsul mişcarea Românilor Prin manifestul său din Iullie, 1848; el astăgi va să ne deslipâscă de Turci, cu ori que preţu, qua să remânem noi în voia întîmplării, adică subt a lui d'a dreptul în/luenţă fatală. “ — Imi pare bine, termină Palmerston, qud vă CunGsceţi interesele. 

Pa



MANTELA ALBĂ 
A LUI 

IL. HELIADE-RĂDULESCU. 

In Epoca dela 6 Octombrie, 1901, D-lu D. Teleor, publică 
un articol intitulat: Zizteraţii Români în trecut și nu găseşce 
cu calle a se occupă de alt-queva mai interesant din viaţa 
sau din scrierile lui 1. Heliade Rădulescu, de quât să repete 
o prostie, quă daqua Heliade a purtat gquâte-va dille la 1848 
o mantă albă, aqueasta dovedeşce qud el aspiră la Domnie! 

Ettă cum historiseşce părintele nostru aqueastă împre- 
jurare, la pagina 249 din Memoriele assupra historiei regene- 
rațiunii române sau assupra evenimentelor dela 18948: 

<La 19 Iunie, quând membrii guvernului provisoriu 
<îurd arrestaţi de Odobescu şi Solomon, palatul fusesse 
<oceupat, de soldaţi. S'a luat tote obiectele quari apparţinuse 

„«Gmenilor mişcării: hârtii, bagage, arme, vestminte, etc. se 
«furase tot lui Heliade, chiar mantela sa. 

«După liberarea membrilor guvernului, cată să ne rea- 
«minţim quă popolul nu se linişti de quât la miequl nopţi, 
“după arrestarea lui Solomon. Membrii guvernului trebuiră 
<a remân€ în permanenţă în palat pînă la 3 ore despre di. 
<Retrăgându-se, plin de sudâre, în mijlocul răcori matinale, 
<fiă-quare eră forcat d'a luă mantela sa ; Heliade nu mai 
«găsi p'a sa. Unul din verii săi, quare nu ”] părăsea nici 
«odată, îl acoperi cu mantela que o purtă : eră o manta, que. 
«unii din officerii cavaleriei avea obiceiu d'a“purtă, imitând
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„Pe aqueia din cavaleria austriacă; eră o mantelă albă. «Heliade -quare simţia frigul, nu pută să +1 reiuse. Aquest <fapt se reproduse doă trei seri d'a rândul. .... A queastă «mantă albă deveni obiectul differitelor sgomote ; ea fu cri- «ticată ca un apanagiu princiar, — parqguă prinții purtă „«mantă albă! - | 
«— Quând Heliade află despre aquest sgomot, înţellese <în aquellași timp răutatea răspândită de intriganţi şi simpli- «tatea moravurilor democratice alle Popolului..... 
Apoi termină Heliade dicând.: | 
«Nu ne am fi oprit aşă mult timp assupra aquestui «episod, daqua nişce Gmeni quari se regăsescu pretutindeni 

<«n'ar fi făcut o crimă lui Heliade din mantela albă, ca d:o 
«pretenţid la domniat. Apoi quare este. prințul din vechime 
«sau din epoca nâstră guare a purtat vre o dată o mantă <albă 2», 

Daqua Heliade Rădulescu ar fi aspirat la Domnie, la 1848 s'ar fi luat bine mai ântâiu cu “Russia, omnipotentă p'attunci în Principate, şi quare put6 să adducă p'un om la Domnie. Dar, se şcie, că Heliade a luptat în tâtă viaţa sa în contra aquestui colos de la Nord. Şi gueva mai mult, ia 1848 mişcarea aqueea regeneratbre a fost îndreptată în contra Russiei 6ră nici de cum în contra lui Vodă Bibescu. _ Apoi D-lu Teleor pentru a probă mai mult quă Heliade vrea să deviă Domnu adaogă, <sociei salle îi dicea lumea «mai în urmă Dâmna Heliade, cum se dicea numai la sociele «Domnitorilor». (Țineţi vă lectori rîsul !). . 
Heliade întorcându-se din exil la 1859 cu tâtă familia sa, mi adduc aminte quă p'attunci chiar lumea dicea Dâmna Riureanu, Dâmna Lupescu, Dâmna Pereţu, Dâmna Pleşoianu etc. tutulor aquestor Dâmne cu quari eră în relaţii muma mea şi nimeni nu s'a gândit attunci nici acum qud miile de Românce quari n'au mai voit a li se dice cocână, elle aspirau la Domnie! Numai unui q. Teleor i-a trecut aqueasta prin cap! Apoi Heliade quare allungă din limbă mai tâte vorbele - streine ar fi permis 6re ca în familia lui să se întrebuinţeze vorbe ca cocâna, cinste, slavă, ceas, vreme etc.? Que] mai pur radicalism am vorbit noi în famillie. 

In fine D-lu Teleor mai inventă, spre a susține aquelle
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de mai sus, şi aqueasta: «Mama nâstră o dată a spus : 
«către o prietenă: «Uite o să mă fac Dâmnă și nici toaleta 
«nu am gata ?»>. Cu que probâdă D-sa aqueasta ? 

Negreşit quă la 1848, în timpul revoluţiunii eră să se 
facă Dâmnă, quând Ruşii se aflau la hotarele ţărrii și He- 
liade cu famillia sa se găteau să părăsâscă patria ! 

Nu Domnia ci închisârea era pregătită pentru Heliade 
şi famillia sa de către Muscali. In adevăr, nu trecă mult şi 
la 1849, la Braşov, mama nâstră împreună cu 4 copii, între 
quare era şi subscrisul, am fost arrestaţi şi puteam fi trans- 
portaţi şi în Siberia, daquă nu ne scăpă Ungurii attunci pe 
quând erau în resbel cu Austriacii şi cu Ruşii. 

Dar D-lu Teleor. daqua îi place să se occupe de quei 
quari au aspirat la Domnie, ar put6 găsi p'un 'personagiu 
însemnat quare n'a visat în viaţa sa de quât aqueasta şi 
s'ar îi mulțumit și cu thronul Bulgariei. Ansă D-lu Teleor fuge 
d'un asemenea princu, quăci şcie qud are nişce argumente, 
aşă de sunătâre în quât face pe quel quare le priimeşce să 
susţiiă lucruri în contra convincţiunii salle, ba que e mai râu, 
a spune şi prostii, ca quelle despre mantă. Şi pentru quă 
D-lu Teleor ţine a trece tot d'auna de om de spirit, nu pste 
face causă commună cun asemenea înalt personagiu, după 
cum se simte aqueasta, quă și-a băgat şi aqui codiţa. 

Rândurile de mai sus îmi reamintesce o întîmplare: 
Un birjar mergând cu trăsura sa prâ repede pe stradă, isbeşce 
p'a unui alt birjar. Aquesta înfuriat, loveşce cu biciul său 
pe muşteriul birjarului, quare la rândul său dă cu biciul 
în quel-alt mușşteriu din birjea adversarului, strigând quă 
de.que batte p'un mușteriu quare îl plăteşce așă de bine... 

Sunt quâţi-va anni, Bucureşcenii îşi adduc pâte aminte 
quă au înțilnit p'un domn îmbrăcat în o mantă albă, quare | 
se preumblă pe callea. Victoriei, dela palatul regal și pînd 
la bulevard şi nimeni nu s'a gândit, nici D-lu Teleor chiar, 
a dice quă el aspiră a deveni rege. | 

Heliade Rădulescu n'a aspirat nici o dată la Domnie 
şi nici la alte înalte funcțiuni. Chemat de Vodă Cuza spre 
a întră ca ministru al Cultelor şi Instrucțiunii publice în 

- Ministerul Basil Boerescu şi G. Costaforu, i-a trimes răspuns 
di 

bsi
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  quă nu priimeșce nici un minister fiind quă consideră gu- vernul ca focul: de apprâpe îl arde, de departe îl încălgeşce, Şi Heliade a avut aspiraţiuni, nu ânsă la Domnie. Dorea să 'şi vagă patria lui scăpată din ghiarele Moscovite, deve- nind liberă şi autonomă, pusă subt protecţia collectivă a Europei. Mai dorea să vagă pe toţi Românii liberi de subt dominaţiunile quellor-lalte puteri, ca în urmă să fim cu toţii uniţi, formând o singură naţiune puternică şi respectată. Dorea aqueea que a proclamat la 1848 în quelle 22 de articole alle constituţiunii. Pentru tote aquestea a lucrat tâtă viaţa sa. Mai tâte aspiraţiunile salle s'au realisat pe quând trăiă chiar, afară de emanciparea quellor-lalţi fraţi Români de subt dominaţiunile streine. 

Românul a avut şi are o providenţă quare îl apără în quelle mai mari pericole şi îl protege. Dar acum avem mai mult, un Rege înţellept şi bun, Quare s'a incarnat cu aspi- raţiunile n6stre așă qu5 putem speră qud va realisă do- rinţele Românilor. 
" Apoi introducerea aquestei dinastii a curmaţ pentru tot- d'a-una intrigile la Domnie. | Ettă quâţi s'au presentat la 20 Decembrie 1842, spre a fi alleşi Domni o dată cu Vodă G. Bibescu, adică în total 21 de aspiranţi : 

G. Philippeccu, 'Th. Văcărescu, Alex. Philippeseu, Cons. . . Golescu, Alex. Scarlat Ghica, Michail Racoviţă, Stephan Bă. '” leanu, Barbu Stirbey, Ioan Văcărescu, Ş. Hrisoscoleu, Manoil Băleanu, Const, Cantacuzino, Const. Dem. Ghica, Const. Cor- nescu, Const, Băleanu, Grigore Grădişteanu, Em. Florescu, G. Bibescu, Const. Florescu, Ioan Philippescu și Alex. Ghica (Vegi «Buletinul official», No. 2, din 20 Dec. 1842). Toţi aqueşti candidaţi la Domnie au obţinut voturi. Nimeni n'a critica aspiraţiunile lor. Pe Heliade ânsă nu lau 

- AVE". "SAT 
ap 

L 

    
    

  
i AR 
i  


