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Prefaţa. _ 

Aceste câteva conferințe nu sânt rân- 

duri aruncate la întâmplare, pe care le-a 

smuis momentul. Ele vin dintr'o. veche şi 
nestrămutată credință, 

Am mărturisit-o în vremuri când opera - 

căreia m'am consacrat putea fi privită ca o 
incercare romantică a unei. ideologii con- 
damnate. Şi azi o mărturisesc, chiar atunci 
când cei mai chemaţi ai acestor idei se 

leagănă pe valurile popularităţilor de clasă 
şi internaţionale. 

Cred în naţiune. In omenire, de sigur, 
dar prin naţiune, forma concretă a ei. N'am 

înțeles niciodată că statul o poate înlocui şi 

împiedeca. De aceia am privit neamul: nostru 

ca întreg, peste hotare şi peste clase, 

N, 
N



Partea întâiu e îndeplinită. Cum mi sar 
putea cere în România unită să părăsesc pe 
cea de a doua? Iredentismul biruitor nu 
poate trăi decât prin solidarismul social. 

lar, pentrucă o naţiune e un suflet, iar 
acesta trăieşte printr'o cultură; cum aş putea 
privi unitatea poporului nostru altfel decât 
prin însuflețirea culturală a lui? Ce de- * 
mocraţie vrednică de dispreţ ar fi aceia care 
cultivă ignoranța pentru a da avânt arivis- 

_mului ? 

N, IORGA.
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"Viaţa românească a. Ardealului. 1) 

. L 
Românii din Ardeal şi Ungaria, sau, 

cum își zic ei: Românii din Ardeal, Banat 

şi Ţara Ungurească, pentru că Banatul ţine 

să aibă o situaţie deosebită, privilegiată, Ro- 
mânii aceştia se deosebesc de Românii din 

Basarabia şi de Românii din Bucovina supt 
raportul politic prin aceia că n'au făcut parte 
din acelaşi Stat cu noi: Românii din Basa- 
rabia sânt Moldoveni desfăcuți de noi la 

1812; până la 1812, viața noastră şi a Ro- 

“mânilor basarabeni a fost întru toate acceaşi. 

Dacă vrea să aibă cineva icoana vieţii 

- moastre vechi dela începutul veacului al 

XIX-lea, mare decât să treacă în Basarabia 

1) Conferinţă ținută la cursurile cin Vălenii 
“de Munte (Iulie 1909). 

, 
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şi să privească rosturile româneşti de acolo: 
o să găsească târguri cum erau la 1812, pe 
săteni în mare parte în împrejurările dela 
1812, graţie bunului guvern rusesc; şi este 
pentru noi foarte interesant să vedem cum 
eram cu câtăva vreme înainte. Bieţii Români 
basarabeni au fost prinşi de ghiaţa rusească 
cum e prinsă o broască întrun sloiu de. 
ghiaţă, şi îi găsim astăzi nestricaţi, întregi, 
așa cum i-a prins frigul straşnic din bolo- 

- vanul de ghiaţă. 

Românii din Bucovina sânt iarăşi 
a. . N 

„Moldoveni“. 

Mi se pare că Cârmuirea austriacă îi 
învaţă să nu-şi prea zică, Moldoveni; cât_ 
pentru Basarabeni, pe Basarabean oricând 
să-l întrebi ce este, şi-ţi va. zice că e: Mol- 
dovean; Rus, nici pomeneală să-ţi spue. EI 
zice sau Moldovean, sau, dacă nu zice Mol- 
dovean, zice Creştin: acela care a fost în | 
şcolile primare și a învăţat cu cel mai. rău 
învățător pe lume, cu învățătorul rus, dela 
el a învățat atât: nu sânt Moldovean, nu. 
sânt Rus, sânt Creştin. 

— 6:—.:
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Până la 1775, Bucovina a făcut: parte 
din Moldova întocmai ca şi restul Moldovei, 
care face parte astăzi din regatul României. 

La 1775, în împrejurări pe care le Cunoaş- 

teţi, partea de „sus a Moldovei, o parte” din 
Ținutul de  Miazănoapte al Principatului 

moldovenesc a fost despărțită de restul țerii, 

şi Austriecii, neștiind cum să se cheme luc- 

ul furat pe care-l -aveau în buzunar, i-au 
zis Bucovina Trebuiau să dee un nume fă- 
şiei de pământ luate pentru că, atunci: când 

i-ai întrebă ce au furat, să zică: aci e Bu- 
covina ; Moldova a rămas întreagă dincolo. 

Cu Românii din Ardeal însă este altfel: 
Românii din Ardeal măcar în aparență n'au 
făcut niciodată parte din : Siatul românesc 

care se întămpină astăzi — ceia ce înseamnă 
din elementele care au alcătuit la 1859 acest 

Stat românesc. Ardealul însă e o provincie 
locuită din cele mai vechi timpuri de Ro- 
mâni, iar înainte a fost locuită, nu de alte 

neamuri, ci.de înaintaşii “noştrii fireşti, de 

părinții noştri cei mai drepți, de Daci, de 

— 71 — ” ,



Traci. Ardealul” acesta însă ma făcut parte 

din acelaşi organism de Stat cu noi; adaug: 

măcar în aparență n'a făcut parte din același 

organism cu "Țara-Româneascâ şi Moldova. 
Ar fi altfel trist și descuraţător; dar frați tot - 

am rămânea, şi atunci, am fi ca doi fraţi din 

cari unul a stat totdeauna acasă, iar celalt, 
de când era mic de tot, a fost luat de o fe- 

meie, crescut şi ţinut de o parte, și această 

femeie a fost când mai bună; când mai rea: 

când l-a mângăiat, când Pa bătut; deo 

bucată de vreme, când a crescut mai mare 
şi când nu mai e nevoie să-l bată, atunci îl 

„Date mai rău  crescătoarea. Fraţi „buni au 
"rămas copiii, şi tendinţa firească de a fi la- 
olaltă în aceiaşi gospodărie, o au. Fraţii cei 

răi, când sânt în aceeaşi gospodărie cată să 

fie unul.de o parte şi altul” de “altă parte; 

fraţii buni însă sânt foarte bucuroşi să fie 

în totdeauna împreună, — când au acelaşi 

suflet, când sânt fraţi şi .aupă suflet, iar nu. 
numai după părinţi, dar şi fraţi după suflet, 

având același suflet şi înoindu-l necontenit, 

Ii 
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potrivit cu vremile nouă, .schimbându-ne 

când noi, când ei, une ori noi întâiu, alte 
ori ei întâiu, - cultivând. sufletul românesc 

când într'o provincie, când într'alta, după 
timpurile care se schimbă şi făcând, va să. 

zică, din sufletul acesta ceva nou, mai 
adaptat mediului, dar păstrând . totuși uni- 

tatea de suflet românesc de o , parte şi de 

alta a munțţilor.. 

m, 
Am zis că faptul cum că noi n'am fost 

niciodată laolaltă este mai mult o : aparenţă 
decât o realitate. Teoria aceasta, pe care am 
spus-o noi fără să-i atribuim multă impor- 
tanță şi pe care: Ungurii au primit-o cu o 
mare bucurie, şi sânt gata să o repete ori- 
când cu'o deosebită plăcere, teoria aceasta 
nu-se îndreptățeşte întru toate. 

Să lăsăm de o parte tot ceia ce s'a 

cetit prin cărți, să uităm lucrările privitoare 

_la istoria Românilor din Ardeal, lucrări 
vechi sau nouă une ori împrumutate, ca idei 

— 9 —



de-a dreptul din cărțile ungurești, c re nu 
prea au o deosebită tragere de inimă pentru 
neamul românesc de acolo sau de aici; să 
lăsăm la o parte,- va să zică, toate ideile 
preconcepute și să ne Sândim: la lucrurile 
care se văd a fi fost şi. la lucrurile: care au 
putut! să fie. a 
„Că Dacii au stăpânit şi Ardealul şi păr- 
țile românești din Oltenia „noastră şi părţile 
acestea muntene nu poate“:să existe nicio 
îndoială. Acum, că Dacii vor fi fost ames-: 
tecaţi în vremile vechi prin văile. ardelene 
cu aşa-numiţii Sarmaţi, probabil Slavi, ace- 
asta nu strică întru nimic caracterul domina- 
ției Dacilor: de o parte şi de-alta. a Carpa- 
ților. Dacii cari stăpâniau Oltenia, Daeii cari 
trecuseră. în părțile acestea se găsiau' ames- 

„tecaţi. în oarecare măsură cu anume alte 
elemente, căci doar nu trăiă lumea barbară 
în absolută unitate de rasă pentru fiecare 

„provincie: tocmai: pentru Că barbarii duceau 
"O 'viață ca: apa 'care se mișcă necontenit, 
anumite elemente: străine au trebuit: să fie 
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amestecate în viaţa fiecărui popor barbar. 
Prin urmare, în .vremile acelea străvechi, 

înainte de Traian, ce. eră în Ardeal și în 
Țara-Românească ? Era același neam, trăind 

în locuințe -de acelaşi fel, ducând aceiași 
viaţă economică, având acelaşi grad de 
cultură şi făcând parte din acelaşi organism 
politic, Capitala cră în Sarmisagetuza,' în 
fara Hațegului, în unghiul unor munţi 
blânzi ; -acolo eră centrul Dacilor. De acolo 
roiau ei în sus, întinzându-se în dauna al- 
tor. barbari, şi în jos, prădând și păgubind 
pe Romani, pe teritoriu roman, — temeiul 
puterii dace rămânând însă în părţile arde- 

„lene ale Hațegului. Haţegul o bucată de 
vreme a făcut parte, apoi, -din Veovodatul 
oltean! al lui Litovoi.  Haţegaul cu' ruinele 
Sarmisagetuzei de odinioară, s'a -ținut de 
stăpânirea Voevozilor din satele Jiiului. şi 
din plaiurile Vâlcii. 

Vine Traian: după ce Romanii câști- 
 gaseră anume puncie pe maiul Stâng. al Du- 
nării, ei desăvârșesc cucerirea, . şi Oltenia 
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toată, Ardealul, părțile. locuite, care aveau 
mine de sare, de aur și argint, “părți -care. 
oterau un folos: militar” deosebit, toate aceste 
teritorii au ajuns în stăpânirea Romanilor: şi 
au. forțăt Dacia cea adevărată (spre deosebire | 
de cealaltă, mai târzie, Dacia Aureliană, care 
era numai Moesia de odinioară, numită Da-: 
cia ca să scuze pierderea Daciei celei vechi). 

„Va să zică atuncea când Traian a întemeiat 
provincia Dacia, această provincie cuprindea 
de o potrivă regiunile care fac parte astăzi 
din regatul României, cât și regiunile arde- 
lene. Deci, precum pe vremea barbarilor eră 

“unitate desăvârșită între regiunile transilvă- 
nene şi regiunile care se găsesc astăzi supt 
regele Carol, tot așă supt dominaţia romană 
a existat o unitate de poporaţie, o unitate de 
cultură şi de aşezăminte în părţile dela Nord 
de Carpaţi şi cele dela Sud de dânşii. 
Carpaţii ptin urmare nu formau graniță nici. 
atunci, N'am găsit până acum Carpaţi des- 
părțind în două un popor și silind cele două 
elemente despărțite astfel la o viaţă politică 

— 12 —
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deosebită. De alminteri este o iluzie că munţii 
sau. apele pot despărți, ca și cum cinevă 

"care, lângă o apă, vede celalt mal, nu se 

simte ispitit să o treacă. Care om e așă de 

leneș, așa de lipsit de curiositate ca să nu 

dorească să afle ce e pe malul celalt al unei 

ape, oricât de mare ar fi ea? Care e omul 

deprins a trăi în munte, păstor sau vânător, 

care, cunoscând o coastă, să nu: vrea să 

descopere ce se întâlneşte şi pe : cealaltă 

coastă, — ca şi cum creasta muntelui ar 

despărţi două lumi, ca și cum n'ar aveă voie 

să se uite cineva dela 'un vârf la altul, în 
nunţi ! Acestea sânt rătăciri curate... 

Va să zică: unitatea vieţii de o parte 

şi de alta a Carpaților se - întâlneşte şi în 
epoca romană. 

IE. Se 

Pe urmă legiunile s'au dus, funcţionarii 
au plecat; a rămas poporaţia: de odinioară 

din orașe, care, când oraşele au scăzut ca 

însemnătate, — a sărăcit, s'a retras la ţară, 

şi atunci s'a făcut o fuziune între barbarii 

— 13 —
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romanizați şi lomanii din orașe, ' cari săl- 
bătăciseră şi cari treceau dela îndeletnicirile 
locuitorilor de : oraşe la îndeletnicirile celor - 
dela țară. In plugărie, în ciobănie, în vână- 
toarea prin păduri s'a făcut înfrăţirea econo- 
mică între biruitori şi învinşi şi sta săvârşit 
alcătuirea -neamului cel;nou, alcătuirea . unui 
mare neam nou. | 

Va să. zică și în vremea aceasta nu 
eră -niciun motiv de deosebire între locuitorii 
plaiurilor dela Sud de Carpaţi şi între lo- 

- Cuitorii plaiurilor dela Nord de munți. Erau 
“toţi, cum-spun, -plugari, păstori; . unii răz- 
boinici pe socoteala lor proprie, .ceia ce în- 
seamnă elemente _prădalnice, —. formând. 
însă cu toţii o singură unitate -ctnică, un 
singur popor. Şi, astfel, atunci când ne-am 
alcătuit în locurile acestea, n'am fost deose- 
biți; nu stau satele din Ardeal: şi .părţile 

” ungurești de o: „parte şi- Românii din regi- 
unile noastre de altă parte; la alcătuirea 
lui neamul -românesc a fost unitar şi a ră- | 
„mas unitar și mai de „parte: o graniţă între: 
Români nu am putut constata, 
x 

"14 —,



După ce neamul românesc s'a desăvâr- 

șit, după ce a avut limba lui, conştiinţa lui 

osebitoare faţă de alte neamuri, după aceasta 

neamul nostru, şi a dat anumite aşezăminte 

și instituțiuni fundamentale. Cele mai vechi 

așezăminte ale poporului românesc sânt re- 

cunoaşterea stăpânirii juzilor şi Voivozilor, 
„Numele de jude, dela care vine cuvântul de 

judeţ, s'a păstrat până în timpurile noastre, 

Judeţ înseamnă” partea cârmuită de un jude; 

va să zică în cuprinsul ei judele făccă ju- 
decată: şi grijiă şi de alte: lucruri ; un Voivod, 

cum se ziccă cu nume slavon, era un călăuz 

de oaste,:şi călăuza de oaste venia mai mare 
peste un număr oarecare de juzi; trebuiau 
apoi mai multe judeţe ca să făcă un Voivo= 

dat Mare, din acelea căror Românii le ziceau, 

„cu un' nume de origine latină: Domnie. 

Afară. de judeţe şi Voivodate, Românii : 
nu mai cunosc alte împărțiri teritoriale decât 

după ape. De exemplu s'a zis: Moldova 

după apa: Moldovei; fără - îndoială că a fost 
un timp când s'a zis ţara Siretului; astăzi 
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sânt oameni chri se numesc Sireteanu, fără 
să fie din Siretiul Bucovinei :-sânt din păr- 
țile de lângă apa Siretului; a fost O-țerişoară - 
a Sucevei după apa dela care s'a numit .ce- 
tatea; sânt persoane care se numesc Pruteni 
şi cari nu-şi ieau, evident, numele dela un 

„orâş Prutul, care ma existat, ci dela apa 
Prutului ; Oltenii şi-au zis aşă, nu dela ora- 
şul Olt, care m'a fost nici-odată, ci dela apa 
Oltului; tot aşa Prahovenii se zic dela apa 

- Prahovei, căci m'a fost un oraș care să se, 
îi numit Prahova, și Argeşenii au numele 
după apa Argeșului, Buzoienii după apa 
Buzăului, înainte de a se întâmpina un târg 
“Buzăul sau un județ Buzăul, 

Va să zică Românii-cunoşteau trei îm- 
 părțiri ale teritorului lor: cea d'intâiu împăr- 
_ţire politică: judeţul, cunoşteau o împărțire 

politică mai mare, Voivodatul, al Voivodului 
sau Domnului, şi cunoșteau, în sfârşit, o a. 
trei împărțire, și mai mare decât Voevodatul, 
ca nume geografic, o împărțire după .ape, pe 
câre au luat-o Românii dela Slavi. Acura, 

16 -
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"i toate aceste părți numite după râuri formează 

“pentru Românii de oriunde o singură Țară- 

„Românească: oriunde locuesc Români, este 
pentru ei Ţara-Românească, precum oriunde 

locuesc Unguri, este Țară Ungurească. Când 

Roimânul din Ardeal, căci cel din Bănat și 

Țara, Crişului nu se cred locuind în Țara 

Ungurească, sau odată nu se credeau, — când 

cl se duce în pustă, atunci spune că se duce 

în "Țara Ungurească, după. cum când se du- 

ce unde 'sânt Turci, zice că se duce în Țara 

Turcească, şi unde sânt, Germani, Nemţi 

spune că e Ţară Nemţească. 
„În toate veştile mai. vechi ale trecutului 

nostru nu e alt nume de țară decât un nume 

de acesta general, după numele neamului 

care locueşte acoio, și mai mult. după nu- 

mele celui care. locuește o ţară, decât după 

numele celui ce o stăpânește. Va să zică 
Țară-Românească era şi dincolo şi dincoace 
de, Carpaţi ; Țară-Romântească pornia cu cea 
din urmă aşezare românească din Apus şi 
mergea până la cea mai înaintată așezare 
românească din ai pleca dela cea mai 

59 
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pierdută sentinelă: ciobănească a Românilor 
din Carpaţii Galiției şi ajungea până la 
Dunăre ; şi chiar în părțile locuite de Ro! 
mâni dincolo de Dunăre, în timpul cârd 
locuințele lor au fost mai dese și în părțile 
acestea, eră tot Țară-Românească. Prin/ur- 
mare iată cum Ardelenii S'au găsit împreună 
cu Românii de dincoace de munți în aceiaşi 
Țară-Românească. | 

W. 

Ungurii au venit mai “târziu dincoace 
de Tisa; pe la 1000 se găseau în părţile uni- 

j 

/ 

de se găsiseră înainte de dânşii Avarii, şi inai : 
înainte încă Hunii, neam cu care semănau. 
Ungurii cei vechi cari au venit de s'au aşezat 
în şesul Panoniei, o 

Au stat ei acolo o sumedenie de vreme şi 
au trebuit să înveţe o sumedenie de lucruri 
înainte de a-și întinde cuceririle în Răsărit: 
atunci Ungurii au trebuit să renunţe la năvăliri.. 
O' bucată de vreme toată atenţia - le fusese 
îndreptată numai asupra năvălirilor pe care le 

a 
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ANfăeeau- până în Germania, şi, câtă vreme se 
năpusteau asupra Germaniei, tot:mai depar- 

„te în Apus, m'aveau răgaz să treacă şi spre 

Răsărit, în ara- Românească, Ungurii fiind 

popor de pradă, se duceau prin Ținuturile 

bogate, unde stăpâniseră Romanii: se du- 

""ceau'spre” Roma. De aceia năvălesc ei până 
în părțile Rinului. Ce eră să-i atragă însă 
dincoace de Tisa? Pădurile din Ardeal ? Că- 
ci Ardealul ştiţi că se numeşte ungureşte : 
Erdely,. cu înțelesul de (pădure). Țara .ace- 

asta de păduri, cu locuitori săraci, care abia 

eră în stare-să dea Pecenegilor, Cumanilor 
şi Tatarilor când și când birul şi ajutor de 

Qaste, țara aceasta eră ea în.stare a-i face. 

pe dânşii să năvălească peaici ? Nici un po- 
por nu se poate împărţi în toate. direcţiile 

„mai ales acelea care se găsește în cele d'n- 
„tăiu timpuri ale desvoltării 'lui: un astiel de 
popor se grămădeşte, se năpusteşte unde 
vede că e 'prada mai mare, — ca să credem 

altfel trebuie să ne închipuim un fel de hoţ 
ciudai, care cu 0 mână se îndreaptă către: 

19



casa de fier a bogătașului, iar. cu cealaltă 

fură laicerul din coliba săracului sau un hoţ 

atât de prost, încât atunci când are la îndă 

inână casa de fier a celui bogat să se ames- - 
“tece în sărăcie, să prade casa săracului 

să-i fure laicerul. Ungurii m'aveau ce căută 
la noi fiindcă le erau la îndămână părțile . 
germane, cu mult mai bogate, -_ + , 

Întâiu au- trebuit Ungurii să capete da- 
ini de popor așezat; de oarecare cultură — 

şi datinele acestea de cultură le-au căpătat 

„dela Slavii pe cari i-au” găsit în părțile pa- 
noniene. Dela, ei au căpătat și făptura lor de 

acum Erau întâiu urâţi foc; — măcar pentru: 

orice alt neam: : pentru dânşii vor fi fost 
foarte frumoși, şi probabil că -- Ungurul finic 

"să fi avut cea mai mare * admiraţie. pentru 

Unguroaica galbenă la față, cu oasele ob-: 
razului ieșite mult” afară, iar Unguroaica o 

„Îi crezut şi. dânsa că cel mai frumos flăcău 
de pe lume este iubitul ei; dar Ungurul cum 
e astăzi roșcovan la față mai gras, nu uscat 
pe oase, mâi înalt, mai mlădios, iar nu 
scurt și butucănos, Ungurul mai păros 
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iar nu cu câteva fire tari înfipte în perga- 
mentul galben a! feței sale a rezultat din 
amestecul cu Slavii. Dacă strămoşul de pe 

vremea Regelui Ştefan cel Sfânt eră în stare 
să aibă idei politice, să râvnească la o stă-- 

pânire pe care o întâlniseră, prădând, în Îm- 

părăția: germană, dacă se găsesc în sfârşit 

pe o treaptă de dezvoltare sufletească mai 

“înaltă, aceasta se datoreşte în mare parte 

amestecului cu Slavii. a 
Mai târziu s'au amestecat şi. cu  ele- 

mente romănești, în Ardeal. Dacă Secuiul: 
este om de omenie, e viteaz şi are multe 

“alte însușiri, pe care Ungurul adevărat nu 

le are, dacă-el e gospodar şi pe sama lui, 
iar Ungurul' adevărat nu le are, dacă el e 
gospodar şi pe seama lui, iar Ungurul celalt 

e deprins să se ţină de pulpana Statului, 
aceasta se datoreşte faptului că în mare par- - 
te Secuii sunt de sânge românesc, pre- 
“cum în -mare parte portul Secuilor, da- 
„tinele lor sunt datine românești, împrumu- 

tate dela Românii pe cari i-au deznaționali- 
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zat, —: precum Rusnecii din Bucovina şi 
Basarabia au astăzi cel mai frumos. „port ge 
munte românesc, -pe când Rusnecii aceștia 
aveau aliădată zdrenţe murdare pe pielea 

"lor groasă, şi datinele, fineţa în port le-au 
învățat dela Români. . / 

"Deci Ungurii au trebuit să facă stagiu 
multă vreme înainte de a. întră în . rândul 
oamenilor așezați şi până. pela regele Ştefan 

ei m'aveau rosturi care 'să: le îngăduie să 
pătrundă în părţile ardelene ; popor prădal- 
nic, ei nu aflau pradă la. noi. Popor politic 
nu au fost însă Ungurii până pe la anul 
-1000 Popor politic înseamnă un popor care . 
nu cauiă numai bogăţie sau sucesul imedi- 
at, ci voieşte să iea în stăpânire teritorii pe 
care să le poată coloniză sau pe.care să le 
ducă la. un grad mai înalt de desvoltare, din 
care mai târziu să poată trage oarecare 
foloase, — fie și -peste sute de. ani. poate, 
dacă a ştiut să facă cevă dintrinsele. | 

"Prin urmare” Ungurii au devenit popor 
politic prin anul 1000: au trecut atun ci peste 
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Tisa, au au întrat şi în Ardeal. Ardealul în 

partea apuseană este aproape cu totul închis 

sânt munți pe toată linia. Ca să se pătrun- 
„dă în Ardeal e o singură poartă lăsată de 
natură : poarta aceasta e drumul apei Mură- 

Şului, drumul pe care el iese din Ardeal și 

“- pătrunde în- regiunea apuseană mai netedă 
pentru ca pe: urmă să curgă spre Tisa. Pe 

acolo au venit Ungurii cum pe acolo au ve- 

nit şi Turcii: aici e poarta tuturor barbatilor. 

În Ardeal pe cine au găsit Ungurii? 
Pe Români. Nu poate fi îndoială. Dacă n'ar' 

fi întâlnit un popor care să fie în stare să-i 

” hrănească şi să: le ţie viața lor de nobili şi . 

războinici, nu ar fi rămas. Românii se gă- 
sesc foarte repede pomeniţi. în părțile aces- 

teă. Ungurii știți ce spun: că: Români au 
venit de peste Dunăre. Dar vedeţi câte de ri-. 

dicolă o aşa părere, ca şi cum Românii ar” : 
fi avut bilet de liberă trecere prin Penisula 
Balcanică şi ar fi fost voiajori vecinici. Nu 
putem admite aceasta,. 

Se: mai pomeneşte de Pecenegi. Erau 
_ 
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stăpâni odinioară: ai şesului dunărean. Fuse- 
seră învinşi. de Cumani: câtevă cete trecu 
seră şi în Ardeal. Pecenegii' şi Românii se 

„găseau pe aceiaşi treaptă: .de cultură, cu 
acea deoscbire că Românii ineau mai mult | 
la plugărie. 

Pecenegii erau: de acelaşi neam cu Ta-.: 
“tarii, cari însă nu sunt adevărați Mongoli, ci 
Turci, — prin urmare un neam turc, neam 
de vânători, de pescari, de războinici şi de 

„ciobani. Ungurii au luat în stăpânire şi aşe- 
„ zările Românilor, cum au luat şi pe acelea 

ale Pecenegilor. Slavi neromanizaţi nu . mai 
existau în țara Ardealului. Unii filologi; cari 

„au găsit anumite sate în care se vorbiă sla- 
voneşte în veacul al XVIII-lea, în care se 
făceau rugăciuni în slavoneşte doar, au spus: 
aceştia sunt Slavi găsiți de Unguri în - mo- 
“mentul năvălirii, — aceia dela Cergău şi 
câteva alte localităţi. N? avem a face însă 
de cât cu colonişti de mai târziu, cari şi-au 
pierdut adecă limba şi au păstrat. rugăciu- 
nea în limba în care vorbiseră odinioară. Pe 
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aceştia; Români şi resturi pecenege, i-au gă- 
sit Ungurii când au întrat în Ardeal, şi ce 

au găsit Ungurii exista şi dincoace de munţi; 
și dincoace erau sate româneşti supt juzi şi 

şi Voevozi, Pecenegi în cete, câteva elemen- 

te de Cumani stăpânitori, amestecați în ros- 

iul satelor noastre. 

Nu e deci nici o deosebire între: por- 
țiunea de Miazănoapte şi cea de: Miazăzi a 

muntelui : aceleași datine la aceleaşi popoa- 
"re, aceleași elemente străine amestecate. Pâ- 

nă acum prin urmare nu există despărțiri. 
Se.va zice: au venit Ungurii şi au stăpânit 
țara. Ungurii au înţeles “să stăpânească şi 

țara noastră ; când au cucerit pe Pecenegi, 

au înţeles că sânt domni pe tot pământul 
stăpânit odinioară de aceştia, iar atunci de 

Cumani până în Dunăre, Regii unguri cre- 
deau că stăpânesc şi în Cumania noastră. 

Se va spune: iată un element : deose- 

bitor: regele Ungariei dă Ardealului o orân- 

duire deosebită de a noastră. Întâiu . trebue 
să lămurim înțelesul de „Ardeal“. Ardealul 
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înseamnă numai o parte din ceia ce numim 
noi Transilvania ; când locuitorii trec din a- 
ceastă parte în alta, în Țara Bârsei, nu mai 
sânt în Ardeal ; când trec în părțile Sibiului; 

„în Făgăraş nu se mai socotesc ca fiind în 
Ardeal: sânt în ţara Oltului; nici în Secu- 
ime nu mat sânt în Ardeal. Prin urmare se 
vede cât de restrâns este înțelesul acesta de 
„Ardeal“ și câtde restrânsă era provincia! 
ungurească de odinioară. Provincia de fapt 
ungurească era numai partea de Nord şi 
Apus: acolo erau cetăţile vechi. ungurești : 
Cetatea-Albă, Alba-Iulia cum zicem .noi, sau, 
cum -zic Ungurii Gyula-Fehârvâr, iar . cum 

„Zic Românii Bălgradul, care înseamnă de fapt: - 
Cetatea-Albă Este un Bălgrad şi în Serbia 
și este un Bălgrad la vărsarea Nistrului în.. 
Liman : Cetatea-Albă.. Va -să zică, dacă Ro- 
mânii zic cetăţii acesteia Bălgrau, înseamnă 

- Că, înainte! de a veni Ungurii, eră o cetate 
românească veche, Și anume: de obârşie sla- 
vonă, pe care Ungurii au cucerit-o, cetatea 

„Care apără întrarea în Ardeal și - împiedeca 
pe barbarii din Apus să între în țară. 
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Va să zică avem întâiu cetatea slavo- 
românească a Alba-luliei, pe urmă poate 

Deva, apoi Turda, și “mai. departe, Rodna, 
unde erau. minele -cele mai bogate de-argint 
şi aur pentru care veniseră: Ungurii până în 
părţile acestea .depărtate, căci pe Unguri i-au 

atras înainte de toate ocnele -de sare şi mi- 

nele de aur, ca şi pe Romani altă dată... 

Aceasta era țara regelui Ungariei. "Țara Bâr- 

sei nu eră ungurească. până în veacul al 
XII-lea : părţile Sibiului nu erau încă ungu- 
reşti, Ţara Făgăraşului iarăş nu, Haţegul 
şi mai puțin, N . 

Prin urmare dacă am încercă să fa- 

cem granița. stăpânirii ungureşti de  atuncia 

am găsi o linie dela Dunăre până aproape 
de mijlocul Ardealului ; de: o parte este.„Pă- 

durea Craiului“, Ardealul, de alta, Ţara Ro- 

mânească, în care regele unguresc. m'are 
nici un amestec decât cel: vechiu al Pecene- 

gilor şi Cumanilor: amestecul de a i se 

plati un bir şi de a fi lăsaţi astfel oamenii 
în pace... . -.. 
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V, 
| Vedeţi este foarte necesar să insistăm. 

asupra. acestor lucruri, pentru că aici se dă 

atacul cel mare, de Unguri, şi aici trebuie să 

„> îngrămădim toate „mijloacele de apărare : 

altfel am ieşi ciobani, veniţi prin secolele al 

XII-lea şi al XIII-lea pe aici, un fel de Ți- 

gani veniţi prin aceste locuri şi pe cari Un- 

“gurii i-au îngăduit să rămâie. | 
O bucată de vreme, regele a vrut să aibă 

tot Ardealul și părțile noastre. Prin . urmare 

şi în planul acesta politic al regilor Ungariei: 

nu sântem deosebiți de frații noştri ardeleni. 

Regele unguresc.vrea să aibă însă "Ţara- 
Românească întreagă; n'are atâţia ostaşi 
pentru cucerirea „aceasta, şi atunci aduce 

elemente nouă ; „pe Sași şi pe Cavalerii, Teu- 
toni, 

Se ştie cum au fost aşezaţi în părțile de 

lângă Braşov, în ţara Bârsei, Cavalerii .Teu- 

toni, cum au trecut în secolul al XIII-lea 

prin pasul Branului la Dragoslave și cum 
Teutonii au întemeiat Câmpulungul nostru,



unde cea mai veche biserică e Cloaşterul 
(Kloster), mănăstirea teutonă, 

Înainte de ei, veniseră Saşii ; îi aduse- 
seră regii Ungariei din: părţile Rinului şi-i 

aşezaseră prin părțile ardelene ca să 

întemeieze oraşe după cum era obiceiul în | 
regiunile de acasă, în Apus. Au venit astfel: 
Saşii şi s'au așezat în Sibiiu, în Braşov şi 

în alte locuri. Atunci au întemeiat cele şapte 
cetăți săseşti după care Ardealul. îşi are 

numele de: Siebenbiirgen. Alţii au explicat 
că vine dela Cibinburg,. Sibiiul; nu, „Sie- 
benbiirgen“ înseamnă „şepte cetăţi“. cele şepte 

cetăți pe care regele Ungariei le-a dat în 

mâna Saşilor pentru ca în jurul cetăților 
-să întemeieze oraşe, industrie, cultură, artă 

şi tot rostul oraşelor din Apusul Europei. 

Acum abia î începe Ardealul să aibă un 

caracter deosebit de caracterul ţerilor noastre 

care fac parte astăzi din Regatul - României. 
„Dar nici-acum deosebirea nu e mare: dacă 
au fost Saşi dincolo, au fost și la noi: 
Câmpulungul e târg săsesc; el avea în frun- - 
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tea lui un jude sas, un „comes“, un conte, 
un „graf“ sau „ghereb“, cum ziceau Saşii. 
La 1300 se înmormântează în Câmpulung - 
Lorenz, primarul” sas ; Câmpulungul e locuit 
de Saşi și: Unguri. Buzăul a avut întâiu lo- 
„Cuitori -unguri, și de sigur în parte şi Saşi, 

'şi tot rostul de . cârmuire al oraşelor din : 

Țara-Românească, cu juzi şi. pârgari, e să- 

sesc: „pârgar“ e Biirger, şi „jude“ e tradu- 
cerea cuvântului „Richter“, 

Când s'au adus Sâşii ca să întemeieze 
oraşe în părțile ardelene, şi noi am avut oraşe 

cu aceiași poporație şi aceiaşi cârmuire, iar. 

regele Ungariei avea pretenţii de stăpânire 

Și de o. parte şi'de alta'a Carpaţilor, pentru 
a fost: luat titlul de stăpânitor al teritoriu- 

ti cuman, - LL a 
"Deci, târguri întemeiate de elemente din 

Apus sânt: și dincolo: și dincoace. ' 

VL. 

Domnilor, când s'a întâmplat ia înce- 
putul veacului: al' XIV-lea, unirea: fericită: a 
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Voivodatului oltean cu cel argeşean, Voevo- 

dul din Argeş a avut stăpânire asupra tuturor 
plaiurilor şi județelor; ştiţi ce nume şi-a 

luat? Nume de Domn a toată Țara-Româ- 
nească, şi când ziceă- „Domn a toată Ţara- 

Românească“,' să nu credeţi că se privia ca 
Domn numai dincoace de Carpaţi, înțelegea 

a îi Domn asupra tuturor părților locuite 

de Români. Dacă urmăreşte cinevă politica 

celor d'intâiu Domni, îi vede cum caută ne- 
contenit să capete -teritorii dincolo de munţi. 

Au început având Țara Hațegului, au căpă- 
tat Făgăraşul, unde au stat căpitani munteni, 

iar după aceia, profilând de alte prilejuri 
“favorabile, au luat satele româneşti .ale Si- 
biiului. "Țara-Românească, cu ducatul Fă- 

găraşului şi Amlaşului, cu stăpânire asupra 
Hațegului și Severinului, țara aceasta se în- 

tindeă, va să zică, până departe în interiorul 

Ardealului şi în Banat. Ceia ce se numeşte 
Banat astăzi, â fost până foarte târziu ace-. 

leaș teritoriu cu Voevodatul oltean ; Ungurii 
numai târziu au început să samene cetăţile 

2 3 —



lor prin Banat şi să-l smulgă Țării-Româ- 
nești, când au întemeiat. Crașovul, Cetatea - 
de Piatră, Severinul, la începutul veacului al 
XIII-lea, iar mai târziu cetatea “Timişoarei, 
Prin urmare, precum Ungurii cu cetăţile din | 
Ardeal şi-au consolidat stăpânirea lor acolo, 

cu cetăţile din Ardeal şi-au. consolidat stă- 

pânirea lor lângă Severinul Țării-Româneşti.. 
Domnii noştri n'au vrut să lase Banatul, au 
luptat multă vreme și au .căpătăt cetatea Se“ 
verinului, Orşova, . Mehadia, precum şi alte 
cetăţi vecine, pe care le-au smuls de la 
Unguri. . : - 

Dela o bucată de vreme, Ungurii Sau 
„întărit, au smuls dela Domnii români și Am- 

" laşul şi Făgăraşul şi Banatul Severinului, iar 
Țara-Românească intră în atârnare față de 
Turci. Moldova i-a făcut o concurență straş- . 
nică la Nord, şi principatul român mai. vec- 

“hiu ma putut să reziste în luptă cu atâţia 
duşmani. Prin urmare Ardealul se pare că 
a rămas deosebit. | 

Întrebarea este: Ardealul a întrat în stă-



4 
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pânirea Ungurilor, s'a desfăcut cu totul: de 
comunitatea cu neamul românesc de. aiurea, . 

“care în alte părți -trăiă în forme slobode ? - 
Răspunsul este : nu. | 

În anume: părți ale Ardealului şi ale Ma- 
ramurășului, regii unguri au avut o stăpâ- 
nire numai nominală: în Maramurăş, făceau 
Voevozii ce voiau, în alte provincii tot aşa. - 
Voevodul românesc stăpânea: Ținutul" româ- 
nesc, Şi Ardealul a fost un Voevodat românesc, 
Nicăiri în provinciile Ungureşti nu. se mai în- 
tâmpină o cârmuire cu un Voevod, însă Voe- 
vodatul e un aşezământ românesc ; ce în- 
semnează atunci “prezența. unui Voivodat numai în Ardeal? Însemnează “că s'a găsit 
Voivodatul românesc în Ardeal: şi a rămas 
Şi mai târziu: în toate colțurile Ardealului, 
în toate colţurile Tării-Ungurești până la Tisa erau numai : Voivozi Şi cnezi sau juzi 

„români. Numai regele Ludovic a fost acela „Care, dorind. să cârmuiască țara lui ca în 
Apus, a avut îndrăzneala să îngusteze întru 
câtva rostul juzilor şi cnezilor noştri din 

Viaţa ron. în Ardezi — 33 — „N. torga, [i 
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părţile ardelene şi ungurene, iar până atunci 

felul de cârmuire de o parte ca şi de alta 

a munților rămăsese, tot același: , 

| Va să zică a venit Ludovic şi a impus 

autoritatea "regală în deosebitele provincii; a 

căutat să smulgă Ardealul din comunitatea 

cu Tara-Românească. Întrebarea este: regele 

- Ludovic a izbutit el în adevăr.să facă lucrul 

acesta? Să întrebăm istoria timpurilor din 

urmă. 

lată ce ne spune istoria: ştiţi căla 

sfârşitul veacului 'al XIV-lea şi începutul vea- 

cului âl XV-lea, prin urmare pe la 1400 o 

parte din Cehi sau despărţit de Biserica . 

catolică, subt conducerea lui loan Huss: sa 

făcut aşa-numitul “husitism, un fel de răs- 

“coală cu caracter poporal împotriva 'episco- 

pilor: ostaşii cereau cuvântul lui Dumnezeu 

"în limba vulgară şi mergeau cântând psalmii 

pe cari'îi înțelegea mulţimea. Husiţii, după 

ce au biruit pe Germani în Boemia, au ţinut 

piept tuturor dușmanilor, ce aflau în calea 

lor; au pătruiis şi în Ungaria ; până în 
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Moldova au fost husiţi, în părțile Siretului, 
spre Carpaţi. 

_Husiţii cari pătrunseră în Ungaria, ajun- 
seră Şi în regiunile locuite de Români. Pe 
la 1420 exista în Maramureş şi în părţile 
ardelene de Nord-Est, la Rodna, la Bistriţa, 
o Sumedenie de sațe trecute la husitism. Le- 
gea noastră veche, legea ortodoxă, îngăduie 
şi ea întrebuințarea limbii poporului în Bi- 

„serică ; husiţii predicau același lucru : husi- 
tismul sămâna în multe lucruri cu vechile 
noastre datini din moşi-strămoși, aşa încât 
Românii au primit legea nouă fără bănuială. 

„Vă veţi întreba, încotro tinde expunerea? 
Veţi vedea îndată. 

Va să zică au fost sate româneşti tre- 
cute la husitism, care nu însemna alta, în 
gândul clericilor cari primiseră erezia, decât 
tălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu în limba 
poporului. Clerici de aceştia au tradus Noul 
Testament în româneşte, şi aceste traduceri 
sunt cele mai vechi opere literare ale Ro- 
mânilor, Pe lângă aceia că au tradus Noul aa po 
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Testament au dat. și anume părți din Biblie, . 
Psalmii. Tălmăcirile-în româneşte a cărților 
sfinte mau rămas însă numai în Ardeal: au 

„trecut și la noi, şi, iată, întrun timp când 
Sar crede că Ardealul -a ieșit din comunita- 
tea românească, --tbcmai atunci Ardealul şi 

“ Maramurăşul, unghiul acesta care cuprinde o 

parte din” Maramurăş şi din Ardeal, înteme- 

iază literatura românească, şi, aceasta litera- 

tură odată. întemeiată, Românii de dincolo o 
trec Românilor de dincoace, Piin urmare, 
după ce a încetat unica 'Țara-Românească . 
ca un concept politic, începe cultura ro- 

mânească comună a. Românilor de o parte 

şi de alta'a munților, . A 

_ Dar husitismul a avut încă un rezultat: 

„a înviat neamul românesc din Ardeal şi subt- . 

raportul politic. După predica husiţilor nu - 

trebuia. să fie boier şi om de rând, . bogat 

şi sărac, apăsător şi apăsat: toți oamenii 

erau să fie „deopotrivă, „fraţi între ei, fii ai - 
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lui Dumnezeu, trebuind. să se iubească între 
sine, să se sprijine,-să nu se exploateze, să 
nu se nedreptățească. Aceasta era o doctrină 
foarte bună pentru Românii din Ardeal,.cari; - 
de unde fuseseră liberi, cu pământ, îşi vă- 
zuseră toate drepturile. lor luate de nobili- 
mea ungurească din provincie, Atunci s'a 
întâmplat o răscoală mare de săteni în Ardeal, 
la care au luat parte şi țărani unguri, dar 

„în care au luptat mai ales elementele româ- 
nești, adunându-se pe un vâit de munte, Şi. 
s'a făcut o strașnică răscoală, . cerând ei să 

_nu se mai jea dijmă, să nu mai fie supuși 
la atâtea greutăţi şi umilință. Prin urmare 
cea d'intâiu manifestare a neamului nostru. 

-românesc în Ardeal este în legătură cu hu- 
“ sitismul, care ni-a dat în acelaşi timp şi în- - 
ceputurile literaturii româneşti. 

Astfel, -cum veucți, neamul românesc 
nu perise acolo, odată ce era în stare a da: 
limbii sale o literatură şi era. în. stare, în 
acelaşi timp, să facă o răscoală .cu caracter 
aşa de puternic, care părea la un anume 
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„moment că poate să de o nouă fază poli- 

_tică Ardealului. 

Puţină vreme: după răscoala aceasta 

“din! Ardeal, se ridică o personalitate româ- 

nească de o însemnătate escepţională pentru 

Ardeal ; se ridică din neamul nostru de acolo 

o personalitate escepțională şi” în altă pri- 

vință: căci personalitatea -aceasta -pune în 

legătură din nou pe Românii din Ardeal cu 

Românii de dincoace. ” 

| Domnilor, aceasta este scopul lecțiunii 

“ de astăzi: să arate .cum dela un capăt la ': 

altul al istoriei noi am stât în legături strânse 

cu Românii din Ardeal. Nu tratăm istoria 

lor ca istoria unei provincii româneşti, ci aşa 

ca să se vadă continuitatea legăturilor -de 

cultură, religie: şi chiar continuitatea legă- 

turilor politice între noi şi ei. - 

Personalitatea 'aceasta a fost vestitul 

loan Huniade: lancu din Inidora, cum îi 

e numele adevărat. | 

Pe dânsul îl chema Iancu, pe tatăl lui. 

Voicu; pe doi unchi, . Mogoş „şi Radu; pe



tatăl lui Voicu, Sârbu. Sârbu, Mogoş, Radu 
Voicu, Iancu, ce se poate mai românesc şi 
mai țărănesc decât aceste nume? EI avea 
un frate pe care îl cheamă Ion; lancu e so- 
cotit ca un nume deosebit de Ion. 
„Lui loan Hunyady, Corvin de Huniade, 
cum i s'a zis mai târziu, popoarele slave 
din Peninsula Balcanică nu-i ziceau loan, ci 
lancu-Vodă din Sibiiu. loan Hunyadi s'a ri- 
dicat la mare însemnătate prin vitejia lui, 
Luptând: în Italia, a căpătat glorie, nume şi 
bani; a împrumutat sume regelui Ungariei, 

„care i-a dat cetăţi zălog, și astfel. el a ajuns 
apărătorul graniţei Bănatului şi Ardealului, 
Atunci omul nu și-a adus aminte că e Român 
supt alte raporturi : ca să-şi păstreze legea 

“şi neamul, dar şi-a adus aminte că e Român 
într'o privință : în toate războaiele din Banat 
şi Ardeal se slujea de Români, căci aşa de 
buni ostaşi nu întâlnia aiurea. Li se zicea 
însă cu un nume deosebit : li se zicea „viteji“. 
Sânt o mulțime de vitejii aceştia cari se în- 
tâlnesc atunci ; pe viteji îi organizase el în 
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anume judeţe românești, care erau colonizate 

tocmai ca să apere granița împotriva Tur 2 

cilor din Serbia şi-Banat. A întemeiat atuncea 
Hunyady o întreagă nobilime nouă  româ- 

nească. 

Noi, altă nobilime veche decât cea de jude 

Şi Voevod n'am avut. Dacă am avut boieri, 

"» boieria s'a întemeiat mai târziu, supt in- 

îluența - Sârbilor şi Bulgarilor; Ardelenii 
mau avut decât pe boierii din Făgăraş, stră- 
“mutaţi din “ŢaraxRomânească supt Vlaicu- 
Vodă, înaintaşul lui Mircea, Din apărătorii 

graniţei s'au ales familii nobiliare romăneşii, . . 
__ Cândea, Chendriş. ş. a. Şi iată că cu siste- 
mul lui de a apără Ardealul, Hunyady. dă 

o nouă însemnătate Românilor de-acolo. 

. “Dar, în aceleşi timp îndeamnă pe Domnii 

Moldovei. şi. Munteniei să lupte împotriva 
“ “Turcilor. Planul lui cel mare era să. smulgă 
“Peninsula Balcanilor din mânile Turcilor 

şi s'o dea înapoi creştinilor. Se gândiă să 
cucerească şi: Constantinopolul. Odată a cerut 

Împăratul bizantin -să-i dăruiască orașul 
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Mesembria : Împăratul i-a dat şi diploma. 
Vedeţi ce plan strașnic! Domnii Moldovei şi 
Munteniei erau cu totul la dispoziția lui. 
În- Moldova, Domnul, om tânăr şi. frumos, 
a fost silit să iea pe sora. de patruzeci-cin- 
zeci de ani, nemăritată, a lui Hunyady și a 
trebuit să o iea fără zestre -- afară de zestrea 
anilor, doar —; a trebuit să o iea, fiindcă 
"glumă cu lancu-Voda nu se îngăduiă. Pănă 
Ja 1456, când moare stors de oboseală, după 
ce a scăpat Belgradul sârbesc de Turci, 

el a fost cu adevărat Domn al tuturor Româ- 
nilor. Să nu ne înşelăm: de fapt cine a stăpâ- 
nit de prin anii 1440 până la 1456 aici la noi, 

„mai presus de Domni, a fost lancu-Vodă din 
Ardeal. aa o 

Un Român ajunsese să stăpânească Un= 
garia toată, şi Românii lui au stat totdeauna 
în legătură cu Românii de dincoace; a fost . un fel de confcăeraţie românească supt “lancu-Vodă, care stătea gata să. smulgă Pe- "ninsula Balcanică dela Turci. Ce fel de gra- niță aveă atunci Ardealul, şi nu stam noi toți laolaltă iarăși ? 

. 
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VII. 
Se ridică acum Ştefan-cel-Mare. Unul din 

- gândurile lui, de căpetenie a fost să: iea pă- 

mânt ardelean. Nu se lăcomea la pământ peste . 

Dunăre sau Nistru,—nu- i trebuia decât doar 

„în Nordul Moldovei, ca să-şi complecteze gra- 

„nița, iar când era vorba să capete pământ, . 

nu căta aiurea de cât în Ardeal; Ştiţi că a bătut 

pe Matiaș, fiul lui lon Hunyady, când acesta 

a întrat în Moldova. 

| Dacă s'au împăcat, înaintea primejdiei 

turceşti, i-a cerut să-i dea cetăți în Ardeal, - 

"şi a luat Cetatea-de-Baltă, în mijlocul eri; 

„şi Ciceul. Ciceul avea patruzeci de sate dom- 

neşti- în: jurul său. Cel dintâi gând al lui 

Ştefan-cel-Mare când a aşezat pârcălabi în 

„Ciceu, a fost să facă o episcopie românească 

în cetatea Vadului, unde se vede frumoasa 

biserică gotică de peatră în. care pusese un ” 

Vlădică pe care-l sfinția Suceava, de care . 

atârna astfel bisericeşte jumătate din Ardeal. 

Mai târziu, Petru Rareș care a reluat poli- 

țica lui Ştefan-cel-Mare, a vrut să facă ce fă- 
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| tuse marele său părinte. Supt Rareș Moldova 

“a căutat să se întindă şi mai mult: a luat 

“cetatea Unguraşului ; în Rodna stătea un că- 

măraş moldovenesc, de culegea produseie 

minelor de argint şi aur: Retegul â fost în 
“stăpânirea Moldovei. Bistriţa, pusă zălog de 

un rege care lupta pentru stăpânirea Un- 

gariei, a fost încunjurată de Petru Rareş şi 
puţin a lipsit de n'a luat-o. Secuii stătuseră 

„în atârnare de. Ştefan-cel:Mare și crau mai 
"bucuroși de Ştefan decât de regele Ungariei. 
Tot Ştefan-cel-Mare a aţâțat pe Sași la răs- 
coala cea mare din Ardeal care a adus năvă- 

lirea de răzbunare a lui Matiaş în Moldova. Ei 

bine, Petru Rareş a cerut şi cl Ardealul, a vrut 
„o cetate din Maramurăș, a bătut pe Saşi la 

- Feldioara. Aceasta înseamnă numai ambi- 

ție? Nu. Înseamnă necesitatea Românilor, 
când sânt tari într'o parte, să se întindă şi 

în partea cealaltă, să-și răspândească  pute- 

rea şi asupra plaiului celuilalt,—aşa de fireşte - 
şi indisolubil sântem legaţi de pe un plaiu 
la ceialalt. Doar şi Domnii munteni, cari nu 
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erau de talia lui - Ştetan- -cel-Mare şi a lui, - 
Petru Rareş cereau moșii în Ardeal; moşiile . : 

Amlăşului Şi Făgărașului, şi râvneau și alte pă-' 

mânturi: li s'au dat astfel Vinţul Şi Gioagiul, 
_ feude ardeleneşti. 

Ce făceau și ei când. căpătau moşii? 
“Cel d'intâu.lucru eră să întemeieze o, mă- 

năstire, să puie un Vlădică, dar aceasta nu în- 

" “semnă alta: decât că aveau intenţia să păs- | 

treze pentru toate: timpurile acele locuri, 

"să îndeplinească o operă politică şi prin mi- 
_jlocirea religiei. -S'a aşezat astiel Vlădică şi. 

lângă Alba-lulia. S'a întâmplat ca Voevodul 
muntean dela 1530, Moise fiul lui Vladislav, 

- car&: Moise a murit î în luptă, să aibă o fată 

_ evlavioasă. Fata lui, Domniţă foarte bogată - 

“Zamfira, a trecut în Ardeal, şi s'a măritat cu. . 

“ Unguri, de vre-o trei ori, —a treia oară cu 

unul foarte bătrân, care era pretendent . la 
coroana Ardealului. Domnița aceasta, Zamfira, 

a cumpărat pământuri în Ardeal, şi cel d'intâiu 

gând al ei-a fost să facă o mănăstire, să 
aşeze un Vlădică necanonic, de-care nu ştia 
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A. 
“niciun Patriarh, dar care făcea preoți, sfinția 
„ jbiserici. Vestita biserică dela Dânsuşi, în care . 
-se vedea până acum un templu păgân, este. 

biserică făcută cu piatră romană luată din 

Sarmisagetuza, şi a fost întemeiată de Domnița 

“Zarnfira. Mănăstirea Prislopul - din veacul 

al XIV-lea; a lui Nicodim, a fost împodobită 
din nou și poate întregită în, proporții mai 

largi :-atunci, a pus una egumen un Vlădică. 

Va să. zică, noi, în vremea aceasta la 

1550, eram uniți Dbisericeşte cu Românii de 
dincolo ; Mitropolitul din Suceava avea în 

"ascultarea lui partea-de Răsărit a Ardealului 
„cu Scaunul de Vlădică al Vadului, iar Mi- 
tropolitul: de Târgovişte partea de Sud a Ar- 
dealului. Legături mai strânse nici:că se 

pot închipui. -- o 

VIII: 

“Reforma religioasă pătrunde însă în Ar- 
deal. 1 Saşi se fac luterani sau lotreni, cum li zic 

- Românii; Ungurii ! ajung calvini în mare... 
parte. Şi unii. și alții caută să câştige pe 
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| 
Românii din Ardeal. Saşii din oraşe tipă- 
resc la 1544 un Catehism pentru dânşii;.| 
nobilii unguri dau bani 'ca să se publice; 

cărți bisericești în limba românească, pentru 

„ Români. Domnii unguri ai ţerii, cari înlo- 
cuiesc pe regele Ungariei de odinioară, tre- 

-cuseră la calvinism şi întrebuințau toate 

mijloacele pentru ca şi Românii din Ardeal să 
ajungă calvini. Ei strânseră soboare de 
preoți ca să întroducă limba românească. în 

biserică. Prigonind cultul slavon, puseră 

Vlădici reformaţi pentru Români, unul în 
"părțile Răsărituli la Sângiorz, alt . Vlădică, 

mai târziu, în alte regiuni: Pavel Tordași. 
“Va să zică în Ardeal se întemeiază, cu 

sprijinul Statului, Biserica nouă. calvinească 
Care va fi rezultatul 2 Dezbinarea dintre Ro- 
mânii din Ardeal și Români dela noi? Căci 

noi nu ne-ar făcut calvini ; calvinismul ma 

“pătruns printre “Românii de aici; noi am: 

rămas ortodoxi .ca și înainte, și a rămas şi 
limba slavonă în. biserică, 

Dacă Românii de „dincolo ar fi trecut. 
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la altă lege, legăturile dintre noi s'ar fi rupt. 

“O legătură politică nu mai era cu putință: 
Principatele crau slăbite, posesiunile Moldo- 
tei şi Muntenie; îi Ardeal fuseseră pierdute. 
Pa vremea lui Lăpuşneanu se dărâmaseră 

din temelie Ciceul şi Cetatea-de-Baltă. 

Părea deci că legătura c ruptă ; ci bine, 

nu era ruptă. Ştiţi ce cărți se tipăresc, subt 

înrâurirea Guvernulni unguresc, subt înrâu- 

rirea nobililor calvini 2 se tipăresc, în cea mai 

mare paric, traducerile vechi, făcute de clericii 

aceia din! Maramureşul de Est şi din Nordul 

Ardealului, pe vremea husiţilor. Traducerile 

„acestea circulaseră ca manuscrise, nu le-a: 
fost tipărit nimeni; acuma, subt influența 

calvinismului, ele se tipăresc. . 
Dar cărțile acestea nouă n'ar îi trebuit 

să pătrundă la noi, pentru că erau tipărite. 

de calvini, iar noi eram .ortodoxi. Norocul 
potriveşte însă lucruiile aşa ca.să fim la 

olaltă, ca aceleaşi lucruri să folosească şi 
unora și altora. Tipăriturile din Braşov, din 
Sebeşul-săsesc, Orăştie, din. Alba-lulia se. 
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fac în cea „mai ” mare parte cu meșteri de 

aici : noi dăm: meșteșugul de tipărire. 

„călugări de. acolo, strămutați în, Țara-Ro- 
- mânească. Muntenegrenii, înţelegeţi bine de 

îi 

i 
1 

EI venise la .noi din Muntenegru, prin. 

unde au căpătat tiparul. Dela Veneţia... Un . 

. diacon Coresi, prigonit de Mircea-Vodă. Cio- 

banul, amenințat cu moartea, ca atâţia alții, 

„de“ acest Domn. crunt, se așează în Braşov. 

 Saşii sprijină tipăririle lui de cărţi slavonești 

şi românești : unele cărți româneşti nu pot 
pătrunde fiindcă rostul lor. calvin'este prea 

"vădit, Dar, dela o bucată de vreme, dorinţa 

“de a avea: carte românească, iubirea -popo- : 

„rului pentru limba lui și. bucuria pe care o. 
_ Simţia când auzia - Cuvântul lui Dumnezeu * 

„ în graiul său au biruit: ai noştri au început” 
să trimeată ei, din 'Țara-Românească, anu- 

- mite originale: slavone, care să se traducă. 

în Ardeal şi să vie înapoi ca tipăritură la 

noi. “Aşa sa întâmplat, de exemplu, cu 
 Cazania, din Braşov, cu „Evanghelia cu în- 

vățătură“ din Braşov, care s'a cetit şi în 
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i Ardeal și la noi. Erau cărţi şi în româneşte,-. - 
şi nu erau împotriva canoanelor, pentru că 

|tâlcuirea Evangheliei poate fi dată în limba 
pe care o vorbeşte poporul, și, în acelaşi 

“mp, era o carte a cărei ortodoxie fusese 
garantată de Vlădicii cari trimeseră manu-. . * 
scrisul spre tipărire. 

, “lată, prin urmare, că şi, mişcarea cal- 

vinească, care părea 'menită să ne dezbine, 
a fost în folosul Românilor, şi de o parte, 

şi de alia, apropiindu-i ie: ; 
N 

Li h 

Vedeţi, domnilor, suntem un popor ne- - 

„norocit într'o privință, pentru că am fost 

puşi în împrejurări de desvoltare puţin 
prielnice şi neamul nostru ma dat toată 

bogăţia care. stă în el, nici până acuma; 
cu toate acestea,. dacă n'avem Un :.nOroc 

statornic, mare, avem noroace mărunte care -- 

vin unele după altele ca să ne scape de peire. 

"Va să zică, era acum o carte româ- 
„nească comună “pentru ,-Românii de o parte 

şi de alta, - 
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o IăĂ. 
Ce se întâmplă apoi? Mihai Viteazul 

ajunge Domn în Principatul muntean, şi -- 
Muntenii se răscoală împotriva Turcilor. 
Sigismund Bathory avea nevoie de Mihai 

„Viteazul; de cele mai multe ori, mai mare 
„nevoie avea Sigismund de'Mihai decât Mihai 
de Sigismund. 'Sigisinund uită trufia lui când 
arc nevoie de neamul de opincari, de cio- 

- Dani, de mămligari al Românilor, pentru ca 
„Să-i apere coroana împotriva Turcilor, şi iată 
că Mihai Viteazul face o vizită lui Sigismund 
Bathory şi. intră în Capitala Ardealului ca 

"oaspete al prințului. Așa ceva nu se mai 
pomenise până atunci. Intră în Alba-lulia şi 
roagă — și rugămintea -lui Mihai Viteazul 

"însemna foarte mult — roagă să se dea voie 
Vlădicăi loan din Prislop, care mai obiş- 
nuise să vie în Alba-lulia, să i se: dea voie 
să facă o biserică, o reşedinţă episcopală în 
Capitala "Ţării. Lucrut colosal, când se gân- 
deşte cineva ce erau Românii: din Ardeal 
față de : Unguri: un: biet - neam apăsat. Şi 
lângă episcopia catolică,. în scaunul .crăiesc 
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j | 
| lângă catedrala în care se odihniau oasele 
lui toan Corvin, frâtele lui lancu, ale lui, 
“Ion Zăpolya şi ale soţiei sale, Regina Izabela, 
lângă catedrala catolică se întemeiază pentru 
Români biserica lor episcopală. 

Să aibă o reşedinţă de Vlădică, era o 
cucerire colosală ! 

Cei cari vreau să arunce originea episco- 
patului pentru tot Ardealul până îu vremea 

Goţilor, fac o operă de erudiție cam slabă: 
întâiu pentru că se falsifică adevărul şi apoi 

pentru că mai bine ne vine la îndemână ca 

Mihai Viteazul cu ' puterea -lui să dea Ro- 
mânilor episcopia pentru -tot Ardealul, o 

Mitropolie, decât ca, în cine ştie ce împre- 
jurări obscure, să fi vegetat o biată mmitro- 
police românească. întreruptă decenii, șecole 

întregi, isi 
lată deci că Mihai Viteazul, înainte de 

a cuceri Ardealul, dă Românilor de dincolo 

"0 Mitropolie. a lor. “Se păstrează episcopia 
Vadului şi celelalte, dar toate trebuie să 
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„asculte de Mitropolitul din Alba-Iulia, "care 
“ atârnă de Mitropolitul din Târgovişte.. Vedeţi 

ce rost ierarhic frumos pentru întreg, nea- 
mul nostru! 

| La. '1599, Mihai Viteazul întră ș în Ardeal, 

„birueşte pe cardinalul Andrei Bâthory, care 

moare peste câteva zile: Mihai întră în Alba-. 

"Iulia, Nu „cucereşte” însă - Ardealul pentru 

"- Românii lui, se sprijină pe elementele. străine 

care singure aveau valoare politică, Dar din 

cucerirea lui Mihai Viteazul „iese întărirea 
-. Mitropotiei din Alba- Iulia, - ! 

RE Mai este. “încă ceva: Mihai: cucerește. 
Maramurășul, unde strămută pe Sârghie din * 
Tismana şi-l face Vlădică de Maramurăș. Noi | 

: avurăm, pe vremuri, egumeni :cu 'drepturi- 

episcopale în- mănăstirea Sf. Mihail din Peri, 
dar Vlădica nostru de-lângă Sighet se lup- 

„ase cu Vlădica 'rusesc din Muncaciu, 'care-i 
luase puterea. Acum vine Mihai Viteazul Şi 

.. face din Vlădicia rusească una „românească. 
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Mihai Viteazul însă, după câteva luni, 

"e omorât de Basta. - 

Radu Şerban, pentru a-l răzbuna, biru- 

„ieşte pe prinții Ardealului, Moise Szekely şi |. 

"Gavril Bâthory, în două iupte, date lângă 

Braşov ; Nemţii îl ajută rău însă, și el nu 

-_poate să păstreze țara. | | 

! X, “ 

Ar zice cineva că sa mântuit cu legă- 

- turile dintre Românii de o parte și de alia. 

Viădicia din Alba-lulia decade, Sârghie din - 

Maramurăş fuge înapoi la Tismana, Cultura 

românească, care. pornise prin tipăriturile lui 

” Coresi, îşi pierde şi. puterea -şi foiosul pe 

„care-l avuse o bucată de vreme. Atunci însă 

> iarăși vine: una din împrejurările providen- 

țiale, care 'ne' scapă dela dezbinare, dela 

decădere, şi ne aşează din nou în' rosturile 

noastre. | . | 

“în Ardeal se stabileşte prințul Gheorghe 
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Râkoczy l-iu, om cu însușiri escepţionale, 
El caută să puie în Moldova şi în Țara- 
Românească Domnii cari să facă politica . lui: 
Matei Basarab ajunge astfel Domn în Ţara- 
Românească, şi cl e contimporanul lui Vasile 
Lupu, Domnul Moldovei.. Râkoczy însă nu e 

“destul de tare ca să țină pe. Domnii noştri 
în asculiare; dar prin el se face o triplă. 
alianță între Ardeal şi - Principatele noastre, 
triplă alianță care este folositoare supt multe 
raporturi, nu numai țărilor noastre, dar și 
neamului nostru. Când Râkoczy :era aliatul 
lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, el nu putea 

„să aibă decât purtare bună pentru Românii 
de dincolo şi pentru epişcopul, Românilor 
de acolo. | i - 

Se mai întâmplă ua lucru : Râkoczy spri- 
jină, tot așa ca şi fiul său cu acelaşi nume, 
de la 1648, calvinismul, Ceia ce: făcuseră 
principii din veacul al XVI-lea” pentru a în- 
lătura limba slavonească diri Biserica noastră, 
face: şi el; ceia ce făcuseră principii din 
veacul al XVI-lea, numind Vlădici convertiți 
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la calvinism, fac şi Râkoczeştii, cu dușmănie . 

față de noi. Dar iese şi de aici. foloase 

pentru neamul românesc: apariţia de nouă 

cărți româneşti, — apare un Catehism, un 

“Nou Testament, o Psaltire, cărţi foarte. îru- 

moase, cetite şi la noi. Vlădica moldovenesc 

Varlaam, cetind Catehismul ardelean, tipă- 

reşte un răspuns la dânsul: Ardelenii au 

publicat apoi alte răspunsuri, Prin urmare, 

vedeţi, tot ce era în intenția dușmanului să 

fie împotriva” noastră, de fapt vine în aju- | 

torul dezvoltării neamului românesc, 

Acum, cărțile acestea din Ardeal pă- 

trund şi în Principate: Domnii de acolo nu 

le pot primi cu prea multă duş» ănie şi în- 

vierşunare, fiindcă erau aliaţii celui din Ardeal. 

să: se adauge, în sfârşit, şi aceia că 

- urmaşul. Răkoczeştilor, Mihail Apafy, lasă 

Domnului muntean, de care simte nevoie, 

dreptul mare de a alege el şi a sfinţi prin. 

Mitropolitul lui un întreg şir de arhierei ar- 
„deleni, 
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x Aa 

“Apoi la 1699, Ardealul ajunge în stă-. 
pânirea Împăratului, care trimete lezuiţi. ca 

să atragă pe Români la Biserica catolică. A 
izbutit, în- oarecare măsură, : căci -un. mare. 

număr, de preoți: şi. protopopi primiră cele 

patru puncte de credință care deosebesc 

Biserica Răsăritului. de cea a Apusului.“Ei 
„bine, şi aceasta ar fi trebuit să fie un-motiv 

„„. de despărțire între Români: Românii de din- 
„colo catolici, Românii de dincoace ortodoxi ;- 
între unii şi alții ar fi fost să fie o dușmă-. 
nie firească. lată : însă ce îndoit rezultat a 
ieşit din Unire: 

| De lao bucată de vreme unii, preoți 

„români, 'văzând că guvernul austriac. nu dă 
- “avantagiile materiale pe care le promisese, se 

despărţiră de Biserica catolică, retrăgându-şi” 
„jurământul, și începu atunci o mişcare contra. . 
Unirii, mișcare pe care o hrănia Domnul. 
-Țării-Românești, de pe vremea aceia, care = 

era un om de o evlavie, bogăţie, putere și 

autoritate cu totul. deosebite, Constantin 
- 

N 
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Brâncoveanu. O bucață de vreme; Braşovul. 

a fost subt stăpânirea sufletească a Vlădicăi 

Brâncoveanului, iar Ținuturile ardelene des- - 

părțite de Unire intrară. în legături şi 'mai 

strânse cu Țara-Românească; unde puteau 

găsi sprijin pentru ortodoxie. | 

Brâncoveanu avea,' de altminterea, moşii 

în Ardeal, la Sâmbăta, la Poiana-Mărului ; 

avea casă şi în Braşov. O. - 
' Legăturile s'au făcut, deci, şi mai 

strânse după cea pornit reacţiunea ortodoxă 

împotriva Unirii ; Ardealul a luat toată în- 

“dreptarea dela noi, căci numai 'astîel putea 

să lupte împotriva propagandei catolice, 

împotriva întoarcerii biruitoare a Unirii. | 

Dar şi acei cari rămaseră uniţi, şi-au -.. 
folosit lor şi, în acelaşi timp, pe cale sufle- 

tească, şi Românilor de la noi. Tineri uniţi 
merseră să-și complecteze învățătura prin 

şcolile ungurești de la Viena, — la Sf. Bar- 

bara, — de la Roma, unde clerici înalţi, 
cardinali, fruntaşii vieţii religioase -și cultu- 

rale sprijiniră pe aceşti noi convertiți cări , 
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veniau din Ardealul sălbatec. Conștiinţa rO- 
manităţii, pe care o avuseră fiii de boieri 
moldoveni, cari învăţaseră în Polonia, o că- 
pătau şi clericii aceştia din toate părțile 
Ardealului și Ungariei, cari mergeau în 

"Apus. i 
| XII 
Acuma, în vremea când conştiinţa“ TO- 

manității o căpătau Ardelenii, ea se stânse în - 
“mare parte la Moldoveni şi Munteni. Ar zice 
cineva atunci că e ruptă iar legătura de 
cultură între cele două ţări, când Ardealul 
crede ceia ce nu se mai crede în țările 
noastre. Ei bine, legăturile nu s'au rupt nici 
acum. A treia generație ardeleană simte ne- 
voia de a se pune în contact cu nâi: din 
Ardeal vine Gheorghe Lazăr, care întemeiază” 

” în aparență o şcoală de inginerie, iar de fapt 
„o. şcoală de filosofie şi, mai presus de toate, 
o școală de conștiință naţională în Bucureşti, 
restabilind legăturile noastre cu Ardealul. In 
împrejurările acestea, — știți, e greu până 

« porneşti, — după Gheorghe Lazăr au venit. 
, 
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o sumedenie de' dascăli ardeleni la noi, 
De ce? În parte „din causa exemplului dat 

de Gheorghe Lazăr, dar nu numai de aceia: . 

în Ardeal, tinerii aceştia, crescuţi la Univer- 

sitate, cu cultură filosofică, nu găsiau în- - 

trebuințarea potrivită cu meritul lor: pro- 

fesori de Stat nu puteau fi; profesori la 

şcoala din Brașov, cum a fost Gheorghe 

Bariț, era o situație destul de bună din 
punctul de vedere material, dar erau între 

tineri oameni mai ambiţioşi, şi nu le ajungea 

şcoala din Braşov; profesori ia seminare era 

prea puţin lucru ; și de aceia au venit la noi, 

unde se întemeiase, pe urma Regulamentului 
Organic, gimnazii Care aveau și clase com- 

plementare, deci un început de Universitate: 

Atunci au' venit loan şi Vasile Maiorescu 
din Maieri, ni-a venit Treboniu Laurian din 

“ Fofeldea — vine cu o diplomă din Viena . 
„Şi iea catedra de filosofie la Sf. Sava, tre- 

când apoi *în Moldova; el e întemeietorul 
învățământului superior —; vine Aron Flo- 

“rian, din Rod, satul de lângă Sibiiu unde 
2 

— 59 —



„- Vara găseşti numai femei, bărbaţii fiind duși 

cu oile la munte, — tatăl lui era țăran; am. 
„găsit o scrisoare cu care trimetea bătrânului 

bani, şi scrisoarea e întipărită de o deosebită 

duioşie când el vede că e-în. stare să tri- 

meată tatălui său bani ca să-și ţie bătrâne- 

fele, lată deci o sumedenie de dascăli arde- 

leni ;:şi aceştia sânt cei “mari, dar au fost 
mulți alții mai mici decât dânşii în școlile 

„nouă din Principate, întemeiate cu puteri 

„-ardelenești.” Toată puterea de viață şi cultură 
a. Românilor de dincolo 'se strămută la noi: 

mintea Ardealului s'a sălăștuit atunci la Bu- 
cureşti şi lași, căci, toţi fruntașii Ardealului 

"se găsesc în părţile noastre. 

XIII. 
Dar îndată. vine timpul pentru Ardeal 

de i se plătește datoria : mișcarea naţională 

trecuse din literatură, în politică. Se ridicase 
dintre ai noștri o: "personalitate uriaşă în 

desvoltarea conștiinței românești, Mihail Ko- 

"gălniceanu. Cea d'intâiu foaie pe care o 

- scoate, a fost t „Dacia literară“, iar nu”,,Mol- 
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'dova literară“ și după dânsa a venit „Ma- 
gazinul istoric pentru Dacia, — a lui 
“Laurian şi Bălcescu, cuvântul de „Dacia“ 
se repetă acuma des, şi aceasta arată cum 

cugctau fruntaşii de atunci: nu mai vedeau 

granițe, neamul românesc se simţiă, unul 
singur. a 
Cu idei de acestea, cu un nume ca 

„Dacia“, cu . liberalismul revoluționar pe. : 
care-l profesau tinerii atunci, cenzorii lui 
Mihai Sturdza, puşi pe gânduri, opresc apariţia 

revistei lui Kogălniceanu. Ce fac atunci scrii- 
„torii 2 Se îndreaptă către Ardeleni. Guvernul 

„austriac, care simția că Ungurii se mișcă, 

se răzima pe Români şi-i lăsa de:i să scrie 
în „Foaia pentru -minte 'şi inimă“ a lui Bariț, 

îi lăsa să scrie ce voiau ei,'şi literatură, dar: 

şi politică, politică ardelană şi politică româ- 

nească de aiurea. Toată generaţia nouă, care 
se formează înainte” de 1848, scrie în foaia lui . 

Bariț articole îndrăzneţe de tot, articole căl- . 
' duroase, straşnic de explosive şi revoluțio- 

nare peste orice măsură, care pătrundeau în. 
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țară. Veţi zice. cum? lată: Bariț: eră doar 

supus împărătesc, în București și lași existau 

- agenții diplomatice şi gazetele veniau la 

agenţie, care avea şi poşta, aşa cum € în. 

- Turcia astăzi. Cenzura nu putea să oprească 

gazetele ce veniau la Agenţia austriacă, şi 

- fiecare boier mergea  de-şi lua .foaia .din 

„Brașov acolo, cum: se duc în Peninsula - 
Balcanică Sârbii, Bulgarii şi Grecii de ieau 
gazetele )dela agenții dipiomatici ai ţării lor. 

Se întâmpla lucrul acesta: făceau. opoziție . 

“în scris Românii din lași şi Bucureşti, “și 

- trimiteau articolul lor la. Braşov, unde se 

tipăria,: şi cu foaia el se întoarcea în Capi- 

talele dunărene, ur.de se cetea de toată lumea. 

Era numai o mică “pierdere de timp. "Miş- 

carea dela 1848 a fost pregătită astiel în 
foaia ardelenească. | 

XIV, | 

În Ardeal se ştie că s'a ținut întrunirea 

„.mare dela începutul anului 1848, la Blaj, în 
Câmpul libertăţii, când Românii s'au 'de- 
clarat neam deosebit de celelalte, nsam . do-" 
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vind a trăi în forme naţionale, În Moldova 

ce încercase o revoluție ” înainte, dar nu 

izbutise. Când sa aflat de mişcarea “arde- 

leană, în Tasa- Românească s'a făcut rcvo- 

luţie. În Bucureşti, Vodă Bibescu a fost 

țintit cu pistolul de boieri tineri, şi la mij- 

locut lui lunie.a şi plecat: atunci s'a înte- 

-meiat Republica românească cu. un „Gu- 

vern provizoriu“ care-a ținut din unic până 

în Septembre. | 

Deci revoluția de o parte a munţilor re- 

voluţie de cealaită parte. Revoluţionarii din 

Țara-Românească erau. în parte Ardeleni, 

„cari fuseseră profesori. până atunci : Aron 

Florian a fost un fel de dictator în Oltenia, 

Maiorescu a avut un rol ca şi Bălcescu şi 

Eliad ;. revoluționarii de o parte și de cealaltă 

“au fost în cele mai strânse legături : ei şi-au 

făcut revoluția împreună. Cezar Boliac şi 

Bălcescu se întâlnesc în Ungaria după ce 

au fost goniți de. aici şi încearcă să împace 

în numele Revoluţiei pe Românii din Ardeal 

cu Ungurii. Şaguna, care, pe vremile acelea 
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'ținuse o bucată de vreme locul episcopului 
român neunit (căci exista un episcop unit 

la Blaj şi altul neunit, laolaltă cu Sârbii), Şa- . 

guna, ajunge în- 1848 episcop. Poruncile lui 
„sânt împotriva Ungurilor, prietenia lui, cre- 

dința "lui e pentru Guvernul. german și . 

“pentru Împărat; dorința lui cea mai sfântă! - 

să asigure rostul Ardealului în formele bunei- 
voinți împărătești pentru neamul românesc. 

EI întră "n legătură și cu: anumite elemente 

din țară, Prin urmare, vedeţi, necontenite 

legături și pe vremea Revoluţiei se: poartă 

între Ardeal și Principatele noastre La  Adu- 
narea de pe câmpul -Libertăţii din Maiu 1848 

"erau doară de față tineri moldoveni cari, 

fugiseră după înăbuşirea revoluţiei, : şi . era 

„ între dânşii acela care mai. târziu trebuia 

“să fie colonelul Cuza şi pe urmă Alexandru 
loan I: el a fost unul dintre aceia cari .au 

văzut minunea mare a trezirii neamului ro- 
mânesc pe Câmpul Libertăţii. 

Revoluţia a fost 'biruită, şefi celei din 
Principate au trecut în “Franţa, unde au 
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pregătit interesarea Europei în cauza  noa- 
siră, interesare care, pe urmă, ni-a ajutat 

Unirea la 1859. Ardelenii au dus-o ceva mai: 
greu. Împăratul a fost recunoscător, fără 
îndoială, pentru toate serviciile pe care Ro- 

mănii ardeleni le-au fost adus cauzei sale 
împotriva Ungurilor. S'a creat, cum se ştie 

o Mitropolie a Românilor uniţi, episcopia 

de până atunci fiind prefăcută în Mitropolie ; 
Șaguna a stăruit şi a căpătat şi pentru, epis- 
copia lui aceiaşi situaţie, şi a întemeiat epis- 

copii sufragane în: legătură cu Mitropolia 

din Sibiiu ; uniți şi neuniţi au dobândit, va 

să zică, ' alcătuirea bisericească definitivă. 
păstrată până acuma. Mai mult: Șaguna, 
om foarte cuminte, a dat credincioşilor Bi- 

sericii sale statutul, după care la adunările 

bisericeşti din fiecare an nu iau parte, nu 
numai clerici ci și delegaţi ai mirenilor. ŞI, 

de oare ce Biserica e în legătură cu şcoala 

de oare ce şcolile româneşti sânt confe- 

* sionale, rezultă că pentru: afacerile biseri- 

cești şcolastice și culturale există un Par- 

Viaţa rom, în Ardeal. — 65 — N. lorga. 3 
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lament românesc, cel puțin al Românilor 

neuniți, care se adună în fiecare an şi pe 

„care Guvernul unguresc nu-l poate desfiinţa 

„de oare ce a fost creat printr'o diplomă îm- 

părătească și Împăratul care a dat diploma 

e acelaş suveran, care nu-şi poate călca 

iscălitura. Noi am întemeiat Academia 

pentru centralizarea cercetărilor privitoare 

"la limba şi istoria noastră, ei au întemeiat 

” Asociaţia ardeleană pe lângă cea din Mara-. 
murăş şi. cea din părțile bănăţene — pentru 
cultivarea limbii românești și a literaturii - 
naționale. Vedeţi ce frumos . paralel merg - 

paşii noştri înainte, pe lângă paşii lor! 

Acuma, noi am schimbat pe Cuza-Vodăla 
1860, l-am izgonit, fără ca el să fi fost vrednic 

- de izgonire, şi am întemeiat un rost nou a 

“țerii noastre. România a avut şi zile mai 

bune şi zile mai rele, La 1877 am îăcut 
războiul. 

Când a fost războiul acesta ruso-româno- - 
turc, se ştie că. Ungurii s'au aprins de en- 
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tuziasm pentru Turci ; se vorbia de o sabie 

de onoare care să se dea lui Osman-Paşa, 

şi câte altele: în toate privințele Ungurii 
s'au încălzit pentru Turci, cari apărau stă- 

pânirea lor în Europa; Românii din Ardeal 

s'au încălzit însă pentru cauza românească, 

Şi, biruind Românii, dând dovadă de netăgă- 
duită vitejie ia -1877, fraţii noştri au fost mai 

mândri de dânsa decât noi chiar. Noi am luat 

războiul cam ușor, ca un eveniment de toate zi- 

lele: un lucru pe lângă altele, aşa l-am consi- 

„derat, cu uşurinţă. Cine a văzut războiul, ştie 

că noi îl vedem mai mare acum decât contim- 
poranii, cari nu i-au înțeles însemnătatea 
afară doar de un moment în adevăr zgu- 

"duitor, pe care îl înseamnă Titu Maiorescu în 

notele-sale de Istorie Contimporană: când 
Rușii au întrat în Bucureşti şi s'a ţinut pa- 

radă mare şi lumea s'a dus să-i vadă, de cu 

riozitate, dar pe urmă s'a mișcat sufletul tu- 

turor când s'a văzut iarăşi oastea străină 
pe pământul românesc şi ochii tuturor s'au 
umplut de lacrimi față de ruşinea umilinței 
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trecute care se întoarccă înapoi. Mult mai 

mult au simţit. gloria noastră fraţii din Ar- 

deal, asupra cărora s'a răspândit ceva. din 

aureola -care a încunjurat oastea noastră 

biruitoare "mpotriva Turcilor, 

Noi am întemeiat Regatul, am desăvârşit 
rostul nostru în toate: domeniile, am pus 

România pe temelii “statornice. E opera 

de mare organizator a lui lon Brăteanu, așa 

de mare încât scuză toate slăbiciunile, mai 

mult ale altora decât ale lui. Ei bine, când 
România a fost tare, Românii de dincolo 

s'au resimţit; atunci a început acea nouă 
mişcare ce i-a întrodus iarăși în viața po- 

litică a monarhiei; atunci s'a întemeiat 

„Iribuna“ din Sibiiu ; atunci s'a ivit ideia 

Memorandului către împărat, pentru ca cl cel 

puţin, care se găsește mai pre sus de urile 

de rase, să dea încercatului şi vrednicului 

ncam românesc de acolo drepturile sale 

fireşti ; atunci a fost acel mare proces al 

Memorandului, cu straşnica manifestaţie de 
viaţă românească desfăşurată la Cluj. A 
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fost un moment când s'au zăpăcit Ungurii 
de puterea curentului de - viaţă care cu- 

prinsese toată Românimea; se temeau de 

cine ştie ce act nebun! Cine a apucatzilele 

acelea nu le uită niciodată, căci poți să ai 

„Stăpânire străină, dar când e putere sufle- 
tească întrun neam care trăieşte în adevăr, 

cl poate să puie în respect şi să umple de 

frică stăpânirea, cu toate că ea are la în- 

demână toate mijloacele materiale și se ra- 

zimă pe o armată disciplinată. 

„Cu două constatări o să mântuiu aceas- 

tă lecţie: cu una tristă şi cu una veselă. 
- După 1888 ne-am înglobat tot mai mult 

în noroiul luptelor politice cu caracter. ma- 
terialist şi personal, lipsite cu desăvârşire 

de program şi de orizont. Românii din Ar- 

deal au suferit pe urma acestor lupte de par- 

tid înverșunate, care se îngrămădiau în ju- 
rul unor anume personalități ; am avut .noi 

sturdziştii şi tachiştii noştri, au avut şi ci 
sturdziștii şi tachiştii lor; n'a fost oraş din, 
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Ardeal care să nu fi avut două giupe co- 
respunzătoare cu partidele liberal .și con- 

servator din România ! Nu era de ajuns des-". 

binarea veche religioasă între uniţi şi neuniţi, 

se introducea, o nouă nenorocire, după cum 

unii cetiau gazeta unui partid sau a celuilalt 

după cum unii se bucurau de favorurile şi 

primirile domnești ale unui partid, iar cei- 

lalţi de favorurile şi primirile domneşti ale 
partidului celuilalt, - 

La dânşii însă ţeranul e cinstit; adecă: 

el personal fireşte, e cinstit, dar vreau să 

spun: i se-dă cinste, e ţinut în cinste; nu 

se rușinează nimeni de sudele sale” care 

poartă încă opinci şi suman; nu se rușinează 

acei cari ajung, de părinţii lor cari poartă 

haina cu care au muncit o viaţă . întreagă, 

şi nu fac ca anume mahalagii din ţară dela 

n0i, Cari, îndată ce fiul s'a ridicat, se grăbesc 

să lase hainele ţărăneşti şi să îmbrace pe cele 

de oraş, Acolo ţerănimea a stat totdeauna 

în bună înțelegere şi în legături de-frăţie cu 

clasa cultă şi bogată, cu clasa conducătoare. - 
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Prin urmare era mai firesc ca în scrisul 
cărturarilor lor să se oglindească sufletul 
„poporului. “Atunci Ardealul a trimes pe- 
vremea mișcării literare a junimiştilor, pe 

„vremea apogeului  „Convorbirilor Literare“ 
pe Slavici, care a dat nuvela nouă, oglindind 
felul de a fi al poporului din Ținutul său. 

Nimeni m'a străbătut mai adânc felul 
de a fi al! țeranului ungurean decât loan 
Slavici. Apoi, în jurul „Tribunei din Sibiiu, 
ceva mai târziu s'a ridicat un poet inspirat 
numai de poezia populară și de viața poporu- 
lui nostru, Gheorghe Coșbuc. N'au găsit un 
cerc de activitate potrivit pentru dânşii în 
Ardeal, şi au trecut la noi. Întâiu influenta 

„lor a fost mai mică, pe urmă a tot crescut. 
Pe lângă curentul pornit dela dânşii s'a 

adaus un alt curent, pornit din cunoașterea 
trecutului nostru, a: pământului nostru, și 
atunci s'a îmbinat acel curent “ în legătură 
cu viața poporului, care venia din Ardeal 
Şi din părţile ungureşti, cu curentul celalalt, 
pe care numai noi îl puteam începe, căci 
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noi sântem în legătură strânsă cu. toate 
elementele istorice ce sânt date de existența 
Principatelor noastre, de existența Româ- 
nilor în Stat deosebit. Şi prin îmbinarea acea- 
sta a răsărit întâiu în iiteratură curentul 

naționalist, care curent naţionalist, după ce 

a luat în stăpânire sufletele întregii tinetimi 

dela noi, a trecut în Ardeal. 

| Aici în Ardeal a găsit oboseală, a găsit 
„ desnădejde, a găsit dezorientare. După avântul 

cel mare al: „Tribunei“ din Sibiiu, .al Me- 

morandului, al speranţelor falnice, se co- 
borâse o toropeală asupra Românilor de 

„acolo, | 
Se știe că timp de zece ani de zile, Ro-. 

mânii din Ardeal au dus viața. cea mai 

ştearsă pe care a avut-o vre-odată în toată 
dezvoltarea lor conştientă: se cufundă fiecare 
în avantagiile vieţii materiale, între casa de 

bani, între casinele cu jurnale şi între unele 

Bănci recunoscătoare, — între acestea se în- 

vârtia circulația vieţii inteligenței româneşti 

din Ardeal şi Ungaria 
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Dar iată că noul curent pătrunde dincolo 
și e mai prețuit în anume momente dincolo 
decât dincoace: și ne aflăm astăzi iarăşi în 

comunitate de gândiri şi aspirații, cât pri- 
vește mai ales generația tânără, ' 

Prin urmare, în momentul de față, de o- 

parte şi de cealaltă stăpâneşte în cultura 
Şi în concepția politică a, neamului nostru, 

în concepția mijloaceler prin care sântem 
chemaţi a aduce la îndeplinire scopurile 

noastre fireşti, o unire desăvârşită. 

Neînţelegătorii şi invidioşii, cei pătrunşi 
de falșe idei de socialism pot să facă zgomot 
în anumite momente, şi să declare că această 
unitate nu există, dar nu trec decât câteva 
luni de zile și adevărul reintră în drepturile 
sale, proclamând existenţa unităţii conştiinţei 
româneşti de o parte şi de alta a mun- 
ților, conștiință care se razimă pe aceiaşi 
cultură, conştiinţă care provoacă aceiaşi ac- 
tivitate politică, activitate politică îndreptată 
după aceleaşi principii şi care pregătește în 
chip indubitabil, pentru noi, pentru urmaşii 
noştrii mediaţi sau pentru generaţiile mai 
îndepărtate, același viitor. 
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„3 MALU.:) 

Până ce fraţii noștri din Ardeal și alte 

provincii româneşti se vor deprinde şi li va 

fi îngăduit a serba cele două serbători na- 
ționale ale noastre : serbarea întemeierii Ro- 

mâniei, la 24 lanuarie, şi serbarea triumfului 
României în alcătuirea actuală a ei, la 10 
Maiu, până atunci e bine că ne-am deprins | 
noi să serbăm cea d'intâiu și "hotărâtoare 

afirmare naţională a Românilor de dincolo, |. 
_3 Maiu. 

Fiindcă 3  Maiu,  însemnează cea 
d'intăiu afirmare a neamului nostru dincolo, 
nu ca națiune de iobagi, menită să lucreze 
necontenit pe ogor străin, nu că naţiune 
blestemată să stea totdeauna în întunerec și 

1) Cuvântare. ţinută ia serbarea „Ligei culțu- 
rale“ în București (3 Maiu 1910), 
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sărăcie, ci ca naţiune care, întemeind o tra- 
dițiune ce nu exista până atunci, se afirmă 
cu drepturi asupra pământului ei şi cu che- 
mare față de viitorul ei. 

Ziua aceasta de 3 Maiu 1848 n'a fost 
o zi pregătită, şi tocmai de accia ea cuprinde 
O învățătură mare, şi pentru Ardelenii cari 
au venit după 1848, şi pentru noi, cu toţii. 
Innainte de 3 Maiu 1848 n'a fost o întreagă 
agitaţie, în masele adânci sau la Suprafaţa 
poporului românesc: poporul românesc de 
dincolo a fost surprins de mişcarea de la 
1848. Partea care locuește dincolo de munţi 
a națiunii noastre mavea conducătorii ei fi- 
reşti; avea preoți cari nu se simţiau mai 
mult decât preoți, avea tigeri cari se ridi- 
caseră prin învățătură mai presus de alți 
tineri, şi câtiva elemente, foarte puţine, ame- 
stecate în viața administrativă, dar un ele- 
ment politic care să conducă poporul nostru 
pe plaiurile ardelene și ungurene, nu exista, 

Şi, dacă totuşi s'a putut isprăvi atâta, 
cred că aceasta este o strălucită dovadă a



însuşirilor mari ale naţiunii noastre, însușiri 

pe care să ne deprindem a le preţui noi şi 

să nu aşteptăm ca străinii să le prejyiască 

înnainte de noi.. 

Va să. zică: fără să aibă o „piegătire 

specială, fără să aibă o clasă menită să con- 
ducă, fără să se găsească împrejurul acelora 
cari pot da o îndrumare politică, națiunea 

română a ştiut ea singură să-şi găsească 

îndrumarea. 

In anul 1848,'ştiţi, Ungurii au ridicat 

steagul libertăţii, egalităţii şi fraternității, trei * 

zeițe foarte frumoase, care călătoresc prin 

ceruri, de le vedem une ori, sau ni se năzare 

că le'vedem, dar care nu obişnuiesc să se. 

coboare pe pământ. Niciodată nu-s'a strigat 

numele celor trei zeițe fără ca acei cari stri- 

gau să nu-şi închipuie că fericirea desăvâr- 
şită o să cadă asupra tuturor oamenilor de 
pe pământ. Şi, când Ungurii cari la 1848 
strigau în limba lor libertate, egalitate şi îra- 
ternitate, cuvinte care nu sunau dulce ca în 
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Timbile latine, ci ca o amenințare, ca o în- 

taie detunătură de armă, când Ungurii, va 

să zică, în sălbatecul graiu al strămoşilor lor 
au chemat şi ei pe cele trei zeițe, vor fi fost 

printre dînşii și de aceia cari credeau cu 

adevăra că toate neamurile de pe pământul 

Ungariei (se pot ferici prin libertate, egalitate 

şi fraternitate, chemate în orice limbă și 

proclamată de orice popor. 

Insă âşa e lăsată lumea că, oricât ar 

vrea cineva să o înfrățească întreagă, ea tre- 

Duie să trăiască în rosturile ei “naționale. 

Ungurii avuseră un şir întreg de străluciți 
cugetători. politici, de mari scriitori, de agi- 

tatori cu însuşiri deosebite, cari coboriseră 

până şi în sufletul celui din urmă dintre 

Maghiari -conştiința că aparţine unei naţiuni 

stăpânitoare, că, precum până atunci au stă- 

pânit Ungurii, şi de atunci înnainte, pe pă- 

mântul Ungariei tot Ungurii vor trebui să 
stăpânească. Şi, când au voit să cheme pe 

cele trei zeițe ale păcii, sa auzit un strigăt 

de războiu pentru afirmarea toi mai puter- 
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nică şi triumful tot mai desăvârşit. al ratie 
lor, maghiare, / 

Dacă naţia noastră românească at fi 

fost o nație pregătită, dacă naţia: noastră ar - 

fi fost străbătută până în adâncul ei ge cul- 

tură națională, dacă ar fi avut o: dasă de 

sus pa care să se fi deprins cei de jos 

să o asculte şi de la care să primească, cu 

dragoste şi recunoştinţă, învățătura, mar fi 

fost de mirare dacă la afirmarea libertăţii, | 
egalităţii și fraternității ungurești am fi răs- 
puns_ noi, poporul . românesc de acolo, cu 

afirmarea „altei“ libertăţii, egalităţi și frater- 
nități, 

Atunci n'ar fi fost de. mirare ca o na- 

țiune educată, bine crescută, — nu în ceia 

ce priveşte bunele moravuri, ci în ceia ce 

priveşte sentimentele care întăresc un popor,— 

ca o astfel de nație să nu se lase a fi în- 

şelată de orice strigăt de libertate, scos în 

orice limbă, de orice făgăduieli de egalitate, 

garantate de orice popor şi de orice mână 

de frăţie întinsă cu ghiare oricât de ascuţite, 
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Dar minunca cea mare săvârşită “n Ardeal 

în Maiu 1848 a fost că un popor nepregătit, 
incultĂrobit, deprins a purta de veacuri sclă- 

via, pohor care de mult nu fusese stăpân 

pe pământul său, ci care, “din cele mai de- 

părtate viemuri, de când cel din urmă dintre 
Voievozii lomâni căzuse acolo apărând, odată 

cu brazda be care lucra, libertatea care era 

simbolisată în această brazdă liberă, — trăise 

necontenit” supt jugul străin. Naţia avea dar 
câțiva jurişti, cărturari cari nu îndrăzniau să 
se afirme, nu cutezau să spereze, dar în 

mulțimea aceia, care va fi părut celor. ce 

ridicau steagul maghiar al libertăţii, egali- 

tății şi fraternității un vulg cufundat pentru 

totdeauna în robia sărăciei, în întunerecul 

minţii, menit să fie totdeauna substratul des- 

prețuit pentru afirmarea şi triumful unei ci- 
vilisații străine, s'a ridicat instinctiv un stri- 
găt de revoltă, şi el a fost în acelaşi timp 
un strigăt de sigură şi mândră afirmare, care 
a dat atunci pentru întâia oară Românilor de 
dincolo expresia valorii lor naţionale, 
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Aceasta s'a hotărât atunci, în Mai 
1848, Cine ar îi văzut pe cei cari au sirâls 
aduriarea, pe cei cari o sfătuiau, cine ăi fi 

văzut pe acei cari erau sfătuiţi în.a tastă 

adunare, s'ar fi gândit că de aici no ă iasă 

niciodată înțelepciune, că din acest;, Nazaret 

desprețuit al poporului „valah“ din Ungaria 

m'o să iasă niciodată cuvânt de mântuire şi 

iaptă mântuitoare. Pi 

Cei cari erau strânşi acolo erau ci un 

fel de nobil, Parlament, stăpânit de princi- 

piile politice superioare ale unei nații înnan- 

tate ? Nu. Stăteau strânşi țărâni ignoranți pe 
Câmpul Libertăţii, care, dacă nu e liber azi, 

cuprinde măcar veşnica amintire a libertăţii, * 

pe care am avut-o în acea clipă acolo, şi 

care poate se va ridica iarăși cândva, pe 
acel câmp sau pe alt câmp românesc, pentru 
nația românească. In acel câmp nu zac în- 

mormântaţi morţii noştrii de la 1848, sunt 

sămănaţi în toate brazdele de la poalele 
Munţilor Apuseni, sânt răspândiți în toate 

cimitirele satelor de acolo. 
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„Dar în Câmpul de Libertate zace ceva mai 

vorbitor decât mormintele morţilor: zace 

supt. piatra sfărâmată dăunăzi de dinamita 

urii străine şi întemeiată iarăşi de noi, de 

pictatea noastră, până se va preface în ma- 

rele monument al - afirmării naţionalității 

noastre libere în Ardeal, zace acolo, coborâtă 

în adâncul pământului, făgăduiala care a fost 

rostită în aier; liber de apostolii acelei zile 

mari de 3 Maiu 1848. (Călduroase și puler- 

nice aplause.) | 
Dacă ar fi fost, domnilor, în Maiu 1848, 

în lumea acciă, ungurească — care este ca - 

cum este, precum noi suntem cum suntem, 

și, atâta vreme cât vom fi amândoi cum 

suntem, atâta vreme va fi între ei şi noi o 

prăpastie, peste care va trece sau avântul 

Tor cuceritor, sau pornirea noastră de apărare 

“luând amândouă malurile acestei prăpăstii, 

care sunt de o potrivă pământ al naţiei. 

"noastre —; va să zică, dacă ar fi fost un 

mare filosof politic maghiar şi. ar fi văzut. 

ce se pregătește, ar fi zis: „o copilărie, o 
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jucărie de tineri, o încercare de studenţi, 
ceva care nu poate fi prețuit de marea în- 
înțelepciune de Stat ce trebuie să cârmuiască 
totdeauna un popor“. 

Feciorul de popă, feciorul de învăţător, — 
“puţini de aceştia —, feciorul de țăran au 
fost plecat, de serbători, după sfaturi cu 
alții mai bătrâni decât dânșii şi mai învățați, 
și s'au fost dus acasă. Şi, când s'au dus 
acasă, în loc să spuie celor bătrâni de la 
vatră vechiul „Hristos a înviat!“ şi să răs- 
pundă ceilalţi : „Adevărat a înviat!“, au venit 
ei şi au spus celor bătrâni de acasă, au 
spus cu glasul lor tânăr, mărturisitor de nă- 
dejde, fraţilor mai mari, părinților, biinicilor 
bătrâni cari sângeraseră pe câmpiile de luptă 
pentru Casa de Habsburg: „Aflaţi vestea 
cea mare, a înviat naţia românească !-. (Apla- 
use prelungite.) Şi atunci s'a ridicat prin, 

"glasul celor mulți şi umili, un „Adevărat a 
înviat!“ care a zguduit până în. temelie pă- 
mântul de nedreptate pe care ni-l ceream 
înnapoi. În el se cuprindea, în această cerere



nouă de libertate vie a pământului nostru, 

şi afirmarea hotărâtoare a  naţionalităţii 

noastre, şi învierea tuturor tradiţiilor noastre, 

şi legarea acestor tradiţii de viitorul care ni 
se deschidea în sfârşit. 

- Și atunci au început să vină, rând pe 
rând, sătenii români de pe toaie plaiurile 
Ardealului. 

Acuma nu € greu să adune cineva, în 

anume împrejurări, pe sătenii români: n'are 

decit să azvirle în mijlocul lor cuvinte de 

ură sau ispită mincinoasă. Şi cuvântul de 
ură îi va strânge, pentru că suferința lor 

e multă, ispita și minciuna îi vor aduna, 

pentru că multe minciuni au primit, şi pro- : 

babil că vor să mai primească, în răbdarea 

lor simplă. Cu ură și minciună îi poți strân- 

ge, dar de data aceasta nu-i chema nici u- 

ra, nici minciuna; îi ehema, în: forma cea 

mai simplă şi mai sfântă, instinctul de so- 

lidaritate naţională. 
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Atunci au pornit, din toate păr- 
țile, nu cum pleacă oștile, cu sabia, gata de 

luptă, ni cum pleacă mulțimile furioase, ga- 

ia să verse sânge, ci într'un alaiu care amin- 

teşte alaiul celor ce în noaptea Învieriii, se 

îndreaptă către biserici. Precum atunci, în 

sunetul clopotelor de miezul nopții, ” creşti - 

nul aprinde luminărica lui, şi bogatul ca şi 
săracul se îndreaptă spre lăcaşul său' de în- 

chinare şi aşteaptă, în tovărăşia tuturor suf- 

letelor, să se proclame învierea Dumnezeu- 

lui veşnic, care totdeauna moare cu orice 
- suferință omenească, dar totdeauna învie la 
chemarea liberatoare a faptei omeneşti (ap-. 

lause prelungite), tot astfel au plecat ei cu 

toții, din cele mai depărtate, şi mai uitate 
de, lume, şi mai bătute de Dumnezeu din 
satele Ardealului ; au plecat, cete, cete, nu 

cântând și strigând, nu vorbind: în drum, ci 

ca în tăcerea evlavioasă a nopții de Înviere. 

Era noapte adâncă, care de veacuri ţinea, 
întinsă asupra nației noastre: noapte de su- 

ferințe ale trupului, noapte de întunecime a 
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minţii; şi, de odată, în adâncul nopții ace- 
leia de întunerec pe care nimic nu părea 
că-l poate sfărâma, a început să sune, ai- 

monios şi argintiu, un clopot. Clopotul care 

suna atunci nu era un clopot de aramă ne- 

simţitoare ; în el nădejdea. sufletelor tinere 

care se pregăteau pentru desrovirea neamu- 
lui nostru românesc. Şi la auzul sunetului 

acelui argintiu nu era om destul de sărac 

care să nu ţină în.mânile sale un căpățel 

din lumina nădejdii pentru a proclama îm- 

preună cu ceialalți, biruința Dumnezeului 

românesc al viitorului asupra blestemului 
drăcesc al trecutului. 

“Au “venit, și erau mulţi, şi era 
“multă putere de stăpânire străină. Şi, când 

sunt atât de mulți “oameni, ' când duc cu 

dânşii atâtea suferințe, când în sufletul lor 

se sbat atâtea nădejdi, când mau fost de- 
prinși să meargă alături, când nimeni n'a 

venit la dânşii să li aducă un cuvâut de 

speranță, când aleargă cu toată asprimea 

durerii, cu toată furia răsbunării. oameni la- 
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"olaltă, e greu să-i stăpânească - cineva. Se 
trezeşte de-odată un spirit diabolic în mul- 
țimea aceia pe care întâmplarea a adunat-o 

sau vântul meșteșugit al patimii politice a 
strâns-o împreună. Ei bine, adunarea din 

Maiu 1848 n'avea nevoie să fie stăpânită, în- 
-frânată şi pedepsită. Când s'ar fi uitat cineva 

la miile de mii care stăteau împreună în 
margenea satului unguresc prefăcut întrun 

târg sfânt prin silinţile culturale ale neamu- 

lui nostru, când s'ar fi uitat la acele mii şi 
mii, ar fi crezut că vede, nu un popor nou, 

care nu știe ce este viața politică, cum se 

cucereşte libertatea şi cum se păstrează 

cinstea libertăţii ; ar fi crezut că uste o ve- 

Chie naţiune, că sau adunat cine ştie ce 
cantoane svițeriene, care de veacuri s'au de- 

prins să lupte liniştit,. şir de șir, om de om, 

pentru afirmarea libertăţii şi naționalităţii lor 

unite în cultul aceluiaşi ideal. Stăteau, nu . 

cum stă copilul la şcoală. nu cum zace ro- 

bul înnaintea stăpânului, stăteau, nu ca su- 

pușii, înnaintea Domnului lor, ci ca oameni 
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meniți totdeauna a fi liberi, în fața luminii 

depline a conştiinţei lor și apăsaţi de o 

singură răspundere, de răspunderea pe care 

ci față de ei o simțiau: în momentul afir- 

mării şi în ajunul faptei; Mulțimea aceasta 

ar fi sămănat, în cucernicia ei, în evlavia ci 

tăcută, în muta ei așteptare, ar fi sămânat 
mai mult cu cetele creştine care se stringeau 

în locuri pustii, aruncând departe de dân- 

„_sele păcatele păgânismului, așteptând ca 

dintro singură vorbă să răsară credința le- 

- gii celei nouă, e 

Popoarele străine nu ne cunosc, sau 
ne cunosc prin păcatele noastre, prin 

luxul nostru și slăbiciunile noastre, prin 

uşurinţa pe care le-o dăm dea îi stăpâni 

pe banii noștri la ei, şi dea fi, de o bu- 

cată de vreme, stăpâni pe munca noastră 

aici, la noi. Dar, dacă aceste popoare stră- 

ine ar cunoaşte trecutul nostru şi ar fi văzut 

senina înfățișare anaţiei româneşti pe Câmpul Li- 

bertăţiidelângă Blaj, la3 Maiu 1848, n'aravea ne- 
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voie să cerceteze în întinderea şi adâncimea 

ci civilizația latină ca să înţeleagă seninăta- 
tea, liniştea aşteptării demne, hotărârea tă-' 

cută a strămoşilor noştri Romani. Căci era 
ceva roman în mulțimea oamenilor săraci, 

inculți, în mulțimea muncitorilor de pământ 

cari nu purtau platoșă, nu rădicau steaguri 

în vânt, ci erau îmbrăcaţi în umila haină 

albă a ţăranului de la țară; era, de sigur,. 
ceva care amintia înțelepciunea, stăpânirea 

de sine, chibzuiala bună a înnaintașilor din 
vremile eroice ale .Anticităţii. 

Dacă a fost o frică în adunarea de 
la 3 Maiu 1848, a fost una singură: nu ca 

acei de jos să strice socoteala celor de sus, 

ci ca tocmai cei de sus să nu strice, prin 

patimile lor, prin înstrăinarea lor de suflet, 
prin neînțelegerile dintre dânșii, să nu strice 

maiestoasa armonie a celor de jos. Cei de 
sus, unii dintr'inşii, erau oameni cu învăță- 

tură, cari simțiseră în sufletul lor mândria 

acestei învățături ; cei de sus erau oameni 
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bogați, cari înțelegeau să afirme , puterea 

bogăției lor asupra celorlalţi; cei de sus 

erau credincioşi ai Bisericei unite şi credin- 

cioşi ai Bisericii neunite ; între dânşii stătea 

duhul rău al zavistiei de clasă, de situație 

socială, şi zavistia religioasă. Erau uniţi şi 

neuniţi, şi sătenii aceia adunaţi pe Câmpul 
Libertăţii de lângă Blaj, în 3 Mai. 1848; 

erau uniți şi neuniţi fiindcă aşa apucaseră 

din părinţi, și națiunea noastră aşa este, că 

respectă moștenirea strămoşilor : de ce să 

meargă la altă Biserică decât la biserica la 

care a fost dus trupul bunicului și tatălui 

său, de ce să calce pragul altui lăcaș de 
închinare decât al lăcașului în care s'a să- 

vârşit taina legii creştine pentru cei de în- 

naintea lui? Din iubire pentru tradiţie, din 

pietate pentru înnaintaşi, din sentiment de 

unitate şi de continuitate, unii din țărani 

aparțineau legii Răsăritului, ceilalți se de- 
Clarau uniţi cu legea Apusului. Şi atunci, 

dacă m'ar fi fost aceștia mulți, uniţi şi ne- 

uniți şi ei, dar ştiind şi alt drum decât cel 
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care duce la biserica neunită, dacă n'ar fi 
Ştiut ei alt drum decât acesta al desbinării, 
desbinată ar fi fost “adunarea din 3 Maiu 
1848. Aşa, însă, au venit cărturari deosebiți 
prin lege, au venit fruntaşi deasebiți prin 
ambiţii, au venit cei mari stând unii pe o 
treaptă de cultură mai înnaltă decât ceilalți, 
— şi atunci a fost clipa hotărâtoare pentru 
ce se va alege din ziua cea mare. Şi aceasta 
au hotărât-o cei de jos. 

Atunci s'a petrecut în mulţimea. aceia 
ce nimeni n'avea dreptul să creadă că se va 
petrece. S'a săvârşit —, cum se săvârşeşte 
adese ori, ridicându-se din adâncul neamului 
nostru cu o putere nebiruită, — minunea 
cea mare. Veniseră. ca uniți și neuniţi, ca 
oameni dintrun Ținut şi oameni: dintr'alt 
Ținut, ca oameni de un graiu şi oameni de 
alt graiu, oamenii dialectului de munte şi 
oamenii dialectului de şes. Și un cuvânt a 
fost rostit. Cuvântul că “Adunarea nu e re- 
ligioasă, ci națională, Şi. astfel acei cari au 
adus totdeauna afirmarea unității noastre 
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naţionale au fost aceia cari prin simplicita- 
tea nevinovată a suiletului lor au impus 

această unitate adunării sirânse pe Câmpia 
Libertăţii, . ' 

Şi atunci episcopul unit, un om bătrân, 

care săvârşise destul de multe păcate față 

de neam în viața lui, şi era să vie o vreme 

când păcatele erau să se pedepsească, şi | 

episcopul neunit, un tânăr, care unora li pă- 

rea prea tânăr și nu se bucura de multă 

încredere din cauza tinereţei şi a lipsei lui 

de încercare, dar care era să fie Șaguna, cel 

mai mare întemeietor al neamului nostru în 

margenile Bisericii neunite, şi prin Biserica 

ncunită în margenile întregii noastre vieți na- 

ționale de dincolo, — şi amândoi au mers, 

“nu unul de o parte și altul de altă parte, 

ci unul către altul. Şi, când au mers unul 

către altul, când steagul unit s'a plecat 'spre 

steagul neunit, coniundându-se în acelaș 

steag național românesc; atunci a fost ceasul 

de înfrățire definitivă a Românilor de din- 

colo, Şi atunci s'a putut vedea cât de slabă 
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e  desbinarea confesională, cât de slabă 
e despărțirea de clasă față de instinctul. po- 

_pular care confundă pe toți în aceiași con- 
- ştiinţă a unui singur neam, (Aplauze entusiaste) 

Atunci, a stat Vlădica de Blaj 
lângă  Vlădica de  Sibiiu, cărturarul 
lângă lângă ţăran, au stat cei mari lângă cei 
mici. Să ni ajute Dumnezeu să avem în 
România vre-odată prilejul acesta de a ve- 
dea că şi aici cel de sus vede până în 
adâncul suferinței celui de jos, iar cel de jos 
îndrăzneşte să privească plin de încredere 
până și spre cel mai de sus dintre locurile 
de sus. (Călduroase aplauze.) Au stat impre- 
ună, şi în acea clipă a existat pentru în- 
tăia oară o naţiune românească liberă. Până 
atunci existaseră mulți Români, . pierduţi în 
multe locuri, săvârşind multă muncă, îndu- 
rând multă suferință, fără să aibă un viitor 
înnaintea lor. După clipa aceasta de 3 Maiu 
1848 a simţit oricine, până şi cel mai umil 
dintre cei de faţă, a simţit oricine că există 
o națiune românească, şi există una singură. 
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Mai rămânea v prăpastie de trecut: se 

ridicaseră în mijlocul naţiunii româneşti ti- 

ncri cari stăpâniau cultură înnaltă. Bună 

este cultura  înnaltă, cu două condițiuni: 

una, ca această cultură înnaltă să fie în le- 

gătură cu toată viața poporului ale cărui 

clase superioare ajung până la înnălțimea 

culturii : să fie o cultură înnaltă care să 
înnalțe un popor, iar nu o cultură care să-i 

înstrăineze ciasa conducătoare (aplause pre-- 

lungite.) Şi, a doua, ca acei oameni împo- 

dobiţi cu cultură înnaltă să nu uite cu ce 

bani a fost plătită cultura lor înnaltă (Puter- 
nice aplause.) Să nu uite învățatul filosof, 

şi filolog, şi istoric, și teolog, să nu uite 

că la începutul istoriei, filosofiei, filologiei 

și teologiei lui a stat bucăţica de mămăligă * 

oreu muncită, pusă în traista copilului care 

se ducea la târg ca să înveţe carte, Avem 

destui cărturari gata să jure că nau rude 
în sărăcia lor de acasă (aplause puternice), 
avem destui cărturari cari ţin în față ușile 

„larg deschise pentru alți parveniţi şi cari au 
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in fund o uşă ascunsă pentru ca pe acolo 

să se străcoare părinți lor cari au venit să 

vadă unde s'a ridicat copilul sărac de acasă 

Și cărturarul nu odată este expus in ispita 

aceasta, nimicitoare: de suflet, în perversiu- 

nea fără păreche, în mişelia parvenitismului, 

ȘI, dacă este un parvenitism care închide - 
uşa cea mare în nasul părinților săraci, dacă 
este un parvenitism care nu se uită niciodată 
la locul umil de unde a plecat, este şi un 
parvenitism al culturii: parvenitul cultural 
nu mai ştie graiul pe care l-a auzit la în- 
ceputul viieţii sale; parvenitul cultural nu 
nu mai înțelege pe cel rămas în altă lume 
decât a lui, în care a căpătat o formă suf- 
letească deosebită de forma în care se îm- 

bracă sentimentele simple ale celorlalți, şi 

atunci parvenitul culturii vorbeşte un  graiu 

pe care ceilalți nu-l înţeleg, și graiul cellalt 
“nu răsună în urechea parvenitului. Parveni- 

tul cultural nu e totdeauna rău ca parveni- 

tul social şi politic; dar parvenitul cultural 

“respectă cultura aşa de mult, încât e îmbibat 
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sufletul său de artificialitatea acestei culturi, 
pe care a împrumutat-o şi nu mai poate 
comunica cu ai lui. El vorbeşte ca din no- 
uri, ca din mijlocul stelelor; e o cometă 
culturală (mare ilaritate, aplause prelungite), 
care ameninţă cu coada ei de trufie zădar- 
nică bietul pământ de muncă şi suferință a 
celorlalţi. (Călduroase aplause.) Rău nu este 
totdeauna, domnilor, dar fapta lui produce 
efecte rele. Nimic mai trist decât să vezi, în 
mulțimile. care aşteaptă de la cărturar cuvân- 
tul cel adevărat, cum aștepta dela preotul 
care iese din altar binecuvântarea, nimic mai 
mai trist decât să vezi coborându-se asupra 
fețelor la început pline de bucurie şi de în- 
credere vălul descurajării, al tristeţei şi al 
desnădejdii când cei de jos înțeleg că pănă. 
la sufletul lor nu poate să vie din înălțimi 

lumina căire care totuşi râvnesc (Mari ap- 
lause.) 

Atunci, d-lor, de petribuna din Câmpia 
Libertăţii a început a vorbi unul din cei mai 
mari oameni pe cari i-a avut neamul nostru 
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în Ardeal, a început a vorbi Simion Bărnuț. 

"Dar cele d'intâiu cuvinte, cele dintâiu frase, 

cele d'intâiu părţi ale cuvântării nu erau ale 

lui Simion Bărnuţ, ale lui Simion, fiul pă- 

rinților săi săraci din cutare umil sat al 

Ardealului, “ci cuvintele profesorilor celor 

mari pe care-i ascultase, ale filosofilor adânci 

pe cari-i cetise, ale politicilor înnalți la cari-și 

făcuse educaţia lui politică. Stătea mulţimea, 

şi nu înțelegea. Dar, de la o bucată de 

vreme, din mulțimea aceia s'a desfăcut o 

putere aşa de uriaşă, încât a furat înnapoi 

pe filosof. Vedeţi, ca şi cum Sar fi deslipit 
de pe pământul acâsta, prin puterea mândriei” 

sale, un om mai presus de ceilalți, zburând 

pe aripi de mândrie, şi de odată, din pă- 
" mântul care-l cerea înnapoi, sar îi ridicat, 

din adâncurile sale, o putere așa de nebiruită, 
încât, cu toate aripile trufei, fugarul să se 

întoarcă pe ţărâna pe care calcă ceilalți. 

Atunci Simion Bărnuţ a început să vorbească, 

nu în graiul cărturarilor, ci în graiul Ro- 

- mânitor, şi atunci fiecare dintre Românii aceia 
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l-au înţeles, s'a pătruns în sufiet de cele 
auzite, a primit împărtăşania conştiinţei na 

ționale pe care, ca un preot transfigurat prin 

înălțimea misiunii sale, o întindea mulţimii . 

ce aştepta acea cuminecătură (aplause). Şi 
atunci, comunicând în conştiinţă naţională 

poporul romănesc, miile și miile de ţerani 

s'au simțit unul singur, şi în clipa aceia s'a 

făcut ceia ce se săvârşeşte în biserică în a- 
„cea mare clipă a slujbei, când, fără sânge 

scos din vinele vii, tără carnea trupului sfă- 

râmat de suferinţi, se îndeplineşte jertfa cea 

mare a lui Dumnezeu răstignit pe cruce 

pentru mântuirea oamenilor 

Şi jertfă ca în biserică a adus națiu- 
na românească în clipa aceia, când s'a zis 

„Români, iobagi aţi fost pănă acum, fiţi Ii- 

beri ; robi ai pământului, stăpâniţi pământul 

pe care aţi muncit pănă acum. Aţi avut pâ- 

nă acum domni, să fiți domnii voştri ; peste 

toţi să se întindă libertatea deplină, egalita- 

tea fără greş, .frăția“. 
Dacă am îi fost o altă nație, un fel de 
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nație slavă cerşitoare, am fi zis: „Libertatea? 

Daţi-ni-o; o luăm; nu ni pasă de mâna 

care o dă; e vorba de darul pe care-l pri- 

mim ; voi rupeți lanțurile, esenţialul e ca 

lanţurile să fie rupte, şi binecuvântată să fie 

mâna, oricare ar fi ea, care loveşte în ru- 

ginitele lanţuri ale robiei noastre“, Cei adu- 
naţi în câmpia de lângă Blaj au zis însă 

altfel : „Mai bine să rămânem robi, mai bi- 
ne să trăim tot în vechea noastră iobăgie, 

mai bine să atârne lanţurile ruginite de mâ- 

nile şi de picioarele noastre, decât ca o 

- mână străină să ne scape din trecutul nos- 

tru de suferințe și să ne înalțe către viitorul 

nostru de libertate (aplause prelungite). Noi 

de noi ne vom liberă când va veni clipa“. 

Şi când un neam se liberează e! prin ej, 

rămâne liber, iar, când un neam c€  liberat 

de alţii, cade din robia care se vede în ro- 

bia care nu se vede (puternice aplause), din 

robia trecătoare în cea care nu va trece 

niciodată. - - i 
Şi, astiel, răspingând darui străinior



s'au dus să lupte în munți, nu pentru oa- 

menii libertății, ci pentru suveranul despo- 
tismului, nu pentru apostolii desrobitori, ci 

pentru acela care reprezenta însuși vechiul 

regim în toate însuşirile, dar şi în toate pă- 

catele lui, pentru Împărat, — pentru că nu-l 

ştiau Ungur, peniru că pe dânsul îl simţiau 

mai presus de calitatea națională a apăsă- 

torilor lor de pănă atunci. 

Dună aceasta, d-lor, — şi aici stă a 

treia învățătură care o pot da faptele din 
Maiu 1848 —, după aceasta a venit ceasul 
luptei înarmate. | 

Şi noi, de aici,din Principate, ne-am 
desrobit în primăvara anului 1848. Au venit 

tineri din Paris cari văzuseră cum Sau 

desrobit Francesii, au venit, soli ai desro- 
birii, în mijlocul nostru, au scos tricolorul în 

Bucureşti, în jurul tricolorului s'au strâns 

negustorii, s'a strâns o mare parte din ti- 
neret, s'a strâns o bună parte din armată, 
cărturari cu toţii: steagul libertăţii a fost ri- 

dicat la Istaz şi de la Islaz au plecat, după 
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proclamarea punctelor care. să cuprindă no- 
ul regim în Romănia nouă, au plecat, cine? 
Grupa care venise la Islaz, tot grupa aceia 

s'a întors la Bucureşti. Ai fi crezut că, dază . 

se. proclamă în mijlocul a mii şi mii de oa- - 

meni nedreptățiţi şi întunecaţi credința cea 
nouă, se va ridica o uriaşă oaste care va 

duce pe fruntași în Scaunul de stăpânire al 

Bucureştilor. Nu, au plecat cum pleacă o 

delegaţie electorală de la centru ca să facă 

o întrunire în provincie, și se întoarce la 

centru înapoi, iar alegătorii rămân unde ră- 

mân. Așa s'au dus-tinerii noştrii dela 1548, 

așa s'au întors, , 

Pe urmă a fost o defilare în Bucureşti 

— la laşi s'a încercat, nu s'a izbutit —, a 
fost o proclamare în Bucureşti, au fost ser- 

-bători cetățenești în Bucureşti, steagul liber- 

tății a fost arborat în. Capitală, am avut! 

Constituţia libertăţii (ilaritate) intrigile liber- 
tăţii, trădarea libertăţii. De toate au fost, dar, 

când a venit clipa hotăritoare, când ideile 

au trebuit să se prefacă în fapte, atunci s'a 

— 100 —:



, 

văzut câţi crau oamenii libertăţii în  Bucu- 

„reştii cei desrobiţi din Septembre 1848. Pu- 

țini au început, puţini au represintat mişca- 

rea, cu puţini s'a mântuit această mişcare, 

Dacă nu erau câţiva soldaţi cari nu erau 

meniți pentru luptă, ci pentru a stinge focul, 

dacă nu erau pompierii din Dealu! Spirii, ca- 

ri, văzând o oaste străină trecând înnaintea 

lor, să-şi aducă aminte că sânt o armată şi 

şi că înaintea unei armte pe pământul pe 

care trebue să-l apere, niciodată nu trebue să 

» treacă o armată străină, revolutia aceia s'ar 

fi mântuit fără să fi fost stropită de binecu- 

vântarea de jertfă a sângelui. Picătura de 
sânge a pompierilor dela 18:43 a apărat re- 

voluţia de atunci de cea iai mare rușine 

de care poate fi acoperită o inişcare de fu- 

iul acesta, de ruşinea ridicolului. 

Puneţi alături de mişcarea din Munte- 

nia mişcarea din Ardeal, Câte jurăminte nu 

Sau făcut la Bucureşti, în câte gazete nu 

s'au tipărit aceste jurăminte, câte poesii şi 
câte articole de fond nu s'au scris pentru 
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causa libertăţii! A: fi zis: Doamne, dacă 

națiunea crede aşa şi simte aşa, picior de 

Turc sau picior de Rus n'o să mai calce pe 

pământul României. Şi, peste câteva luni de 

zile, în mijlocul Bucureștilor stăpânia un 

Paşă turc, şi un general rus represinta oş- 

tile de ocupaţie, și undeva, în margenea 

Bucureştilor, unde era un frumos palat de 

vară în care stătea văduva unui Domn, a 

celui d'intâiu Domn naţional după stăpânirea 

fanariotă, se înfrăţiau, în sunetele unei bu- 
ne musici europene, uniforma turcească şi . 

uniforma rusească, afirmând, în mijlocul 

Bucureștilor clasei stăpânitoare cea mai dep- 

„plină umilință pe care poate să' o sufere un . 
ncam : ocupaţia trupelor străine. 

Dincolo, în Ardeal, ma fost nevoie să 
se facă jurăminte. Este o vorbă romănească: 

jură şi fură. Dumnezeu știe câți mau jurat 
şi furat. Aceia însă cari nu obişnuiesc să 

fure, jură mai rar. In 1848, lângă Blaj, ni- 
meni nu a rugat să jure şi n'a jurat nimeni 

nimic, sau jurământul care a fost a fust un 
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jrământ mut, în adâncul cugetului ficcăru- 
ia, Decât jurământul vorbăreț din Bucureştii 
anului 1646, mai binecuvântat a fost jură- 
mântul mut din cugetul țeranului de pe câm- 
pia Blajului (Călduroase aplause.) 

La cei cari nu juraseră, cari nu sc în- 
demnaseră prin scris şi prin oratosie, sta 

„găsit de-odată o oaste, și - oastea areia a 
luptat, mii de oameni dintr'insa au căzut, 
cu zecile de mii se socot jerifele luptei din. 
Munţii Apuseni pentru triumful ideii naţio- 
nale române pe pământul național român al 
Ardealului. Steagul era al impăratului, instinc- 
tul era al naţiunii noastre ; Impăratul a cu- 
les recolta, nui am muncit ca să se ridice 
recolta, semănătura aceasta pe pământul 
nostru din Ardeal. (Aplause îndeiung pre- 
lungite). 

Și pe urmă, d-lor, ce a fost după ce 
sa mântuit lupta ? La noi, au apărut marti- 

, eroi, veterani, toţi oameni 'ai libertăţii, 
cari, "după ce s'a stabi lit un regim nou, 
presintau polițele : fată, eu am lupta! pentru 
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libertate, am ţinut steagul tricolor, am . cău- 

tat să răsping pe străin, în ciipele cele ma- 

ri; şi, dacă nu eu, un frate al meu, dacă 

nu un frate al mieu, fratele tatei, cineva din 

familie, a fost martir al libertăţii la 1848!*, 

Curgă deci recompensele naţionale, rever- 

“se-se pensiunile ! Dar naţia, înnainte de toa- 

te, trebuie să fie recunoscătoare faţa de cei - 

cari au ajutat-o şi nu cer nimic, dar mai 

ales acei cari cer toate vor fi ajutaţi în 

adevăr. (Aplause.) 

La noi, d-lor, aşa a fost. Încă nici nu 
s'a mântuit rasa martirilor pensionaţi de la 

1848, şi dreptul de pensie trece din gene- 

rație în generaţie pănă la stângerea semin- 
ției. Cine a luptat atunci cu pâne albă la 

Paris, cine a luptat cu banchete la Bucureş- 

» ti, cine a luptat cu imnuri îndreptate către 

dânsul şi cu cântece cântate în onoarea lui 

la 1848, acela are față de naţiune merite 

„aşa.de mari, încât orice recunoaștere nu le 

poate acoperi. 

Dincolo, în Ardeal, n'a fost aşa, După | 
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revoluţie, când Francisc-losif a fost din nou 

adevărat stăpânitor în Ardeal, a spus: „Dau 

răsplată tuturor acelor cari au condus pe 

Români întru apărarea Tronului mieu; dau 

răsplată tuturor acelora cari sau găsit cu 

arma în mână în ţurul steagului negru-gal- 

ben; cine a făcut ispravă, să vie să spună“. 

Şi nimeni n'a venit să cerșească pensia 

care i se cuvenea pentru meritele saie faţă 

de Împărat. (Mari apluuse.) 
Fiindcă ei luptaseră, nu pentru Împă- 

rat, ci pentru națiunea lor, şi națiunea lor 

nu era în ceasul răsplății, ci era încă în 

ceasul în care se cer toate jertfele tuturor 

acelora cari pot să ierifească pentru dânsa 

„Şi pe când, aici, în ţară, cei cari au condus 

mişcarea din 1848, s'au ridicat la cele mai 

înalte demnități şi au putut să le transmită 

şi urmaşilor, acela care a condus, nu cu 

discursuri pe buze, nu cu tricolorul pe piept, 

ci tăcut, cu pieptul desgolit înaintea gloan- 

țelor, steagul apărat de însăşi ființa lui în 

mișcarea din Munţii Apuseni, — acela n'a 
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mântuit ca ministru în ţară desrobită, sau 

ca prim-ministru în țară triumfătoare, sau 

ca pensionar naţional în ţară recunoscătoare 

față de dânsul, ci a mântuit prigonit ca şi 
neamul său, umilit ca şi neamul său, şi ne- 

bun de durere ca și neamul Său, (Înflăcăra- 
te aplause, mult prelungite.) 

+ 
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Atitudinea critică a Românilor de . 
dincolo faţă de noi. 

d! — Un exemplu din vremea lui Cuza-Vodă 1) — 

Un lucru nu ne pot tăgădui nici cei 
nai înverşunați duşmani : unitatea absolută a 

neamului nostru, unitate de ja câre porneşte 

însăşi ideia „Ligei Culturale“, Ca sânge, ca 
înfăţişare, ca limbă — cu toate deosebirile, 

“ dialectele ori „subdialectele“, de case nu 

trebuie să tot râdem, ci mai bine să căutăm 
„a le înlătura în clasele culte, vo:bind limba 

literară —, ca port — care c al nostru, cu 

toată asămănarea, datorită aceieiași vechi 
înrâuriri de cultură tracică, pe care o are 

cu portul vecinilor de peste Dunăre —, ca 

datine şi superstiții, ca însuşiri sufleteşti şi 

de omenie —, în sfârşit, un singur neam 

suntem. 
1 idei exprimate în conferința ţinută la secţia 

Severin a Ligei Culturale. 
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Avem multe defecte şi slăbiciuni, — şi, 

dacă vom îndrăzni a scăpa de defecte, ne 

vor părăsi slăbiciunile de azi —, dar cu ele 

toate, în această unitate a neamului nostru 

ne găsim cea mai mare putere. 

Sunt popoare mari, care se găsesc 

adunate aproape ?n întregime în margenile 

aceluiaşi Stat şi care n'au totuşi această 

fundamentală unitate naţională. Astfel sunt 

Francezii, marele popor civilizat de la care | 
luăm adesca tocmai ce nu trebuie să luăm 

de la o civilizație prea înnaintată. Marea loa 

Francie are la Nord altă rasă, ait suflet, alte 

apucături față de Sudul locuit de mărunţii 

oameni oâcheşi cu' firea lor nobilă și zgo- 

motoasă. Pe cci din Nord mărimea trupului, 

bogăţia” sângelui, încetineala serioasă a miş- 

cărilor, gândului, graiului îi arată Germani 

de rasă, în cei de jos se simte ncastâmpărul 

nervos ai -neolatinilor. La Răsărit, spre Rin, 
ia Apus, spre Ocean, nu se va întâi. 
acelaşi tip francez. În colțul nord-vesțic al 
țării, Bretonii păstează încă în stratele adânci 
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ale poporului urmeie unei civilizaţii mile- 

nare, şi cuvântătorii cari se îndreaptă spre 

mulțimile lor au adesea nevoie de tălmaci 

cari să lămurească poporului ce voiesc 

ci să spuie. | 
„Noi trăim în multe țări, trăim, din ne- 

norocire, subt multe stăpânri străine. Dar 

"- mai trainică decât aceste țări în alcătuirea 

lor de azi, decât aceste stăpâniri e unitatea 

netăgăduită, biruitoare peste orice înrâurire, 

-a naţiei, 

Cu dânsa nu ne sperie hotarele. Ce e 

un hotar? Un stâlp văpsit în alte trei colori 

lângă. stâlpul văpsit în colorile noastre: un 

biurou de poliție unde se arată o hârtie 

pecetluită, Mână de om a pus stâlpul, mână 

de om îl poate scoate de unde se află, şi 

atunci nimeni nu va mai cere hârtia pecetluită. 

Pentru a săvârşi însă aceasta, trebuie . 

o treaptă de cultură mai înnaltă a unităţii 

noastre fundamentale, Ceia ce ne leagă azi 

sunt însuşirile sufleteşti, moştenirea de civi- 

Jizaţie a poporului, a celor necărturari, ne- 
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luminaţi, a celor cari nici peste hotarele 
noastre — deși noi, cești din Regat, stăm 
în această privință mai jos — n'au rostul 
cerut şi cuvenit în viața politică. Din aceste 
însuşiri sufleteşti populare trebuie să luăm 
elemente de civilizaţie superioară şi, subit : 
înrâurirea curentelor . mari ale culturii mo- 
derne, să alcătuim aceia mare civilizație na- 
fională care să se fi inspirat în toate ori- 
ginile sale de la .trainica și dela originala 
cultură a poporului nostru, 

„La această grea, dar binecuvântată ela- 
boraţie de cultură irebnie să luăm parte cu 
toţii, peste deosebirile trecătoare de graniţe. 
Pentru a colabora se cei. însăa ne cu- 
nosşte, şi, din nenorocire, ne cunoaştem cu 
mult prea puțin. Și trebuie să ne cunoaştem 
adevărat, pentru că cealaltă cunoaștere nu 
fotoseşte la nimic. 

Și, totuşi, așa, în chip superficial, ne- 
„complect, fals ne-am. cunoscut noi: Românii 
din România pe cei de peste hotare şi cei 
de peste hotare pe Românii din România. 
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Cu privire !a ceilalți Români, netibeii, 

aveam, în de obşte, părerea care -e înfăţi- 
şată în tablourile ce sz puteau vedea pe pereţii 

secțiunilor Ligei "celei vechi, care ieşia pe 
;1 stradă cu steagul odată la doi ani şi crede: 

| să-şi fi făcut asttel toată datoria. Un Român 
| „de dincolo“, zdrenţuit, scofâlcit, tremurător, 

'se zvârcoleşte subt biciul unui Ungur cu 

mustățile unse. El nu cutează decât să ceară 

„pomana noastră. Noi îl auzim, şi alt căciular 

român, ostaş al Regatului, trece munții. El 

“ucide pe Ungur şi-şi imbrățişează fratele 

„ desrobit. | 
... Tablourile nu sunt adevărate, şi fraţii 
de dincolo le pot privi ca injurioase pentru 

ci. Un neam care nu ştie decât să tremure, 

să plângă, să ceară ajutor, nu e vrednic să 

trăiască, În “zădar am sări să-l ajutăm. Ei 

însă nu sunt aşa. Atentatele Statului, care 

reprezintă un alt popor, sunt întâmpinate de 

atâtea ori cu bărbăţie. Rasa stăpânitoare 

își are cercul de acțiune îngustat: câteva 

procese ziariştilor, câteva opriri de cărți ro- 
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mâieşti, câteva tricolore rupte sau smulse, 
încercări brutale, dar stângace, de a ne lua | 
Școala şi Biserica, ceva şcandal pentru de- | 
putaţii noştri în Parlament, şi atâteă pot, Ar“ ; 
putea și mai puțin dacă ai noștri ar fi mail! / 
conştienţi de drepturile lor de cetăţeni de- | 
plini cari trăiesc pe pământul lor miienarj | 
căci doar nicio temniţă nu e aşa de largă în- | 
cât să cuprindă un popor vrednic, solidar , 
în lupta pentru scopurile. cele „mari ale ; 

- ființei sale, 

Dar și așa cum sânt lucrurile astăzi, 

avem acolo sate gospodăreşti, . pământuri 
„bine lucrate, şi prin” aceasta bine apărate, 

avem negustori, meșteri români, cari fin 

să-şi păstreze locul — unde nu vezi căruța 
micului negustor din Mărginenime! — „ avem 

instituţii şcolare şi bisericeşti, pe "care le 

ține săteanul nostru, avem o puternică orga- 

nizație a capitalului naţional —- oricât de 

„greşit ar proceda băncile de acolo. luând: 
capital orăşenesc pentru a lucra adese ori 

la ruina ecnomică'a ţeranului, împrumutat 
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fără rost şi executat fără milă —-, avem 

acolo stări cultura!e, mișcări literare, lupte 
politice, manifestări politice în Parlament. 

Nu prea ştiau cei de aici asemenea 

lucruri. Trenurile accelerate trec repede 

astăzi către Viena, către Paris, către Apusul 

“trălucitor. Tot aşa treceau, se pare, răpede 

vechile diligenţe ale boierilor de pe vremuri, * 

pribegiţi de frica războaielor şi prădăciunilor, 

„cari se înfrățiau acolo în Ardeal cu Saşii 
şi magnații unguri, 

De un timp, Românii din Regat văd 

însă mai bine ce este peste graniță. Anume 

împrejurări neobișnuite din viaţa celor „de 

dincolo“ i-au adus acolo. 
Astfel cu prilejul procesului Memoran- 

dului, cu al inaugurării catedralei ortodoxe 

din Sibiu, cu a celor din urmă serbări, 

adunări şi comemorații din acelaşi oraş, 

Unii duc pe acolo interesele lor de partid, 
cei mai mulți duc însă numai ce s'ar cu- 

veni un suflet românesc plin de iubire. Și 

acest- suflet se întoarce plin de înţelegere, --- 
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fie şi al d-lui Mille de, la Ica, descoperi- 

torul Ardelenilor, după ce a servit şi ser- 

vește încă înteresele Evreilor, 

Din partea lor, Ardelenii își făceau des- 

pre noi, cești de aici, păreri înadevăr minu- 

nate. Aici era Canaanul ţara fericirii, cu râ- 

uri de lapte, de catea-cu-lapte, iar, pentru 

nație, măcar cu râuri de bragă; munții se 

puteau tăia felii şi pune pe masă, Graiul ro- 

mmănesc suna mai liber decâi oriunde, şi, 

dacă boierul! de la Sinaia vorbia cu. ai lui 

numai franțuzeşte, poate că era numai ro- 

măneasca din țară, vorbită cu un accent de 
salon mai nobil, şi astfel n'avea de ce să 

se. umple de durere Românul din acele păr-." 

ți unde pentru limba romănească se întră - 

în temnița hoţilor. Cât despre patriotismul, 

„Naționalismul“ fraţilor din țară, nici nu pu-! 

tea fi vre-o îndoială. Sânt meșteri cei de 

sus la noi! După o declaraţie în folosul ca- 

pitalurilor streine, după o strângere de mâ- 

nă bancherului evreu, politicianul român 

găsia mijlocul să înflăcăreze inima Romă- 
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nului de peste hotare. Şi, dacă-i cerea de 

la bugetul român, pe care sunt atâtea guri, 

un ajutor, politicianul avea bună-voința să-l 

îndrepte la milioanelor „Ligei Culturale“, 
Mulţi Români de acolo erau aşezaţi în 

țară. Bine făcuseră venind la noi; azi n'ar 

face așa de bine. Acum primejdia e grozavă 
acolo, oastea stă în rânduri de luptă; nimeni 

mare dreptul de a-și părăsi postul de onoare 

chiar dacă âr avea suguranţa că cel d'intăiu 
gionte pe cl l-ar atinge. Şi nevoia noastră 

de ei, în ordinea culturală mai ales, dar şi 

în cea economică, e mai mică decât odinioară, 

când ei ni-au adus cele mai mari servicii 

servind în noi tot causa românească unică. 

Aceşti. Ardeleni veniți ia noi au uitat 

prea adesea ori pe ai lor de acasă şi nau 

ştiut să ne îndemne pe noi a ni aduce 

aminte de dânşii. Ei i-au lăsat, între altele, 

jără informații adevărate şi nepărtenitoare cu 

„privire la viața noastră, a celor din Romă- 
_nia. Ei au lăsat să se acrediteze tabula Ca- 
nâanului, de care niciodată, faţă de nicio 
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persoană, de niciun partid, de niciun cu- 

rent nu trebue se se vorbească de rău, 

fiindcă acolo, în ţara fericirii, nu e nimic de 
combătut şi nimic de sprijinit în interesul 
cauzei romăneşti. | | 

Au intervenit însă de curând împreju- 

tări care.au distrus pe neaşteptate şi cu 

mu'tă durere, de sigur,” legenda de aur. 

Răscoalele din 1907 au izbucnit. Ele au a- 

Tăiat suferinţa de jos, ca şi lipsa de lumină 

din mintea celor ce suferiau şi, în același” 

timp, lipsa de solidaritate naţională, de iu- 
bire frățească la cei de sus, | 

| Tot spune că fără cingătoarea: de apă- 
rare a luptei şi răstriştei Românilor ueliberi 

n'am putea noi trăi în Romănia. Dar ai noş- 
iri de. peste hotare m'ar putea trăi nici ci 
fără ființa Romăniei libere. Şi în această 
Romănie se va da lupta hotărâtoare, din care 

va ieşi sau viața nouă a unui Stat capabil 

de a: trăi, în avântul spre cucerire ai nea- 
murilor, sau tot o societate îmbătrânită, pe 

care ultimele zouduituri vor - apropia-o şi 
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mai mult de moarte. Şi pentru ca să tră-. 
iască ei, Românii de peste hotare trebuie să 

ne ajute a trăi noi, de o viață adevărată şi - 

puternică, — pentru noi ca şi pentru dânșii, 

pentru ceia ce represintăm de o potrivă. 

Şi în cugetarea Ardelenilor, Bucovine- 

niior şi altor Români despre noi a venit fa- 

za critică. 

Unii ar putea zice: de ce să rupem o 

tradiţie de neintervenire pe care ei au ști- 

ut s'o păstreze așa de bine şi așa de mult 

față de noi? Li se poate răspunde uşor prin 

exemple din vremea Unirii. 
Ardelenii mai ales avuseră o parte ma- 

re în alcătuirea noului învățământ românesc 

din Principate, de la vechiul Gheorghe Lazăr, 

care-şi are o statuie, pănă la cei cari nu vor 

avea-o niciodată de la noi, a căror recunoș- 
tință nu mai merge cătră marii cărturari. 
Fără dânşii cu greu'am fi putut avea aşa de 
răpede şi de bine şcoala noastră mai înaltă. 

Nu li-am mulțămit după cuviință. 

De la o vreme, pe la 1850, după ce 
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ei munciseră douăzeci de ani pentru noi, ni 
s'a părut că sânt prea mulți Ardeleni: în 
direcţia învățământului, în. școlile mari şi. 
mici, mâne în Academia învăţaţitor. Rostu-' 
rile lor ni se păreau că împiedecă prea mult 

rosturile noastre. Pănă să se ajungă la for- 

mula, neautentică sau deplorabilă, a lui lon 

Brătianu: „Vreau Ardealui fără Ardeleni“, 

ca şi cum am avea destui Români şi am 
suferi inumai de setea provinciilor nouă, frun- 
taşii, scrisului romănesc de pe la 1855—60. 
au început, supt conducerea bătrânului Eli- 
ad, care avea muit venin în sufletul lui, 
lupta sfântă împotriva elememtului ardele- 
nesc venit dincoace de munți. Neîndrăznind 
a presinta chestia altfel, ci erau înfățișați 
ca agenții Austriei și ai catolicismului, dar 
„mai ales ca răspânditorii graiului stricat, la- 
tinoman în forme şi ortografic, ca predica- 
tori ai jargonului savant al unui Laurian, În- 
fruntările blânde, în eraiu de Scriptură, ale 
lui Bariț, care amintea cănu ni-a rămas doar 
atâta, să ne înduşmănim degeaba, pentru 
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Siove sau litere, pentru o formă oi alta a- 

- cuvintelor scrise, rămaseră fără înrâurire, cu 

toată duioșia lor. 

Ardelenii nu ni-au făcut însă năcaz pen- 

tru această mare greşeală și urită nedreptate. 

Pentru ci Unirea-Principatelor a fost ca un 

izvor de viață nouă. Aveau deci Românii o 

țară mai mare, o ţară unită, un Domn ca 

acei Alecu Cuza, care-i căutase la ei acasă, 

care, nevăzut, văzuse pe Vlădica Șaguna la 

adunarea. fără deosebire de confesiune şi 

clasă din câmpul dela Blai, al Libentăţii, 

cea d'ntâiu. proclamaţie de drepturi a Arde- 

lenilor; aveau Românii o oaste, a cării ul- 

timă datorie era iimpede peatru oricine. În 

steagul cei nou îilfiia şi sufletul celor rămaşi 

în afară de noua Romănie, Astfel conştiinţa 

lor că pot să aibă un viitor crescu minunat 
prin unirea din 1859, cum era să crească 
piin cea d'intăiu Diruință romănească din 

18177 şi prin conștiința naţională, luptătoare 

şi de sigur biruitoare astazi. 

O puternică activitate prin presă începe 
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şi în Ardeal şi Ungaria, odată cu înflorirea 
ziaristicei la noi. Poeţii tipăresc imnuri cătră 

Romănia deplină. Reviste se încearcă şi din- 

colo. Scriitori: din amândouă părțile munte- 

lui colaborează la ele,'nu pe bani, ca azi, 

„ci ca o dovadă de iubire, ca o jerfă, plină 

de preț, — a celui ce n'are alt dinar decât. 

al talentului său, Cântăreţi de acolo trimet 

versurile lor spre cercetare şi apreciare, fie 

şi spre critică, lui Gheorghe Sion, Moldovea- 
nul așezat în Bucureşti unde publică „Re- 

vista Carpaţilor“, a cărei cronică notă cele 
mai însemnate fapte din viața Românilor de 
peste hotare și al cărui condeiu luă hotărît 

apărarea Ardelenilor împotriva acelor cari, 

din motive meschine, îi atăcau cu furia pe 

care o: dă numai interesul jignit. 
Foile politice de peste munţi nu erau 

totdeauna bine informate de la noi. . Spiritul 

public de acolo îl înfăţişează mai bine însă 

foaia de caricaturi Humoristul, scrisă slab 

într'o ortografie care răspinge, de tineri fără 
nume, dar aducând în desemnuri bine. exe- 
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cutate documente preţioase ale judecății fra- 

ților noştri față de noi. 
Ei arată că înțeleg pe deplin rostul 

cel mare pe care-l avea lupta începută de 

Cuza-Vodă şi Kogălniceanu, înlocuirea unei 

false țări de câteva mii de oameni, — un 

moft boieresc — cu o altă ţară adevărată 

a acelor cinci milioane ce trăiau într'însa, 

— o viaţă naţională. Ei simt că de soarta 

țeranului, care trebuie liberat și economiceş- 

te, nu „liberându-l“ prin izgonirea de pe 

pământul care era şi al lui după cele vechi 

legături ca şi după Regulamentul Organic, 

atârna şi soarta ţării, deci a Românimii în- 
tregi. Ei se arată hotărâți a sprijini acțiunea 

îndrăzueaţă pornită de cei 'doi oameni, din-. 

tre cari unul jertfia cariera sa politică, iar 

celialait îşi zdrobia tronul, 
La un început de an nou, împărțind 

acele daruri cu cari sânt totdeauna  mărini- 
moşi umoriștii, foaia de satiră și glumă din 
Pesta dă Romăniei o oaste înşiruită, cu tu- 
nurile gata, o oaste pregătită pentru misiunea 
cea mare, 
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Ceva mai târziu, când se începe lupta 
cu proprietarii cei mari, fără împrumuturi la 
Credite, fără lux în ţară, fără arendaşi stră- 
ini, deci represintând cu tot curajiul un mare 
interes real, cel mai mare interes conştient 
al țerii, — „Humoristul“ înfăţişează o ceată 
de lei măreți, cărora li răsar însă pe frunte 
urechile de măgar ale interesului particular. 

Leii cu aceste urechi răsping legea ru- 
rală, aproape fără a o discuta. Vodă-i tri- 
„mete acasă pentru denii, pentru rugăciuni, 
pentru contact cu alegătorii. Nu foloseşte 
nimic. Peste câteva săptămâni ei se întorc 
ce au fost. Atunci Camera se disolvă, cu - 
strigăte grozave de indignare, și legea se 
decretează. 

Kogălniceanu era să fie izgonit din 
Constituantă pentru acest atentat la dreptu- 
rile națiunii, iar Cuza pentru aceasta era 
să-şi piardă tronul. | 

Atunci apare în „Humoristul“ o îndo- . 
ită caricatură: de o parte se vede ce dau 
Românii din Ardeal şi Ungaria lui Kogălni-



ceanu pentru că a săvârşit crima disolvării 

“ Camerii: numele lui e scris în mijlocul unei 
cununi de trandafiri, iar „ciocoilor“, păgubi- 

ţi în drepturile ca și în interesele lor li se 
trimet, ca o frățească mângâiere, două bâte 

“mocăneşti încrucişate. . 

S'a isprăvit în sfârșit. Se face bilanţul 

unei Domnii care se isprăveşte, al unei acii- 

vități politice și sociale de înnoire care nu 

putea fi dusă mai departe cu oamenii acelei 
" generaţii. O mare ilustrație împărțită în pat- 

ru tablouri, înfățișează, de o parte, pe ţera- 

nul dinaintea împroprietăririi; înlănțuit de 

işlicarul boier și de lipitorile satului, şi în 
față pe ţeranul liber, cu ogorul lui, care por- 

nește voios pe un drum care, ce e drept, 

nu i-a fost cu noroc, Jos călugărul orec, 

stăpân pe larga paste a pământuiui roimănesc 

petrece între păhare : în față acelaşi, Kogăl- 

niceanu, cu acelaşi biciu, pune pe fugă că- 

lugărimea străină, exploratoare şi desfrânată 
Un ultim simbol e cel mai expresiv, şi 

el constituie și cel mai frumos omagiu pe 
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care: Românii de peste munţi i l-au adus lui 

Cuza, intențiilor lui și activităţii lui reformă- 

toare. | | | 
Pe când foile de „dincolo“ erau rătă- 

Cite de proclamaţiile înflăcărate ale autorilor 

trădării din Februarie 1866 şi repetau şi ele 
cuvintele de mândrie că s'a făcut. o mare 

revoluție fără sânge şi a căzut 'un „tiran“ 
fără fertfe, pe când, peste câteva zile, îi im- 

ptesiona doar figura lui Cuza, care lua cu 
cea mai deplină simplicitate, despreţuind şi 

iertând, drumul unui veşnic exiliu, — Hu- 

moristul publică această ilustrație. 

Un râu trece în unde spumegătoare: 

în el se îneacă un om, a cărui faţă se ridi- 
că pentru o clipă încă de-asupra valurilor 
ce-l înghit. E Cuza „Apa trece petrile ră- 
mân“, spune explicaţia. Şi, în adevăr, : sus 
se ridică stânci grozave, şi pe-ele e scris: 
„Ciocoi“, „ciocoi“, „ciocoi“,. . 

„O. prezicere care s'a adeverit. „Ciocoii“ 
au rămas : vechea aristocrație decăzută, din 
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advocăţimea îmbogăţită, din parveniţii şi ci- 

racii politicei, din străinii exploratori. E un 

merit al Ardelenilor de atunci că au prevă- 

zut această stare de lucruri şi e'0o datorie 

a celor de astăzi s'o combată, sprijinind ce- 

- le mai bune elemente ale Romăniei pornite 

în luptă grea pentru cea mai nobilă şi sântă 

dinire cause.



lacă un advocat al imnpăratului. 
— A.B. — 

Ziarele de dincolo fac zvon în jurul 

broșurii de curând apărute a unui A. B. ne- 

cunoscut, care a publicat în România un fel - 

ce mic catehism pentru întrebuințarea Ro- 

mânilor din Ardeal şi Ungaria, catehism al 
Cărui sens, după multe pagini de expunere 

şi încă mai multe de dedaluri și rătăciri, se 

poate cuprinde în cuvintele: prin Papă cu 
Austria, şi, dacă nu se mai poate astăzi: 
prin Papă, — măcar cu Austria fără Papă. 

Cele mai multe ziare de dincolo dau o 
mare însemnătăte broșurii. „Tribuna“, la care, 

multă vreme, a bătut vânt de către noi, na- 

ționaiiştii, vânt de Primăvară şi de vară, şi 

la care, de la partidele noastre, începe a 

suila, odată cu toamna, un vânt de bătrâ- 

— 126 —



„neţă, — sperăm că, odată cu bătaia acestui 

vânt, frații vor căpăta, de unde trebuie, şi 

blana necesară —, reproduce capitol cu ca- | 

pitol, cu o răbdare pe care nu 0 vor avea 

cetitorii, cărticica lui A, B. | 

A. B., — asta înseamnă: abecedar, az- 

buche, bucoavnă. Cu abecedarele, chiar cu 

acelea care se publică la Bucureşti pentru 

Ardeleni, cu m'am deprins să n'am a face. 
Le învaţă şi le cred copiii. Când sunt mai 

mari, numai dacă au interes să le învețe şi 

să le creadă, ori să fățărească una și alta. 

Deci aş îi lăsat pe eminentul "pedagog în . 

liniştea anonimităţii sale curagioase, dacă, de 

la cele d'intâiu pagini, nu m'aş fi găsit pe 
urma autorului. . 

„Unirea cu Roma“, „politica tradiţio- 

nală a României“, „cultura română“, spuse 

cu vorbe mari şi înțelese în chip îngust, 

Academia Română ca bază de discuţii. Am 
înțeles. ... 

Cum nu Sau supărat răposatul Stol- 
nicul Cantacuzino, răposatul Mihai Banul, 
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tot Cantacuzino, și alții. pentru atribuiri de 

„opere din partea mea, atribuiri pe care le-a 

recunoscut la cursul său de ltieratură și d. 

|: Bianu, rog pe d. Il. Bianu .să nu se su- 

pere mai mult decât aceşti boieri mari, dacă 

voiu zice celui mai colegial coleg din. Uni- 

versitate șt din Parlament şi superiorului 

“meu de la Academie: „Salve A. B.!“. 
Cu d. Bianu maş sta de vorbă mult. 

Scrisul său are această calitate, pentru ad- 
versari, de a i se putea .răspunde scurt. Din 

dedalurile şi rătăcirile d-sale politice, în care 
se cuprinde o somaţie imperativă către 

„Ardelenii săi de acasă de a se întoarce la 
prea-înnaltul prag habsburgic, aleg un ca- 

pitol, acela îri care se face. - argumentarea 

istorică. ÎI aleg pe acela, nu ca istoric, căci, 

dacă d. Bianu nu rămâne în specialitatea sa, 

îmi va îngădui să nu îngrădesc hotarele 
specialității mele, ci-l aleg pentru că, în 

privința lucrurilor de azi, pot îi păreri sub- 

biective, mai mult sau mai bine întemeiate, 

dar care cu greu se pot dovedi false una 
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pe alta. Cu privire la lucrurile ce au fost 
“ însă, interpretarea personală s'a isprăvit: 

morții vorbesc singuri, prin înfrângerile şi 

suferințele lor, şi cel mai dibaciu dintre tăl- 

- macii politicei lor nu le poate pune în gură 

alt graiu... ” 
D. Bianu pretinde că Ştefan-cel-mare, 

din care tinde a face un sprijin al Abeceu- 

lui său, a încercat să se apere de Turci. 

„Cu vecinii săi, cu Polonii și Ungurii“, ne- 

izbutind, s'a adresat „Papei de la Roma“, 

de şi era bun ortodox, de şi Papa il privia 

ca: şhismatic, pentru că „Papa era supremul 

reprezentant al intereselor europene“, și 

- Moldova, neamul românesc nu se puteau apăra 

decât „dacă se puneau. în concordanţă cu 

interesele Statelor şi ale civilizaţiei europene“. 
Ceia ce era de dovedit pentru ca astăzi, 

fie înnainte, fie după ultima lovitură dela 

Viena, ai noştri de peste munți. să se târască 
pe un drum înroșit cu sângele semenilor lor, 

către Viena mântuirii. Căci Papa şi Împăratul, 

una sunt; şi, unde nu e Împăratul, e măcar 
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Papa şi, împreună cu. da însul, interesele 
permanente ale Europei. 

Din nenorocire, d-le coleg Bianu, toată 
această argumentare e absolută - neadevărată. 
Drumul la Vicna o fi ducând pe alte căi, 
despre care atâta ştiu şi pot să spun că nu 
se osebesc, căci ele duc de la Ardealul su- 
ferințelor, prin Bucureştiul budgetelbr „spre 
Viena tuturor îndurărilor. EI nu se duce 
însă prin istoria acestui neam.. 

Va să zică nu e ' adevărat, Ştefan-cel- 
Mare mavea în el nimic din însuşrile unui | 
om comod și ale unui milog. Prin el însuşi, 
eră pentru dânsul, ca Şi pentru cei mai ilu- 
minați: din Domnii noştri, singura lozincă 

"posibilă a unei politice romăne şti. Pe Polo- 
ni şi Unguri i-a întrebuințat pentru nevoile 
lui. E sigur că inintea lui cumpănită de Mol- 
dovean care nu putuse învăţa nici dela Greci 
nici dela lezuiţi, wa hrănit niciun proect 
politic și nu s'a întins în margenile niciune-" 
ia din nebuniile care se chiamă sistem de 
alianță națională, 
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Pe o veşnică schimbare, după interese 

în continuă orientare, se razimă orice politi- 

că internațională. Căci între politica inter- 
nă- şi cea extârnă e o mare deosebire. Po- 

litica internă trebuie, supusă nevoilor. unui 

neam : prin urmare ea are scopul său în ea 
însăşi ; astiel ea poate şi trebuie să fie sta- 

tornică. Politica externă-are scopul său. în 

afară de cercul de acțiune şi, prin urmare, 

ca nu se poate şi nu trebuie să aibă o uni- 

tate, care ar fi mai dăunătoare, în mijlocul 

schimbărilor internaționate. De aceia, naţiu- 

nea e hotărâtoare şi aici, în lipsa. unui prin-: 

cipiu permanent şi sacru de o viață inter- 
națională. în e 

Ştefan a înfruntat pe Turci atâta, „vre- 

me cât aceștia îl amenințau cu desfiinţarea. 

Atunci când a putut să asigure liniştea ţerii 
sale, fie și prin pierderea celor două cetăţi 
ale Dunărit și Mării Negre, el a făcut pacea 
sa cu Turcii, Sentimeitul lui creştin a 'ră- 
mas ; el făgăduia să-l dovedească ' numai în 
casul unei mari acțiuni europene împotriva 
păgânilor, -. at 
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Aceasta: e politica lui Ştefan-cel-Mare, 

“Papa ? O visterie, la care Ştelan făcea apel 

crezând că are drept să-l facă. Şi atât. Habs- 

burgii ? Aliați de o clipă supt unghiu speci- 

al'al intereselor ungurești, deschise printr'o 

succesiune la tron. Europa? Nu : conceptul 

geografic, ci conceptul politic!: Dar acest 

concept nu exista atunci, Exista conceptul. 

Creștinătăţii, sau, mai bine, tindea să existe 

Şi fiindcă nici odată n'a putut să existe, Ște- 

fan a întins mâna Sultanului. 
Cu Ştefan. prin urmare sa isprăvit 

Mihai Viteazul vine la rând în argumentarea 
d-lui Bianu. Şi el se razimă pe Unguri, pe: 

cei din Ardeal, cari ţin. locul Ungariei libere, 

El are „un plan măreț: de a uni cele trei 

țezi române întrun puternic bulevard al Eu- 

ropei în contra barbariei orientale“ De aceia 

„a scris şi el Papei la Roma“, de aceia sa 

pus supt protecția Împăratului Rudolf al. 
II-lea“, de aceia „a mers- în persoană la 

Praga“. 
- Şi aicea e necunoștința vieţii istorice, 
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judecata greşită a ei, tendința zădarnică, — 

cu un adaus de cruzime puţin cam impie în 

strămutarea înţelesului unei mari şi dureroa- 
se experiențe politice . 

| Ce a vrut Mihai? Întâiu, să trăiască 
potrivit cu sufletul său cel mare în hotarele 
unei țeri mici şi ale unui neam  ncînţelegă- 

tor. A smuls Turcilor libertatea principatu- 

Iyi muntean. Mai departe nu prea avea ne- 

voie de sprijinul nimănui. Turcii” aveau atâ- 

ta de lucru în Ungaria, încât erau gata să-l 

îngăduic în cele mai uşoare forme de vasa- 

litate. Împărăția lor era în decadență, inca-! 

pabilă de a câştiga înapoi, fără concursul 

mișeliei noastre, ceia ce pierduse faţă de noi. 

În Ardeal, prin retragerea lui Sigimund 
Bathory se făcuse însă un gol politic. Orice 
gol în atmosfera politică trezeşte o furtună, 

şi anume din acea parte unde organisaţia e. . 

mai deasă și hotărârea mai gata. Astfel a 
a luat Mihai Ardealul. L-a luat pentru el, 

dar în numele Împăratului. De acesta sc le- 

gase cu jurământ, nu pentru că ar fi fost 
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represintantul intereselor. generale  curopene 

ci pentru că luase locul lui Sigismund Bat- 
hory în: Ardeal. o 

Întitulându-se Căpitân împărătesc în 
țara cucerită de dânsul, el avea un drept de 
sccunoaştere fără zăbavă, la ajutor în toate 

„privințele, la bani. şi "oaste. Le-a . așteptat, 

- mulțămindu-se a întreține cu Turcii relaţii 
de garantare a situației sale, aproape uri an 
de zile. În- acest timp, la orice s'o fi gândit 
tragicul erou, la un lucru însă sigur că nu: 

“la interesele» Creștinismului şi la Europa. 

La interesele Creştinismului ? 
„Dar atunci în Europa. erau trei Creşti- 

nătăți care se hiptau cu-mai multă furie de- 

cât Creştinismul împotriva Islamismului. Era 

Creștinătatea catolică, cea luterană şi calvină, - 
cea ortodoxă! Ideia creştină era: numai 0 

mască pentru anumite idei politice, -o  fan- 

tasmă trecătoare a unui visător. 
Papei “i-a scris Mihai o“ singură dată, 

în treacăt, pentru bani, Niciodată un om al 

lui wa călcat pragul Sfintei Sfintelor din 
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Roma, papucul ponțifical ma primit nici o 
sărutare din buze valahe. . 

__Şi după un an de aşteptare zădarnică, 
Mihai a văzut oastea împărătească, strânsă 

cu bani împărăteşti : ea. l-a zdrobit la Miris- 
lău, pe dânsul, omul împărătesc, 

De atunci, o dâră de sânge, curgând 
din puterea lui politică rănită de moarte, 

duce de-a lungul plaiuri!or- muntene, printre 

satele romăneşti de dincolo, la Praga Împă- 
râtului. De acolo o întâlneşti iarăși: ca stră- 
băte alte sate romănești de dincolo, ajunge 
la Gorostău, cumpărat cu sânge - din acest 

trup istovit, şi ea se preface "n câmpia Tur- | 

dei în lacul de sânge care nu se poate usca. 

Suferind astfel pentru Casa de Habs- 
burg, jertiă nevinovată a unui egoism dinas- 

„tic fără păreche și a unei laşităţi politice 
care întrece în istorie pe oricare alta, Mihai 

Viteazul nu dă învăţătura pe care profesorul 

ardelean din Bucureşti, în serviciu! unui 

„partidpolitic; liberal, cutează s'o ciară și dela ma- 

rea lui, umbră nerăzbunată. Ea spune altce- 
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va: că oricât de strălucitoare ar fi 0' ambi- 
- ţie, oricât de ispititor ar scânteia. un ideal 

creat de capriciul norocului, o putere politi- 

că nu trebuie să întrebuințeze decât mijloa- 

cele sale, care sânt de o potrivă exclusiv 

naționale. 
„Dacă era'o umbră care nu trebuia în- 

trebată, era de sigur a lui Mihai Viteazul, 
Sângele lui a stropit alba hermină împără- | 

tească de un sânge pe care noi îl vom ve- 

dea în “totdeauna pe dânsa. 

- Acum al treilea exemplu. Şi, data a- 
ceasta, d, Bianu nimereşte altă umbră tragi- 

că:'a lui Brâncoveanu. Şi el, în calculele 
eale politice, de Domn cu totul siab, a avut 

în vedere şi Viena. lar resultatul? Îi spune 

d. Bianu prea bine ca să-l spun eu altfel: - 

„această politică i-a adus şi moartea şi dis- 

trugerea familiei“. 
"Ca al patrulia act în desvoltarea politi- 

cei noastre de alipire la Habsburgi, repre- . 

sintanţi ai intereselor permanente europene, 
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“d, Bianu vede unirea religioasă a Românilor 

de dincolo cu Roma. | 

Înainte însă de a vorbi şi de acest 
exemplu, constatăm că, de la începutul epo- 
cei moderne pănă la războaiele lui Napoleon 
l-iu, n'a existat concepția Europei, afirmată 
din când în când în tratate cu caracter ge- 
neral european şi represintată mai ales de a- 
cele Puteri care doriau, înainte de toate, 
pacea prin care se asigură munca economi- 
că şi civilisaţia morală a popoarelor. A exis- 
tat, în schimb, concepția practică, meschină, 
a echihibrului european, care îngăduia unor 
State, totdeauna înduşmânite prin . ambiția 

„fără frâu a dinastiilor, o clipă de odihnă a- 
_sigurată, Şi am recunoaşte d-lui Bianu toate ' 

puterile, afară de aceia de a cere o Europă 
ad-hoc,. de care vrea să sprijine, ca pe un 
om mort, trupul naţiei sale, pe care noi '0 
cunoaştem, din poirivă, totdeauna în luptă 
Și suferință,. păstrându- se ea de sine, pănă 
astăzi. . " 

Să ne întoarcem însă la Unire, 
4 
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D. Bianu se întreabă de se:sa unit 

Vlădica din Bălgrad şi protopopii lui cu Sf. 

Părinte dela Roma. D-lui răspunde — şi 

dacă n'ar fi un simplu A. B. anonim, rău 

- sar supăra Blajul pe dânsul! — că nu din 
convingere, ci de hătârul Împăratului. Pentru 
ca să capete „ocrotirea casei de Habsburg“ 

în vederea „Organisaţiei şi cultului Bisericii 

naționale“, amenințate de calvinismul ungu- 

resc, 
| De fapt, calvinismul” supt Habsburgii 
stăpâni ai Ardealului nu putea să supere pe ni- 

meni; era bucuros să se pasireze pentu Ungurii 
lui. lar. Vlădica, împreună cu toți protopopii 

şi cu ţârcovnicii săi, a văzut. altceva decât 

politica austriacă a Românilor. Ei au văzut 

— sforțeze-se a înțelege aceasta mintea de 

idealist a d-lui Bianu! — prea înaltul Gu- 
vern şi prea-sfântul blid cu linte. Când bli- 
dul s'a văziit gol, rămâind ca tot Românii 

“să adune liatea ba s'o mânânce: supt aus- 

_. picii Împărătești şi binecuvântănd numele 

Măriei sale, atunci, dacă nu Vlădica, cei mai 

— 138 —



mulţi s'au întors la legea cea veche, cu pă- 
„rerea de rău că, pe multă vreme aruncaseră 
neamul lor în frământări straşnice, de care 
avea nevoie. 
“| Şi în căutarea eroilor politicei habsbur- 
gice, fericiţi ei şi tot neantul lor, de Împă- 
ratul, răsare pentru d. Bianu încă un muce- 
nic. Şi, iarăşi, tălmăcirea politică pe care e 
chemat s'o facă, dovada politică pe care e 
silit s'o înfăţişeze, nu e de decât o batjocură 
adusă memoriei sale. loan Inochentie Clain, 
Vlădică unit, care crede că a venii sorocul 
de plată pentru Împărat şi a cerut viața le- 
gală a naţiei sale, nu ţine în mână . „firul 
politicei tradiționale a Românilor, începută 
de Ştefan-cel-Mare-şi continuată în toate tim- 
purile de toți oamenii mari ai neamulul nos- 
tru“, „credincioși -Împăraţilor din Casa de 
Habsburg“, represintând „civilisaţia europea- . 
nă“, care cuprinde cultură, umanism, „drep- 
tate şi „convieţuirea pașnică a, popoarelor“, 

Nu! în mânile acestuilalt mucenic stă o 
carte de plângere, cu caractere neșterse, pe 
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care a înfățişat-o pe rând Dietei ungurești 

din Ardeal, miniștrilor. împărăteşti, Împăra- 

tului însuşi, Papei, şi, de oarece ei toți în- 

fățişau neapărat numai interesele lor, s'a dus; 

cu dânsa înaintea lui Dumnezeu cel veşnic, 

care până acum n'a avut vreme s'o cetească 

nic cel, în haosul de nedreptăţi ce îndură lu-: 

mea, dar care va ceti-o de sigur, şi atunci 

cine ştie unde vor ajunge, împreună cu pin- 

tenii celui din urmă cavaler maghiar, as- - 

chiile Tronuimi preaînnalt ! 

Şi cei doui tovarăşi cari i se dau lui 

loan Clain ca să-l întovărăşească la izbân-' 

direa drepiuriior romăneşti din îndurare îm- 

părătească, n'au murit” nici ei, te asigur, d-le 

Bianu, cum să.dea Dumnezeu să-şi poată 

isprăvi viața represintanții de astăzi ai ulti- 

mei forme de îngenunchiare națională, n 'au 

murit binecuvântând numele Mlăriei Sale _iz- 

băvitorul. 

Nu! Ci Simion Bărnuţ a pribegit la 

laşi şi a murit în căruță ca dascălul Lazăr 
+ 
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Va 

E! pe care cei- de dincolo nu-l primiseră şi cei 

“| cei de dincoace nu-l înţeleseseră. Şi ultimele 

“cuvinte ce s'au destăcut de pe buzele bolna- 

„vuiui, îndreptate către studenţii. din -laşi, cari 

“nu le-au uitat, au fost: „lubiţi-vă patria şi 

pe Domnul român !“, şi întreaga lui teorie 

politică are: ca piatră de temelie, are ca prin- 

cipiu de însufleţire că un neam unu poate, 

" îngădui stăpânire străină — el zicea chiar: 

+ stăpânitori străini —, asupra lui. 
- lar Andreiu Şaguna, care a încasat 

„numai, prin organisarea Mitropoliilor de din- 

colo, preţul sângelui pentru” patruzeci de mii 

de vieţi romăneşti, jertfite Împăratului, — 

Andieiu Şaguna a murit hulit de ai săi, nu' 

pentru vinovăția lui, ci pentru vinovăția 

acelui factor preaînalt' care ne dădu se, la 

1867, legaţi de mâni și de picioare, Ungu- 
rilor, fiindcă aşa cereau inieresele dinastiei 

lui. | 

Şi curaj trebuie să ai pentru a scrie, 
_umilindu-ne ca neam și putere trebuie să ai 

—- dar nu cea care vine de la însuşirile 
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sufletești ale unui om, nici de la credința 

“lui, — pentru ca să faci să se răspândeas- 
că şi să se aplaude teorii ca acestia : „Re- 
sultatele. sânt cea mai bună dovadă că a- 

- ceastă politică a fost cea mai bună. Tot ce 

Românii din monarhia habsburgică și-au! 

putut conserva sau. putui obținea ca drep- 

turi şi bunuri sufleteşti: Biserica Mitropoli- 
ile şi Episcopiile, şcolile și alte instituţii cul- 

turale, se datoresc bunăvoinţei Împăraţilor, 

care li le-au acordat de cele mai multe ori 

în lupta cu oligarhia ungurească, lacomă şi 

intolerantă“. - 
Un cuvânt și încheiu. Românii de din- 

colo au, aici la noi, toate :drepturile unor 

fraţi, chiar înnainte de recunoaşterea, fără 

rost, a calităţii lor romăneşti de Parlameni, 

Ei au dreptul de a creşte mândria: lor prin 
situaţia noastră: Dar ei nu poi să aibă drep- 
tul de a scădea mândria noastră prin înţe- 

legerea greşită a situaţiei lor şi a izvoarelor ei. 

“Dar ce e altceva. decât o înjosire a 

Romăniei când acest Român de dincolo 0 
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Si iutățigează. ca un „iesultat al potilicei tradi- 

ționale romăneşti“, al „concordanței cu in- 

„teresele cele mai ale Europei“ ! 

iN “Nu, d-le, Romănia e cu totul altceva! 

“Dacă ar fi numai atât, o schimbare de poli- 
“tică în sens netradiţional ar trebui să o piar- 
dă. Şi te asigur că noi nu suntem trădători 
ai Romăniei şi ai neamului romănesc. Soco- 

“tim că în bunătatea unei largi inteiigenţe i- 

„dealiste găseşti dreptatea care trebuie  pen= 

“tu a recunoaşte că nu sântem destul de 
„orbi, în cunoştinţa deplină a. trecutului şi a 

presenlului romănesc,pentru a nu ști să de- 
osebim drumul jertfei zădarnice, adusă la 
zădarnica. jertfă a strămoşilor, pe drumul 
muncii libere pe basă strict națională și 'a- 
vând în vedere numai scop! urile naționalităţii 
noastre, 

Din câtă muncă s'a cheltuit de înaiu- 
taşii noştri, numai aceasta a fost rodnică ; ci 
şi nu Habsburgilor, ori Papei, ori Europei, 
îi datorim acest scump lucru care este Ro- 
mănia de azi. Şi numai muncii în acest sens 
îi vom datori Romănia de mâne, care nu 
stă în buzunarele niciunui Împărat de pe lume! 
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Chestia naţională: datoria 

României și a Românilor neliberi.! 

" “Poată lumea consideră chestia nați 
nală din punctul ei de vedere politic. Și: 
consideră cu o deosebită nerăbdare, căreia 

îi urmează de la o vreme o neapărată de 

siluzie.: Chestia naţională e pentru cei mai 

mulți chestia Românilor neliberi cari trebuie 
să fie incorporaţi fără zăbavă la România, 

„fără care orice interes pentru această chestie 

trebuie să se piardă. Hotarele noastre tre- 

: buie întregite dintro zi pe alta cu Ardealul, 
părțile: ungureşti locuite de Români, cu 
Bucovina şi cu. Basarabia. 

De aceia a fost salutată cu atâta căl- 

dură şi urmată, un timp, cu atâta credință 

Liga Culturală, Ea trebuie să facă minunea. 

1) Confesinţă ţinută în Galaţi pentru Liga cuitu- 
rală (la 9 Noemvrie 1909). 
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Minuni se făceau în alte timpuri când 

oamenii nu le cereau aşă de mult ca astăzi. 

Şi atunci când Dumnezeu străbătea, în chip 

de om, pământul, răspândind minunile salc, 

": mâna lui nu era deschisă asupra oricui. Era 

* răsplătit prin minune acela care şi fără” mi- 

+ nune, “prin logica faptelor sale, ar fi câştigat 

|. ceia-ce trebuia să câștige, Astăzi, cererea de 

i; minuni, aşa de deasă, nu e altceva decât un 

. certificat de nevrednicie. | 

Chestia naţională, - ca 'şi celelalte ele- 

mente ale vieţii . noastre sufleteşti, trebuie 

coborită din regiunile superioare şi zădar- 

nice ale “iluziilor: romantice şi visărilor senti- 

mentale. Trebuie să înțelegem că am mers 

pe un drum greșit, care părea așa de scurt 

și de ușor fiindcă nu ducea decât la o în- 

şelase. de sine. O chestie care nu înnain- 

tează — şi, în multe privinți, chestia naţio- 

nală ma înnaintat de loc; subt raportul po- 

litic desigur că n'a înnaintat — e 0 dovadă 

că ea a fost rău îndrumată Ea a fost apro- 

piată de rezolvire și o chestie rău servită 

mu va ti rezolvită niciodată. 

4 
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E şi mult mai. grea, mai ieiurită, mai 
vastă chestia naţională decum o credeau 
oamenii cu așteptările 'răpezi, Ea se întinde 
asupra întregului teritoriu românesc şi asu- 
pra tuturor domeniilor. de viață ale nearnului 
nostru. Privită cum se cuvine — cea d'intăiu 
condiţie pentru a o servi cum se cuvine, ca | 

“»€ valoarea” noastră. națională exclusivă în | 
tot cuprinsul teritoriului locuit de Români.“i 

Ea poaie fi servită deci numai printr'o'! 
stăruitoare optră de -muncă pe toate tere-. 
nurile, aici și aiurea. Ea cere colaborarea în - 

"acelaşi sens, după aceiași concepție, potrivit 
cu acelaşi principii, a Românilor din toate 
locurile, fără nici-o deosebire de clasă, în: 
toate domeniile vieţii naţionale. . 

Pentru chestia naţională asttel înțeleasă, 
cea mai mare datorie o au Românii din 
Regat. Ei trebuie să trateze toate problemele 
lor actuale, de economie, de cultură, de 
viață socială, ca niște: capitole ale chestiei 
naţionale, necontenit deschisă. 
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De la început ne lovim însă de o mare 

greutate, care ţine chestia în lumea zădar- 

nică a teoriilor şi tânguirilor. Cine să ser- 

'vească în: România chestia naţională ? So- 

cietatea ? Dar ea nu există încă, în afară 

de Stat. În condiţii normale, societatea cre- 

iază, controlează, îndreaptă Statul. La noi 

ea nu există în acest sens. Statul nu o re- 

prezintă, ci o. înlocueşte, el n'o serveşte, ci 

„o domină, distrugându-o . sufletește. 

Şi Statul, măcar, poate el să îndrumeze 

socielatea, de silințile căreia să aibă. nevoie 

pentru scopuri superioare ? Nici nu doreşte 

s'o facă, fiind-că “nu vede acele scopuri su- 

perioare, nici nu poate. EI mare . direcţiile 

sale statornice, tradiţia sa neschimbată, . ros- 

turile sale trainice. În serviciul asociaţiilor 

de interese particulare, el nu e azi ceia ce 

a fost ieri şi ceia ce va fi mâine. ȘI, în toate 
înfățişările lui, el nu e niciodată ce trebuie 

să fie, depozitarul conştiinţei naţionale - şi 
reprezentantul intereselor unui neam. 

De aici inacțiunea, amorţeala, neființa 

noastră morală. . . ! 
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Cum poate fi servită, în aceste împre- 
jurări, chestia naţională pe terenul economic ? 

Dacă e vorba numai de ajutarea bă- 
nească a Românilor de dincolo — și subt 
acest cuvânt se înțeleg doar Ardelenii și ! 
ceilalți Români de subt Coroana ungară, căci * 
Bucovina e de mult părăşită, Basarabia cu 
totul uitată, iar Românii din Peninsula Bal- 
canică, pretextul pentru risipa unui milion | 
pe an din” budgetul Statului —, ne găsim 
înnaintea chestiei bisericeşti şi şcolare. De 
fapt, o singură chestie, şcoala și biserica în- 
jățişând formele cele mai fireşti Şi esențiale 
de viaţă ale vicții naţionale. Cine le desparte, 
face rău - neamului: cel. care întroduce în 
Biserică spiritul exclusiv clerical, ca și ace! 
ce săvârşeşte un şi mai greu păcat intro- 
ducând punctul de vedere mirean în Biserică 
ori încercând .s'o dărâme după interesele 

„mirenilor. 

Unde nu e această. chestie gravă, bi- 
Scricească-școlară: a Românilor, alcătuind o 
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chestie de viaţă pentru dânşii ? În Peninsula 

Balcanică faţă de Greci, pe alocurea şi față 

de Bulgari. În Basarabia față de stăpânii 

ruşi : două milioane de țărani români n'au, 

acolo, o singură şcoală romănească, o sin- 

gură biserică în care singur graiul nostru 

„să fie întrebuințat pentru legăturile credin- 

cioşilor de neamul românesc cu Dumnezeu. 

Abia dacă, de un timp, s'a îngăduit, mai 

mult pentru cetire, ca o parte din cărţile ro- 

mâneşti să fie prefăcute iarăşi în românește. 

În Bucovina şcoala e a Statului, care nu ne 

iubeşte ; Biserica ni-o dispută Rutenii, — to- 

varăşi nechemaţi și neiubiți: azi noi, vechii 

credincioși, cari ne avem mormintele stră- 

moşilor în biserică, îndurăm jângă noi pe: 

calicii vagabonzi, cari, obraznic, întăriți de 

pomana noastră, “au întins până au luat, în 

- străni, locurile de cinste ale ctitorilor 

Dar vedem chestia bisericească-şcolară 

mai mult în Ungaria. Acolo Statul, stăpânit 

de neamul unguresc, își” dă toate silințele 

“pentru a nimici adăposturile cele mai sigure 
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ale limbii, ale sufletului nostru. EI luptă 
împotriva Dreptăţii, sprijinit însă pe dreptul 
de a trăi al fiecărui neam, pe tendința lui de 
a încălca în dauna neamurilor mai „slabe 
decât dânsul. Ultimile lovituri ce s'au dat: 
acolo” Bisericii şi şcolii româneşti - ne-au 
emoţionat puternic. . 

Am fi vrut să ajutăm, Nu mai rămâne 
îndoială. Dar cum, cu ce mijloace ? Cine nu “dunoaşte destul de bine împrejurările, se * 

un” Sprijin efectiv ? 

poate gândi a cere dela Sibiu şi de la Blaj 
lista şcolilor în primejdie de a peri, a bi- 
sericilor care au nevoie de ajutor. O sub- 
venție cât de bogată ar fi, însă, numai ca o 
picătură de apă căzută pe buze, uscate. Lista 
şcolilor” amenințate, a bisericilor primejduite 
e lungă: ea merge până la cca din urmă 
Școală şi până la biserica cea din urmă. 
Toate sunt osândite : clipa îndeplinirii osân- 
dei nu se poate prevedea. Ea poate veni pentru. oricare, oricând. Ce bogăţie mar tre- 
bui din partea : Statului, a societății pentru 

, 
3) 
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De unde însă acest sprijin? Românii 

din Regat ar putea din prisosul lor. Faţă 

de marea datorie ce o avem peste hotarele 

noastre; ființa însăși a acestui prisos €c o 

mare datorie. Statul poate - avea un prisos 

însă numai din buna gospodărie, societatea, 

din muncă şi economie, din buna stare a 

tuturora, din chibzuirea- socotelilor fiecăruia. 

Dar pe budgetul nostru sunt mai multe 

guri. Doar el crează, întreţine, îndeamnă 

toată viața noastră politică! De zece ori mai 

mare decât acum să fie, şi el n'ar ajunge 

tuturor poftelor și chefurilor! lar societatea 

românească din Regat cuprinde 5.090.000 

de săraci permanenţi, cari se îndoaie tot 

mai mult subt povara Statului modern. Cei 

de sus mar avea de ajuns pentru aceşti să- 

“raci de . aici, şi ei depositari “credincioşi ai 

sufletului naţional, şi ci Români cari trebuie 

salvaţi. din: mizerie şi. incultură ! Şi dacă 

această societate de sus n'ar fi însăși săracă, 

dacă nu S'ar sărăci printr'o gospodărie rea .. 

Dar acelaşi om care mare francul pe ună 
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pentru Ligă, găseşte în fundul buzunarelor 
Sale sau la creditori suma ce-i trebuie 
entru a figura la reprezintaţiile actorilor, 
muzicanţilor, adesea de mâna a treia, pe 
care nu dorința de a ne cunoaște, nici iu- 
Direa pentru noi, nici -mania ambulatorie, 

_Hu-i aduce aice, înnaintea unui public 'in- 
ferior, care nu le poate înțelege arta în toate 
fineţele şi aluziile ei, şi cari „pleacă, nu cu 
admiraţie: față de.. dărnicia noastră, ci cu 
sentimentele chelnerului pe care vanitatea 

"cuiva l-a dăruit cu “un bacşiș extraordinar! 
„Eu îmi “apăr sărăcia. și nevoile, şi 

neamul“, zice Mircea-cel-Bătrân, în poema 
adânc-înțelegătoare a marelui poet, lui Baie- 
zid, stăpânul crescând din ce în ce mai 
mult a: celei mai -puternice oştiri. Dacă l-am 
avea astăzi pe Mircea între noi! De inima. 
lui, de vitejia şi socoteala lui bună am avea 
atâta , nevoie! Dar, ridicându-se din mor- 
mânt, și el ca şi Ștefan ca și Mihai ca.şi 
ceilalți Domni mari ai naţiei, ar trebui să se 
schimbe, să' îmbrace sufletele lor cele mari 
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în forma pe care timpurile noastre o impun 

„cui voieşte să biruiască. „Sărăcia“ Şi „nevoile“ 

sc potriviau pentru acele timpuri ; ele puteau fi 

atunci o putere, Păstorii idilici treceau senini 

privind. la cerurile albastre ; azi, mâni harnice 

trebuie să scormonească pământul negru. Cu 

- bogăţie sântem datori și față de noi şi fâță 

de ai noştri. Fără ea, nu numai că nu pu- 

tem să-i păstrăm pentru noi, să-i atragem 

spre noi, dar nu putem trăi nici noi, aici, 

pe pământul nostru îngust. Țară săracă, țară 

pierdută ; neam sărac în ţară bogată, neam 

care va pieri înnaintea acelor cari vor şti să 

culeagă, să păstreze, să crească bogăţia 

acelei țări ! | 
Cu aceia nu se încape frăția. Dulce 

teorie, aceia că toată munca din. România 

e românească, toată bogăţia din irînsa ce bo- 

găţie naţională ! A spus-o unul, foarte mân- 

dru de această formulă, chiar aici în Galaţi! 

E aşa de potrivită pentru ca şi mai departe 

noi să fim, în economia ,noastră naţională, 

numai ceia ce sântem, iar ei să fie tot ceia 
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ce sânt! Numai cât această teorie presupune 
că bogăția dintro ţară stă ca întrun iaz 
bine închis: izvoarele din adâncul său îl 
hrănesc. şi nici picătură de apă nu trece 

„peste iezătură, Dar bogăţia ţărilor, care nu 
poate veni decât din aceste. adânci izvoare 
naționale, găsește atâtea căi de a. se furişa 
afară de cuprinsul vechilor iezături putrede ! 
Şi atunci se. poaie ajunge la un iaz gol, cu 

„izvoarele secate, pe când apele lui, unite cu 
alte râuri, curg acumă departe, înflorind și .: 
umplând de roadă alte câmpii! a 

Izvoarele naţionale în viața noastră 
economică, cuprins strict naţional pentru re- 
vărsarea jor,.— acestea se“ cer pentru ca 
bogăţia noastră să fie în adevăr a noastră, 
peritru ca ea să ni ajungă, pentru ca să se 
reverse binefăcătoare numai unde voim noi, 

„peste alte plaiuri românești ! Chestia naţio- 
nală politică aşteaptă această nouă prefacere 
economică pentru a prinde viaţă în adevăr. 

Şi ea aşteptă o prefacere asămănătoare 
„ în ordinea culturală, , 
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Dincolo se sufere pentru limba no- 

„astră. Sufăr oameni cari "mau călcat legile, 
mau jignit persoana sau averea aproapelui, 

ci au numai vinovăția: grea de a fi rostit: 
sau scris cuvânt românesc, care duce după 

el în chip firesc simțire românească, suflet 

românesc. Sufăr în închisoarea de Stat, ori 

chiar în temnița hoților, pentru că au lău- 

dat un condamnat, alt Român, osândit pen- 

tru aceiași grea .vinovăţie. 
Aceste jertie le cere acolo limba no- 

astră,. sufletul nostru. Și se parc că sânt . 

foarte scumpe, de vreme ce unu!.după altul 

oamenii se îndeasă la rău, la suferință şi la 

boală, la zdrobirea carierei şi părăsirea fa- 

miliei, pentru. acest motiv al - graiului na- 

țional. | 
Îi compătimim, dar nu- i “înţelegem. 

Altfel ei n'ar găsi aici ia noi, pe pământul 

românesc liber, aceiași limbă. românească 

izgonită aproape cu totul din viaţa claselor 

superioare, care păstrează o modă, ce nu e. 

numai copilărească, ci se asamănă cu tră- 
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- Qarca de neam. Ce li putem cere fraţilor 

noştri, ce. datorie li putem aminti, când cele 
mai mari şi mândre familii româneşti pără- 

sesc aşa de ruşinos datoria lor „cea. mai 

elementară ! | , 
Şi în acest domeniu, aici la. noi întâiu, 

chestia naţională stă deschisă. Pe de o parte 

prin desăvârşita lipsă de cultură a stratelor 
adânci ale naţiunii, iar pe de alta prin în- 

străinarea aproape absolută a claselor. de sus. 

„ŞI, alături cu iubirea pentru: limbă, 

pentru literatură şi artă, pentru sufletul ro- 
mânesc, mai e o datorie; întoarcerea la tra- 

diția specifică a neamului nostru, tradiție 

pentru alcătuirea * căreia s'a cheltuit atâta 

muncă, atâta inteligență, atâta gust. "Toată 

viața noastră intelectuală de astăzi să se 
inspire din continuitatea de cultură ce s'a 

desfăşurat. pe acest pământ. În ea să tră- 
iască tot ce inteligenţa și. forța românească 
au cucerit pentru a crea astfel o comoară, 

necontenit îmbogăţită, pentru neam: 
Din prisosul acestei culturi naționale 
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vor putea trăi atunci alții viață românească 

în alte domenii ale aceleiași vieți. 

Adesea facem greşeala de a vedea pe 

fraţii noștri ca pe nişte:oameni bolnavi, storşi, 

stânşi pe un pat de mutenicie, şi ne grăbim 

a face pe lângă dânşii pe sora de caritate, 

ori pe bocitoarea. E. aceiaşi greşeală 'care se 

face şi faţă "de țăranii noştri, cărora li se 

plânge la căpătâiu fără a li se întinde mâna 

pentru ca „să umble şi să fie vii“, prin 

muncă. 

| Şi aici sentimentalitatea trebuie părăsită. 

Puteri, talente, vitalitate care aşteaptă numai 

“să fie scoasă din amorțeală, este în acest 

neam, oriunde l-ai privi, fără deosebire de 

clasă şi de inut; Ea trebuie să se lămu- 

rească însă „asupra tăriei şi menirii ei. Din 

"aţipeală trebuie s'o trezească îndemnul spre 

lucru şi mai ales exemplul cui poate să-l 

dea. Aa 

Şi cei de „diiicolo“ au însă faţă de 
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sine însişi ucoiaşi mare datorie de a resolvi 

chestia naţională pe toate terenurile. 

Fără a fi căpătat o câncepţie netedă, 

“fără a fi statornicit un. program deplin, ei 

fac mari silințe care nu se pot lăuda în de 

ajuns. 

, În otdinea « economică .au multe și pu- 

tern ice bănci, unite într'un singur mănunchiu. . 

Duşmanii lor naţionali nu odată s'au gândit 

să iea „Valahilor“ acest sprijin, această armă, 

mânându-i la băncile evreieşti care sânt 
„patriotice maghiare“. 

In ordine _ culturală, țăranul în rândul 

întâiu ține biserica şi şcoala. EI care dă 

Dirul său Statului străin, dă bir sufletului ro- 

mănesc şi bir Dumnezeului Românilor. Şi se 
bucură că poate s'o facă, întru atâta întru 
cât îl iartă nevoile ]ui. EI ştie că acelea 
sunt creaţiunile lui și veghează, bine înarmat, 

spre apărarea lor. Şcoale secundare româ- 
_nești. se ridică pe temeiul acestui învăţ ământ 

„primar. De învățământul superior, cerut 
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Pe 

p- 

dăunăzi de studenți la „Congresul din. laşi, 

dela cine mare urechi să audă așa ceva, nu 

poate fi nici-o nădejde: acest - învățământ, 

„menit să arate marile îndrumări pentru viaţă, 

îl va da tot acela pe care-l chema ieri să- 
teanul român care -a întrat în temniţă pentru 

că de la el cerea dreptatea; îl va da. 
„Craiul românesc“. 

: jung însă aceste. bănci, aceste școli, 

această organizare economică și culturală ? 

Nu, n'ajung. 

Prin _ credite acordate fără. socoteală, 

“prin execuţii făcute fără milă, sute de ogo- 
raşe românești trec, pe urma . activității tri-, 

„umfătoare a băncilor, în mâni străine. Orice 

bancă lasă,:pe urma dividendelor ce împarte, 

victime în drum. Și victimele în prosperi- 

„tatea băncilor de dincolo, cu capital orășe- 
“ nesc, “sunt cele mai deseori țăranii români. 

Asiiel nu se serveşte, in ordinea economică, 

marea chestie națională.  » ! 

Veţi fi auzit că în Banat sate întregi 
au ajuns-a urâ legea, strămoșească, a se 
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îngrozi de popa românesc, ca de un fals 
om al lui Dumnezeu şi că ei cântă, strânşi 

„prin şuri, prosteşte, imnuri de anabaptişti, 
de răsbotezaţi, de nazareni, că-ei se apropie 
astfel, în afară ce confesiunile creștine re- 
cunoscute, de duşmanii lor unguri, 

| Veţi fi aflat că în mai multe decât un 
cerc românesc locul de deputat pe care-l 
avuse un Român trece la un străin ori-la 
un renegai, Şi atunci presa românească se 
plânge, învinuiește, blastămă. Au trădat pre- 
oții, au trădat învățătorii! De ce au trădat 
preoții şi învățătorii şi de ce au trădat le- 
gea răsbotezaţii din Banat ? 

De ce, în sfârșit, întregi “Ținuturi ro- 
mâneşi nu mai au astăzi decât conştiinţa 
deosebirii brutale între bogaţi şi săraci, între 
cei.cu drepturi şi 'cei fără ele, de ce nu 
mai țin în seamă osebirile de neam pentru 
a-şi iubi mai presus de orice. neamul lor? 
De ce atâția țărani şi încă mai mulţi mun- 
citori din oraşe sunt câștigați pentru pro- 
paganda socialismului internaţional, făcut 
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de străini, în limbă românească stricată, fără 

putinţă de înțelegere pentru nevoile soartei 

neamului nostru ? De ce se. întâlneşte, la ei 
ca și la noi, primejdia “aceluiaşi internaţio- 
nalism socialist, servit de aceiaşi: străini şi 
pentru aceleași scopuri străine ? 

Răspunsul e lesne de dat: din lipsă 
de solidaritate naţională, acolo ca şi” aici, 

Aici, între țeranul satelor, între munci- 
toriul, meșteşugarul, negustorul român al o- 

rașelor, între fruntaşii vieţii sociale, economi- 
ce, culturale, politice sânt prăpăstii adânci 
şi negre ca iadul, pe care numai silinţele 
conştiente ale unei generații întregi le-ar 
putea netezi, pentru ca o. nouă viață să în- 

„ceapă pe bază de sigură solidaritate romă- 
nească, pentru ca, după ce de sus se vor 
da drepturile economice şi politice fireşti, cu 
iubire, de jos să vie colaborarea, cu încredere. 

Dincolo se aude din când în | când — 
mai des de cât la noi —-, vre-un deputat 
care vine între alegătorii săi, nu ca să se 
mai aleagă odată, ci ca să se sfătuiască îm- 
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preună, el adăugind lumini politice, ei îm- 

bogăţindu-i cunoştinţele de realitate prin ex- 

punerea nevoilor şi dorințelor. lor, întărire şi 

curagiu. Însă numai prin acest schimb de 

vederi.se creiază o adevărată viață politică. 

Numai de aici poate să resulte organisarea 

şi, deci, siguranța biruinței, Numai prin a- 

ceasta se pot ţinea la o parte oamenii și i- 

deile care lucrează împotriva! neamului, căci. 

la ei, ca şi la noi, merge după ispita străi- 

nului acel care nu poate afla crezare, mân- 

gâiere şi ajutor de la ai săi. 

„Şi acei preoți, acei învăţători n'ar vota 

cu candidatul unguresc dacă până la ei ar 

merge. acel mare, cuget de solidaritate naţio- 

- nală, care-și iea de jos puterea şi-şi capătă 

de sus lumina. | N | : 

Solidaritatea naţională e deci  întăia 

datorie față de chestia naţională, chestia vii- 

torului nostru ca neam. S'o întemeiem pe 

dreptate, s'o clădim cu iubire, so încununăm 

cu credinţe şi speranţe. | 

- Astfel tot ce facem nu poate“fi decât: 

vorbe mari și iluzii zădarnicc. 
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Tradiţia în politica Românilor de 
dincolo) 

„Liga Culturală“ urmăreşte, cum se 

ştie prin cultură, şi scopuri politice, cari privesc 
mai ales pe Românii din alte provincii. „Li- 

ga Culturală“ se ocupă de cultura Români- 
“lor de pretutindeni singurul lucru care nu se 
“poate nimici din viața Românilor, şi oricât „Li- 
ga Culturală“ ar avea în vedere această via- 
ță sufletească, natural că are o mare 'parte 

„de interes pentru viaţa sufletească, natural că 

are o mare parte de interes pentru viaţă 
politică a Românilor cari se găsesc dincolo - 
de graniţele Romăniei. Prin urmare îmbrățişând 

D Conferinţă ținută la Focşani în 18 lauarie 
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viața românească în: totalitatea ci supt ra- 
portul cultural Liga Culturală va trebui să 
se ocupe “din punctul său de vedere special 
de toate interesele vieții. Românilor cari lo- 
cuesc supt stăpâniri străine, fie aceasta stă-" 

- pînire cea austriacă dacă este vorba de Bu- - 
covina, fie cea rusească, când este vorba de 
Basarabia sau cea turcească, în ceia ce pri-: 
veşte Macedonia. Astfel Liga Culturală îşi 
îndreaptă în chip firesc atenţia spre - prob- 

" lemele mari care privesc pe Românii neli- 
beri, şi de una din problemele acestea o să 
fie vorba în seara “aceasta. 

În timpurile din urmă, Românii de din” 
colo cei cari trăesc dincolo și cei cari, fi- 
ind aici, au legături cu ceilalți de dincolo şi 
chiar cercurile româneşti de aici, — va să 
zică şi' Românii de dincolo, cari știu ce es- 

„te la ei acasă, şi noi când ne gîndim, întrun - 
chip atât de natural, la. interesele Românilor 

„ce se găsesc peste hotare, au cu toţii îna- 
intea lor problema de orientare “a politicei 
din Ungaria. Faţă de Românii din Ungaria, 
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înstrăinați de împreţurări grele, ne întrebăm 

toți: cu cine vor merge ? Sau ne mai între- 

băm şi altfEl: au puteri suficiente pentru a - 
nu ne adresa nici într'o parte nici ; într'alta 
spre a găsi aliaţi şi, dacă trebuie să aibă 

aliați, aliaţii aceştia se cuvine să fie casa de 

Habsburg sau partidele politice ungurești ? 
Şi atunci, mulți dintre bărbaţii politici ro- 

mâni din Ungaria, și mulţi dintre bărbaţii 

politici de la noi, cari se ocupă cu mai 
multă sau mai puţină competință şi mai: 
multă sau mai puţină chemare de probleme- 

le care privesc viața Românilor de . aiurea, 

zic: Datoria Românilor din Ungaria este să 
meargă cit mai strâns uniţi cu Casa de Habs- 
burg, datoria Românilor din Ardeal şi din 
Ungaria €, înainte de toate, să combată pe 
Unguri, sprijinind interesele Dinastiei, 
"Acum unora nu li- se pare, aceasta : 

foarte natural, şi mărturisesc că eu sunt 

unul dintre aceștia. Îmi închipuiu că, dacă, 
ridicând de- atâtea ori două degete înaintea 
“Împăratului, nu ne-am ales cu nimic, cele 
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două degete riscă să rămiie şi de acum 
înainte ridicate înzădar. Însă anumite cercuri 
socotesc că noi, „pentru motive politice, tre- : 
buie să fim uniţi cu Dinastia de Habsburg 
şi mai, ales, pentru -un motiv politic  înte- 
meiat pe o veche tradiție. Ei zic: Dinastia 

„de Habsburg a sprijinit totdeauna pe Romi- 
ni și-i va sprijini și de acuma: Tradiţia a- 
rată drumul spre viitor. 

D-lor, ce vorbă mare “şi asta cu tra- 
diția! Cite şi cîte revendicări, câte şi câte 
dorinți, cîte şi cîte aspirații ale unui near 
se resoivă” prin tradiție! lată. şi aici la noi, 

„cînd, acum cîteva luni de zile, începuse o 
agitație împotriva alianței noastre cu Austria 
Şi era vorba de prigonirile îndurate de fra- 
ţii noştri din Ungaria, pe cari Austria. nu: 
poate ori nu vrea să-i apere, căci de fapt 
nu-i apară. Şi era vorba de convenţia de: 
comerț, de dorința unor proprietari cari cre- 
deau că putem exporta animale pe cari. să 
nu le cumpere nimeni, Va să zică, când s'a 
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ridicat chestiunea aceasta, care e atât de îmi- 
portantă pentru noi, protestatorii, — căci a 
fost o mişcare generală, o mişcare „pornită. 
dintr'un simţ de pagubă şi o mişcare pPor- 
nită dintr'un simț de mânie şi primejdie, — 
ziceau : să înceteze pretenia aceasta cu pa- 
gubă, pe care nu o putem face a îi cu fo- 
los, sau să căutăm o alta preteniecu folos. 
Și, cînd s'au rostit acestea, oameni prevă- 

„zători, oameni nespus de cuminţi au spus: 
noi ţinem cu tradiţia, noi trebue să fim tot- 

“ deauna legaţi cu Austro-Ungaria. Dar, fe- 
rească Dumnezeu, dacă această Austrie moa- 
re, atunci ce ne facem ? Cum rămîne tradi- 
ţia? Atunci” trebue să facem noi o altă A- 
ustrie 2?! (Aplauze, mare  ilaritate). | 

Dar să vedem de care tradiţie poate fi 
vorba, şi de cînd datează, tradiția aceasta ? 
Căci o tradiţie atit de, puternică trebuie să 
fie şi destul de veche. 

Acum, după cite știu eu Împăratul 
Traian nu a avut niciun fel de legătură cu 
Austria (Mare ilaritate) D-voastră. vă aduce- 
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|! aminte că Ştefan-cel-Mare m'a avut. nici o 
legătură cu Casa de Habsburg, pentru că pe: 

, vremea aceia nici nu era Casa de Habsburg 
stăpână în Ungaria. Ei, dar, zic anumite 

persoane, care țin cu ori ce preţ să iasă 

tradiţia, Ştefan-cel-Mare a stat în legătură cu 
" Papa (ilaritate) şi o zic numai ca să iasă 

tradiţia. Mihai Viteazul adevărat. Dacă - Mi- 

hai Viteazul a ' ajuns „unde a: ajuns —a 

ajuns prin puterea noastră. şi -prin voința 

Casei de Habsburg. Prin puterea noastră a 
ajuns la biruința de la Călugăreni, la în- 
îrângerea desăvârşită a Turcilor,: "la luarea 
Ardealului și a Moldovei, prin voința Casei 
de Habsburg a ajuns la pierderea de la Mi- 

raslău, apoi la biruința de la. Goroslău — 

- pentru alții — şi a aţuns la uciderea lui în 

câmpia Turdei, pusă la cale de cătră Basta 

şi săvârşită de către. oamenii lui pentru in- 

teresele casei de Habsburg (aplause repetată). 

Dacă aceasta e tradiţta, eu li foarte mulțu- . 
de aşa tradiţie (aplause). 

Matei Basarab, un om foarte cuminte, 
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care avea aliaţi în toate părţile — şi, vedeți, 

este o deosebire între cuminția noastră cea 

veche și cuminția noastră cea nouă: cumin- 

ţia noastră cea veche era de.a ţinea porţi 

deschise, de a avea miînile libere, cunoştinţa 

noastră cea nouă este să avem porţile în- 

___chise în toate părțile şi minile legate, — 
„. Matei Basarab,. zic, a ştiut şi drumul Vienei. 

Dar el mar fi cheltuit un ort şi un ostaș 

numai pentru interesele Habsburgilor. celor 
mari şi bogaţi, el, Domn. de țară” mică, şi 

săracă. 
Aceasta ar fi deci tradiţia de pu retenie 

a noastră cu casa de Habsburg. Eu, (re raditia 

nu prea o văd, iar timpusile mai nouă, a- 

mintirea împotrivirii Austriei la Unirea Prin- 

cipatelor e prea jignitoare ca să poată cu- 

prinde întrinsa vreun învățămânț de pretenie. 

Dar se va zice : pe de-o parte noi nu 

avem în vedere Principatul Moldovei sau al 

Munteniei, noi avem în vedere România, iar 
pe de altă parte interesele de căpetenia ale 

/ . 
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Românilor sînt astăzi în ceia ce priveşte 
soarta celor din Ardeal. Va să zică, în aceste 

domenii să căutăm tradiția. “ 
Cine călătoreşte. în Ardeal şi vorbeşte 

cu cutare bătrân, o să audă de la dînsul de 

un vis frumos pe care-l avea. generaţia a- 

celui .bătrîn, visul că vor trece, în 1866, do- 

robanții pentru desăvârşirea Unirii romăneşti. 

Vra să zică, dacă Românii ardeleni doriau 
pe dorobanțţii români, unde e tradiţia lor 

de credință față de Austria, unde e, în ce. 

priveşte Statele, aceiaşi tradiţie ? Între Pute- 
rile cari au susținut venirea principelui Ca- 

rol în Romănia, după cit știu nu a. fost 

Austria, şi dacă a încercat cineva să zădăr- - 

nicească încercările principelui care este 're- 

gele nostru de astăzi, aceia este Austria. 

Dar se zice: nu umbla d-ta după lucruri 

prea vechi. Asta e tradiţie mai nouă (ilaritate).: 

Să trecem la tradiția mai nquă, la e- 

poca tratatului nostru de comerț cu Austria 

Tratatul acesta de comerţ n'a'satisfăcut decît 

interesele Austriei, Fireşte când Austria — îţi 
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- . face onoarea să încheie tratat, trebue să pri- 
meşti și dumneata oarecare. pagubă, pe care 

1 mai în urmă 0 vei acoperi. Împrejurările 

A diplomatice legate 'cu răsboiul dela 1877'e 

o altă dovadă de pretenie din partea Ausiri- 
i. Înteun anume moment, ştiţi că  Ruşii,: 

buni noștri aliați ne-au strâns cam muscă- 

leşte de gât; ştiţi că ni-au luat judeţele din 
Sudul Basarabiei. Atunci noi am umblat du- 
pă sprijin în Europa, la toate puterile mari 

ale Europei. S'au adresat diplomaţii noştri, 

bărbaţii noştri politici de pe atunci, s'au a- 
dresat şi la Viena. Dar în momentul acela 

“Viena era ocupată cu digestiunea Bosniei şi 

Herțegovinei, pe care acum a înghiţit -0 cu 
totul. (Aplause) 

„Să venim mai aproape, Ja. anii 1880. 
In anii 1880, cum a spus d-l Carp, când 
învita pe Români să fie mai. buni supuşi ai 

Austriei, mai buni supuşi ai Ungariei, în 

aceiaşi şedinţă d-sa zicea, cu'o mândrie 
„ foarte îndreptăţită, că a salvat înteresele Ro- 
mâniei în chestia Dunării. Este o nouă con- 

+ 
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trazicere, dar-asta se întâmplă adesea unui : 

bărbat politic cu un program prea larg. Dar ; 

chestia Dunării înseamnă chestia deschisă! 

“de către ambiția Austriei de a stăpârii Du: 

-_mărea-de-jos? Putem zice: de drept şi de 

“ fapt a noastră. Fără a spune, ca un anume 

domn deputat, că noi avem juridic Dunărea 

până în malul bulgăresc, Şi aș fi îost foarte - 

bucuros, dar în cazul. acesta întreb: Ce te - 

făceai dacă un Bulgar zvârlia o coajă de 

„portocală în Dunăre? In cazul acesta Bul- 
garul ar fi zvârlit coaja de portocală fără să 

E plătească vamă, (Ilaritate.) Era şi încălcare 

de teritoriu străin, şi un caz de războiu. | 
Vra să zică Austria umblă să dobân- 

dească deplina stăpânire a Dunării în dauna 

întereselor noastre. Vă puteți închipui ce am 

îi fost noi dacă Dunărea ar fi fost transfor- 

mată întro apă interhaţională cu Austria ca 

jandarm 2? Aşa dar, deoarece Austria a fă- 

cut Micrurile acestea, tradiția nu este așa de 
veche, ci puțintel mai nouă, (Aplause, ilari- 

tate). 
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Acum, iată că au venit inginerii un- 
guri și au deschis Porţile Dunării, Şi Un- 

* gurii aveau o mare dorință: întrun anume 

«moment să trimeată comisari: de navigaţie 

ungurești până în Severin. Binc, dar aceasta 

Q, doriau Ungurii, iar Austria nu, şi e vorbă 

dă tradiția pretenici noastre cu Austria. Așă 
e!) dar nu trebue să uităm că Austria are un 
copil zburdalnic ca Ungaria, pe care nu 
„poate să-l țână în frâu ! 

“Prin urmare, cum vedeţi, tradiţia n 

datează nici de pe la '66; nici.de pe la'7 
nici de pe la 1880, ci cam de pe timpul 
vizitei unor arhiduci la Sinaia (laritate), 
cam de'pe atunci. Să mi se dea voie să 

mă îndoiesc de nişte tradiţii, cam de pe 

atunci. Să mi se dea voie să mă îndoiesc : 
de nişte tradiții, care în anul 1910 ar îm- 

„plini cam vre'o 10—20 de ani. (aplause în- 
delung repetate.) Dar să zicem: dacă Îm- 
păratul, cu toată tradiţia noastră de prietenie, 

nu poate ţinea în frâu pe Unguri, dacă 

Împăratul ne jertfeşte. pe noi ?. Cineva a. 

E vă



zice: nu se poate! Să zicem şi noi că nu 

se poate, pentru, că prea sa putut de atâtea 

ori (iaritate, aplause). / 
/ 

Dar tradiţia face. destule Şi Românilor 
de dincolo. Consistorul .românesc a cân- 

statat că, după privilegiile Bisericii rdmâ- 

nești de dincolo, care e ortodoxă, dar e! în- 
nainte de toate, românească, care are limba 

românească în cărţile ei sfinte, care | are 

limba românească în - serviciile ei, în cores- 

pondenţa ei administrativă, a constatat că noi 

nu putem primi limba -ungurească în învă- 

țătura adevărurilor bisericeşti. şi în rugăciuni. 

Şi totuși ministrul unguresc de Culte 

cerea ca şi catehismul și rugăciunile să se 

predea în școlile de Stat ungurește.. Atunci 

Românii s'a; adresat Împăratului, 'şi Împă- 
ratul a găsit că ministrul a avut dieptate,. 

şi secretariul ministrului de ' Culte a comu- 
nicat hotărârea prea-înnaltă de sfărâmare a 
hotărârii Sinodului într'o formă potrivită cu 
apucăturile naţiei sale, 
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1 Acum, când te bat Ungurii, te doarc, 

dar nu te mai mânii, pentru că te-ai de- 

prins să nu te mai mânii; dar, când.vezi că 

„te bat cu mâna Împăratului, atunci nu poți 

- să.nu te mânii. Deci înţelegeţi şi adevărul 

acesta : că înteresele neamului românesc de 

dincolo” sunt nedeslipite de înteresle Casei 

de Habsburg. 

IL „Dar să vedem de când şi la ei cu. 

tradiția aceasta ? Să cercetăm nu lucrurile, 
nu vorbele, faptele, nu închipuirile, realitatea, 

nu teoriile. Se zice: de când putem cugeta 

la trecutul neamului nostru, unde a fost 

gândul Casei de Habsburg, acolo au fost 
şi interesele Românilor.. Numai câte o în-. - 

trebare : mă rog, națiunea” aceasta Tomâ- 

“ nească de dincolo, cam câte de veche? 

Pentru că, vedeți una e sătrăiască un popor 
"întro ţară și alta e să reprezinte o conști- 
ință - naţională, o naţiune. politică. Dacă e 
vorba că noi am fost în totdeauna strâns 
uniți cu Casa de Habsburg, ar urma că 
această nație românească de. dincolo să 
aibe o mare vechime. 

— 175 —



În timpurile cele mai vechi, în Ardeal 
erau 0. mulţime de naţiuni politice. Națiune 

i politică însemna pe vremea aceia un număr, 
de oameni bucurându-se de anumite drepturi 
pe baza unor anumite “privilegii, scrise, ps 

- cetiuite şi păstrate în arhive; şi nu. însemra 
o grupă de oameni.-cari vorbesc aceedşi 
limbă. Era în Ardeal națiunea! ungureai ă, 
care: cuprindea pe Ungurii privilegiați, era . 
-nățiunea şăsească, care cuprindea pe Sașii 
privilegiați, era națiunea 'săcuiască -care cu- 
prindea pe Secuii privilegiați. şi nu era na- 
țiune românească, căci nu erau Români pri- 

- vilegiaţi. Uite, vrea să zică, în timpurite pri- 
vilegiului, trăiau trei națiuni, şi nici o na- 

țiune românească. - | | 

| Când Românii de dincolo au întrat, 
împreună cu tot . Ardealul, subt stăpânirea 
Casei de Habsburg, dorinţa lor era, bine în- 
țeles, să scape de - apăsarea ungurească. De 

„mult doriseră pe Împărat, şi acum se găseau 

doar subt un Împărat, Și Românii, după tra- . 

diția lor împărătească, aveau tot dreptul. să 
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se bucure. Dar Împăratul a zis: uite,-vă 

_voiu trimete pe lesuiţii miei; întâiu faceţi-vă . 

catolici. Au venit lesuiţii şi au făcut pro- 

pagandă, şi Românii au zis: Poaie să pur- 

ceadă Sfântul Duh şi de la Tatăl, şi să 

parceadă şi de la Fiul, — ei, ce are să 

fie? (ilaritate) Bine, dar să primeşti și 

Purgatoiiul. — Fie şi Purgatoriul; parcă. 

multă lume se duce la Raiu? Cea mai multă 

lume se ştie unde se duce (aplause ilaritate) 

şi nu mai trebue să treacă prin Purgatoriu. 

Să primim deci - şi Purgatoriul. Chestia 

aceasta interesează așa de puţin pe Români, 

încât nici nu i-au zis macar pe româneşte. 

 Intrebaţi . pe cine-va care e Român. 

unit: Bade Ioane, ce este Purgatoriul ? Dar, 

dracul ştie ce-o mai îi!,.. Şi badea -loan 

nu mai crede. în Purgatoriu, fiindcă nu ştie - 

ce-o să iasă şi, de-acolo. Apoi li s'a mai 

zis: Ştii ce, hai. să credeţi şi în Papa, și 

lăsaţi pe Patriarhul de la Răsărit. Și li era 

aşa de puţin: drag unul, încât „l-au Tecu- 

noscut pe cellalt: doi aihierei mari cari stau 
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departe, departe. Va să zică, sau prezentat 
„iesuiții şi au zis: primiţi cele patru puncte! 
Dacă primim cele patru „puncte, d-voastră 
ne faceți naţiune, adecă ni daţi aceleaşi 
drepturi pe cari le au Ungurii, Saşii şi Se- 
cuii ? Oamenii se rugau decisă fie şi ei 
națiune pentru cele patru puncte! Tot un 
fel de târguială politică, tot aşa, de sinceră - 
ca aceia pe care o face, -patriotic, ba chiar 
național, o poporaţie numeroasă de la noi, 
care ni cere cu stăruință să o împământe-. 
nim (aplause.) Și li s'a spus: Drepturi, fără 
îndoială, uite vă dăm şi . diplomă. Astfel 
unii au rămas ca mai înnainte, iar alţii au 
primit cele patru puncte, și tot mau ajuns 
națiune. | 

Atunci vestitul Klein, fostul Micu — a- 
cesta e iarăşi o binefacere a Casei de Hab- 
sburg: în loc de Micu i-au zis Klein, şi . 
încă şi baron — Micu acesta, “care, oricât 
ar îi fost de Klein şi de baron, era totuşi 

„Român, s'a. îndreptat spre Viena şi-a zis: 
Măria Ta, ne faci naţiune? Impăratul zicea : 
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toată iubirea mea e pentru d-voastră, dar, 

vezi, Ungurii, ăștia nu mă lasă în pace; 

împăcaţi-vă d-voastră cu ei. — Dar Ungurii 
nu vor, Ungurii sunt. răi! Şi Curtea din 

Viena suspina: Da, un neam foarte păcătos ; ; 

„nici noi nu ştim cum să-i găsim ac de cojoc! 
Şi mă rog, la ce am ajuns dacă trebuie 

să ne descărcăm tot cu Ungurii? Atunci 

Vlădica sa dus la Papa, şi Papa i-a spus, 
mângâitor : Îți dăm o chilie în apropiere de 
sfintele locuri" şi, dacă-i muri, vei putea să 

fii îngropat în apropiere de dânsele (Ilaritate) 

Dacă se poate vedea altfel această tragedie, 

atunci natural că se poate trage altă conclu- 
zie, dar eu nu pot să să-mi închipui cum 

se poate vedea altfel această tragedie. 
| Şi au trecut o sută de ani de la unirea 

Românilor cu Biserica din Roma şi Românii 

Sau întors înnapoi, în mare parte, la cre- 
dința cea veche. Acum Austria vorbia ia- 

răși. Să rămâneți! în credința cea nouă că 

altiel o să vă trimitem cătanele şi-o să. tră- 

jască pe spinarea voastră, o să vă bată copiii 
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„ Voşiri — ei; şi câte mai face o cătană când 
a întrat în sat străin! (Maritate) Sau spăi- 
mântat unii, alţii nu s'au spăimântat însă, 
Şi s'au îutors la credința cea veche. Au tre- 

cut . cătanele, bisericile. noastre neunite au 
“durat şi mai departe, neamul nostru a ră- 

mas din aceasta pricină a Casei: de Hab- 
sburg stărâmat în două. Să nu. mai vorbim 

azi de raiu și de purgatoriu, de toate cele- 
lalte, fiindcă acestea sunt lucruri care sunt 

Şi nu le putem înlătura, şi fiindcă neamul 
nostru are cu totul altceva de descurcat de- 

cât cele patru puncte, Dar națiunea a rămas 
săracă, şi săracii rămân fără drepturi, şi tără 

drepturi au rămas. Dar în loc să aibă toți 

: Românii legea lor, aveau acum unii dintre 

ci O alta, şi aceasta era 'poate un avantagiu ! 

_A venit Împăratul“ Iosif al 1-lea. Zic 
unii : Nu putem spune câtă bunăvoință ni-a 

arătat Împăratul! Iosif al II-lea, cea mai mare. 
mulțămire a lui era să-i vorbească cineva . 

despre traiul nostru, despre 'nevoile noastre, - 

Te miri ce i- -a venit Împăratului din veacul 

a



al XVIll-lea să se prăpădească de dragoste 

pentru “ însemnatul neam românesc „..... 

Domnilor, dar nu a'avut niciodată Împăratul 

losif al Il-lea iubire deosebită pentru nea- 

mul românesc. Împăratul Iosif avea dorința 

ca, în ţara lui să se găsească numai oameni . 

luminaţi şi cetiți, şi a dat şcoli pentru Ro- 

mâni, cum a dat școli pentru Unguri, cum 

a dat şcoli pentru toți locuitori din ţara lui, 

* Dar pe vremea lui .losif s'au ridicat - 

Horia:şi cealalți: au omorât, au. ars castelele 

ungurești, grozăvii s'au făcut de-o parte şi 

-_grozăvii s'au făcut şi de partea cealaltă. Ei, 
Românii, arătau râvașe, pe care Ungurii nu 

le puteau ceti, și spuneau că răvaşele erau 

de la Viena. Dar, oricât striga de tare na- 
ţiunea noastră, nu sa auzit la Viena. lar 

când au strigat și Ungurii, numai puţintel, 

căci îi ardea Horia la tălpi, numai decât s'a 

auzit la Viena. Şi atunci Horia a îost frânt 
pe roată. | 

Prin urmare, când din mijlocul nea- 
mului românesc, căruia, îi trebuiau abece-. 
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dare, gramatici, aritmetici, şi căruia, odată 
ce i se dau toate- acestea și odată ce avea 
regulamente de la Împărat pentru ca să ştie - 
cum să îngrijească de vite și cum să lucreze 
pământul, nu-i mai trebuia nimic, când, 
deci, din mijlocul neamului românesc se 
ridică un Horia, vorbind, de sigur ca tre- 
Dbuia pedepsit. 

Dar națiunea românească nu se mulţă- 
mia numai cu acestea; odată ce națiunea 

„aceasta vorbia,'ea a vorbit aşa cum vorbeşte 
0 națiune, un popor fără cultură, Atunci 
veniră cătanele și-l prinseră pe Horia pentru 
moartea pe roată. Căci, ce şi-au zis dinşii ? 
E bine ca Valahul, care ţine și -apără Îm- 
părăția, să ştie şi carte: 0 să. ştie carte: 
o să știe carte, o s'o ţie şi apere încă mai 
bine. Dar să nu ridice nasul spre indepen- 
denţa politică, pentru că astfel o să-și rupă 
capul, şi tocmai acolo, în Alba-lulia, unde. 
odinioară s'a desvoltat cea mai "zguduitoare 
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tragedie politică a neamului său. Prin urinare, 

vedeţi, pănă acum ne-am umplut, vorba 

Românului, de bodaproste ! 

S'a strecurat, domnilor, altă jumătate 

de veac, după veacul care se strecurase, și 

în 1848 se ridică Ungurii, şi Casa de Hab- 

„sburg se clatină. Împăratul e mazilit de răs- 

coală. Românii au o superstiție cu Împăratul. 

Pe Dumnezeu nu și-l închipuie altfel decât 

ca pe un Împărat bătrîn, fără coroană, cu 

aureola pe care nu o au totdeauna cei cari 

au coroană; fără linguşitori, fără paznici, 

dând dreptate fără să recomande chestia 

domnului ministru respectiv — aşa își în- 

chipuie Românul pe Duminezeu. Dacă . vor 

Ungurii să dărime pe Împărat, e tot aşa ca 

şi când ar voi să iea piatra și să azvirle în 

Dumnezeu. Prin urmare, care era datoria 

Românilor ? Datoria Românilor era să apere 

pe Împărat. Dar cu ce preţ? Nu se disculă 

când e vorba să aperi drepturile: Împăratului. 

Cărturarii însă, au stat şi au făcut altă 

şocoteală: Să nu mai pierdem prilejul acesta; 
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“cl mo să se mai întoarcă în istoria neamului 
românesc, Și atunci Bărnuţ a vorbit în Câmpia 
de Ia Blaj şi a proclamat revoluționar exis- 

„ tența națiunii româneşti în Ardeal. o 
Credeţi dumneavoastră că Viena s'a 

grăbit să recunoască declaraţia noastră de 
neatârnare? Şi noi af  sângerat, şi zeci de 
mii de vieţi româneşti au' perit pentru ca şi 
astăzi Casa de Austria să stăpânească Ar- 
dealul şi Ungaria. - e 

Nu-i vorbă că Austria a căutat să răs- 
plătească individual, prea-îndurător pe acei 
cari i-au adus servicii. Decât Românii nu se 
puteau mulțămi cu modul în care Casa de 
Austria căuta să-i răsplătească . unul câte 
unul. Aşa era un oarecare Avram “Iancu, 
căruia îi mai ziseseră şi Craiul munților şi 
care adusese mari servicii Casei de Austria. 
“Pe Avram lancu nu l-au uitat dumnealor. 
L-au decorat. . D-lor, Grecii și alte naţiuni 
se prăpădesc când văd o decorație, Noi, nu 
prea, şi Avram lancu a zis: Neamul mieu 

“are o pagubă, neamului: mieu dă-i despă- 
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gubire pentru cc i-a ars şi i-a perit la 1848. 
Şi, atunci, dacă au. văzut: că-i obraznic, l-au 
băgat în temniţă. Şi s'a găsit între cei cari-l 
păziau unul care a lovit cu palma pe obra- 

zul aceluia care servise în 1848 pe Împă- 

ratul. ” Me 
'Vra să zică la 1848 „aceasta“ am câş- 

tigat.: Şi am rămas, ce? Un factor politic. cu. 
_totul neatârnat, sprijinit de împăratul? Nu. 
Cât a durat absolutismul, Împăratul a spus: 
acum vă voiu da Mitropolie, acum vă voiu 

-da școli, aveți dreptul să scoteţi gazete, dar 
să nu le scoateţi până nu le arătaţi censo- 
rului, căci censorul e representantul intere- 

„selor Monarhiei. Vedeţi, şcoală vă dăm, cărţi 
vă dăm, -— vă dăm, iarăşi, geograiii, arit- 

metici și abecedare, dar să nu cumva să 

vedeţi în viitorul naţiunii voastre ceva care 

să poată jigni interesele Dinastiei mele, fiindcă 
atunci lucrăm cu voi cum lucrăm cu Ungurii 

învinşi. | | 
Şi, într'o bună dimineaţă, când s'au 

mişcat Ungurii, atunci am primit, — ca 0 
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surprindere fericită, — am primit dualismul 
de astăzi. Se impărția Monarhia în două 
părţi, de-o parte Austria, de altă parte Un- 
garia. Şi Românii strigară cu durere: Bine, 
“Măria Ta, cum ne lași supt Unguri? Cum 
rămânem noi ? Dar la '48 ne-am dușmănit” 
cu ei de moarte; ei au vărsat sângele nostru, 
noi am vărsat sângele lor, noi uităm - sângele 
nostru, dar ei nu: uită sângele lor.: Cum ne : 
închizi în Crăia ungurească cea nouă ? — 
Nu, zice, că nu se putea altfel, că Ungurii 
sânt o nație nebună. — Bine, astă este un 
adevăr, că ei, fiind puţini, nu pot decât sau 
să moară, sau să înnebunească, numai. să 
existe (mare  ilaritate).: Dar nu era ăsta 
lucrul de căpetenie pentru noi, ci lucrul de 
căpetenie era pentru noi starea cea nouă în 
Care ne găsim şi care-era tot atât de rea 
sau poate mai rea decât starea cea veche. 

Şi atunci fruntaşii naționalităţii române, 
bărbaţii politici de dincolo au zis : să urmăm 
de-acum înnainte o politică de pasivism. Și. 
a trecut o mulţime de vreme şi au văzut 
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că nici cu pasivismul nu merge. Prin ur- 
mare cu activismul vechiu nu merge, cu pa- 

sivismul nici atât. Atunci au pornit-o Ro- 
mânii cu activismul cel nou, și iar au început 

Ungurii cu „du-te la România“. Şi au trecut 

câţiva ani de zile de când a început activis- 

mul, şi causa româncască nu a câştigat 

nimic, 

Viena nu vedea toate astea? Ba vedea, 
dar Viena nu represintă cauşa românească 

în Transilvania și Ungaria, cum nu repre- 
sintă în Austria causa boemă, ori cea ita- 

liană. Viena urmărește interesele ei. 

Dar în care cas interesele Dinastiei de 
Habsburg ar ajunge în concordanță cu inte- 
resele neamului nostru? Atunci când'noi 

-am deveni prin munca noastră un neam pu- 

ternic, atunci când noi am deveni prin prop- 
riile noastre” puteri un factor politic însemnat. 
Încât,: de dragul nostru, Împăratul nu poate 
să facă niciodată nimic; el nu represintă 
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decât interesele-i proprii,- ale lui şi ale fa- 

miliei lui. Atunci noi i-am fi cei mai dragi, 

când am fi cei mai neîmpăcați ; atunci ar 

ajunge Împăratul, pentru ca să scape inte- 

resele. neamului său, să ţină cu noi. Altfel, 
c ca şi cum ar avea cineva un scaun stri- 

„cat, căruia i-ar lipsi un picior şi ar fi puţin 
crăpat, şi ar poti pe cine şade. cât de cât 
pe alt scaun, solid, să treacă -pe' al lui, 
pentru a cădea la pământ cu dânsul! 

Deci, d-lor, chestiunea nu se mai pre- 
sintă supt raportul necesităţii alianței noastre 
cu Cașa de Austria. Argumentul. tradițional 
nu-l veţi. crede, căci, vedeţi, când noi n'am 
fost niciodată un factor politic însemnat, 
unde voiți d-voastră să fie tradițiunea noastră 
de alipire la Casa ds Austria? Dar Românii 
de dincolo nu au i ei alte tradițiuni ? - 

Domnitor, ei au două tradițiuni. Sânt 
"unii. cari spun : să părăsim tot rostul tre- 
„Cutului, să facem politică mare, însă cu rep- . 
resintanţii noștri laici, iar Vlădicii noștri să-i 
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intătazăn. ca cari spun aşa, vorbesc de 
tradițiune în alianța noastră cu Casa de 
Austria, dar uită de tradiție și iată numai 

care era această tradiție. - 

Viaţa Românilor de dincolo era, înna- 

inte de toate, o viață de sat; satele crau 

conduse de.preoții. Preoţi. aceștia aveau în 

fruntea lor pe Vlădici. Tot ce sa făcut în 

Ungaria spre binele nostru, cultural, social 

şi politic, s'a făcut numai prin preoți şi 

Vlădici. Vedeţi, ca naţiune nu ne recunoaşte 
nimeni în Ungaria şi în Ardeal. De atâta 

vreme ne-am 'încercat noi, dar Ungurii nu 

vor să ne recunoască nici supt raportul et- 

nografic. Ei zic: Români sânt cei cari trăesc 
în România. Acest lucru poate că l-au auzit 
mulţi dintre d-voastră, cari veţi fi călătorit 

şi prin Ardeal, fie că l-aţi auzit din gura 

Ungurilor, fie că l-aţi auzit din gura Ungu- 
„rilor jidoveşti, cari sânt cu mult mai răi. 
(Aplause). „Români nici nu sânt în Ungaria.“ 

Nici măcar nu vor să ne recunoască 
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supt raportul istoric. Dar cine a apărat Un- 

garia de Turci ? — Ungurii. — Dar Ungurii 
aceștia nu aveau poate căciuli în cap? Un- 

gurii aceştia nu mâncau cumva mămăligă? 

— Ei, mîncau, dar-pentru că-aşa li plăcea 
lor. Dar lancu-Vodă acela, Hunyady al vos- 

tru, nu cumva era un Valah? — Îi zice aşa 
dar, fiindcă „Valah“ e o vorbă proastă, 'nu 
era Valah. — Cînd se deschide vre-o dis- 
discuţie, li se zice: numai buzele. d-voastră 
sunt valahe, încolo d-voastră sînteți Unguri. 

Ba vine vre-un inspector la şcoală, şi poate 

să zică băiatul altceva decit că e Ungur ? 

alifel ar- fi vai de învățătorul care li-a dat o : 

creștere aşa de proastă. La noi, dăcă merge 

„cineva într'o şcoală din Dobrogea şi întrebă 

pe un copil: ce ești tu2 — Turc. — Turc 

să fii. Dar îu? — Bulgar. — Bine, să fii 
Bulgar. Dartu? — Grec — Bine, poți să 
fii Grec; noi nu rîvnim nici la limba, nici 
la nasul tău grecesc. Sîntem destui, Românii! 

Atunci, ce represintăm noi în Ungaria? 

«Ştim şi ar trebui s'o zicem mai tare, că a- 
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ici, în Romănia, singura cultură ce se poate 
“admite e cultura romănească, dar, vedeți, a- 

colo, în Ungaria, este cu totul altceva. 

Pe ceilalți un vânt i-a adus şi un vânt îi va 

duce. Ungurii sunt cuceritorii veniți mai târ- 

ziu pentru a mânca roadele culese de alții. 
Totdeauna ei au fost magnați leneşi sus şi 

noi am fost harnicii muncitori de jos. Şi, 
când lucrul e aşa, nu poţi să tăgăduești că - 
acela care e mai vechiu decât tine, — şi 

mai isteţ decât tine, — nu are drept la cul- 

tura lui proprie, că, deci, „cultura lui nu are 

dreptul să se afirme. , 
Care e însă lucrul de care. ei nu se 

pot atinge: cu niciun preț? Acel lucru e - 

"Biserica noastră, Biserica noastră se razimă 

pe privilegii împărăteşti, şi, când vine cineva 

cu teorii: de astea, că să mai lăsăm Biserica, 
„să ieşim în câmp liber şi să ne luptăm ca 

oamenii politici, aceia nu ştiu ce vorbesc. 

Căci în existența acestei Biserici e munca 

unui lung şir de generaţii de preoți români. 

Și ca operă a noastră, ca operă a vredniciei 
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şi solidarităţii noastre naţionale, trebuie so 
păstrăm ca pe cel mai sigur mijloc de apă- 
rare al neamului nostru. Se zice: nu vedeți 
pe Vlădicii noștri ? Şi se citează atâtea ca- 
zuri în care, cine ştie cum, ei se lasă mai 

“uşor cu' Ungurii. Îi pofteşte la inaugurarea 
statuiilui KossuthLâjosdinArad. Kossuth Lâjosa 
tost pentru ci aşa cum a fost, dar pe noi ce! 
ne priveşte ? Nu, că: Kossuth Lăjos a fost 

„aşa și a fost pe dincolo. Îi priveşte. — Asta. .! 
e Kossuth Lâjos ? Îmi pare 'bine! (Ilaritate) 

"Pe mine nu nu mă. priveşte Kossuth Lâjos. 
—: Şi-i zice Vlădicăi: părinte, să poftești la 
inaugurare; te așezăm între Excelenţa Sa 
„cutare și; între Excelenţa Sa cutare. Şi, atunci, 
biietul om, (episcopul loan Pap din Arad) 
cesăzică ?De, seîntâlnește munte cu munte, 
dar încă om cu om (mare ritate). Şi se duce, 
şistă şi priveşte şi el la Kossuth Lăjos, iar Kos- 
sut Lâjos priveşte departe către idealul ungu- 

„Tesc. (Vii aplause, îndelung repetate.) Şi pe ur- 
„mă vine tineretul, şi mai aruncă câteva pietre, în 
| geamurileVlădicăi,-ei,cumetineretul! Aşa, contra 
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unmia -se aduce un cas, contra altuia se 

aduce alt cas. Numai cât, vedeţi, dacă la 

“noi, aici, zice cineva ceva, cu dreptate său 

„fără dreptate, despre un Vlădică,- apoi poți 

să-l întrebi de ce l-ăţi votat pe Vlădica ăsta 

cu pricina? Şi cam acelaşi lucru se poate 

spune dincolo. Apoi, bine, Vlădicii îi trimite - 

ministrul unguresc ? Nu, îi trimet Românii. 

De ce 'nu l-aţi ales pe strălucitul Augustin 

Bunea ? Prin urmare Biserica nu se poate 

atinge în drepturile ei tradiţionale prin lipsa 

de . “vrednici a cutăruia sau a cutăruia 

(aplause entusiaste). 

Domnilor, aceasta este una din tra- 

diții. Biserica, viața noastră în toate e le- 

gată de Biserică, pe care ființa noastră; 

acolo, o condiționează. O alta e următoarea: 

cercetaţi tot trecutul Românilor de dincolo; 

niciodată nu veţi vedea socotindu-se Carpaţii 

„ca un hotar. Totdeauna ei au. socotit ca 

Țară Românească de-opotrivă şi * Ardealul 

ca şi țările noastre. Şi pentru aceasta Ar- 
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dealul a păstrat şi până astăzi căracterul de 
Țară Românească. 

| Acum, o parte din tineretul care învaţă 
la Pesta are a face, nu cu noi din Regat, 
ci cu Ungurii şi socoteşte că Ungurii trebuie 
puși în cunoștință de cauză în ce priveşte 
interesele noastre naționale, care sunt legi- 
time, şi că Ungurii trebuie să înțeleagă şi ei 
lucrul acesta. La un moment dat, Ungurii au 
să se facă oameni, și au să înțeleagă un lucru 
pe carenul-au înțeles pânăacu:m, Foarte frumos 
lucru, nuniai, ştiţi, este tocmai ca în povestea 
aceia cu tăierea capului . prin persuasiune, 
Dacă se găsesc atâţia cari să moară pe 
câmpul de luptă, de ce nu primeşti dumneata . 
să fii ghilotinat în“ folosul societății ? Nu-i 
cine știe ce lucru mare pentru cineva Care 
se sacrifică peniri societate. Uite, îţi făgă- duim un discurs funebru, îţi făgăduim o statuie, îți făgăduim câte şi mai câte, fiindcă ai primit să-ți dai capul prin persuasiune, Ei bine, d-lor, cam aşa rol voim noi să joace Ungurii. De ce sunteţi d-voasită, Ungurii, aşa ? Nu înțelegeți d-voastră că noi şi Casa de 
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Austria ne încurcăm de d-voastră ? Şi atunci, 

nu e bine să primiți tăierea capului prin 

persuasiune ? Hotărâţi-vă şi d-voastră odată, 

faceţi plăcere lumii, şi dispăreți. (Mare ilaritate.) 

„Cam așa ni cântă şi unii oameni aici: Ei, 
ce tot cu drepturile d-voastră, ce tot cu in- 

țeresele d-voastră ? Dar fiți oameni. cum se 

cade, căci au venit timpuri moderne ! Ce tot 

d-voastră cu şepte miniștri şi niciunul dintre” 

ai noştri ? Ce, să aveţi d-voastră numai pri- 

mari de ai d-voastră, şi noi niciunul de ai 

noştri în satele locuite numai de Români? 

Ce, să aveţi d-voastră numai generalii 
d-voastră, şi noi să wavem niciun . general 

cu perciuni (mare ilaritate, aplause)! Iată, 

aşa e şi 'cu Ungurii. Li spui orice într'o 
privință, ei nu vor,-și tot aşa e şi. cu noi. 
Uite, e ceva în sufletul nostru care nu nc 

„lasă pici morţi. (Mare ilaritate) E ceva in- 
stinctiv, care nu se poate birui. 

Prin urmare, cei cari se uită la Pesta 
şi zic: de acolo o să'vie mântuirea, greşesc 

ca şi cei cari se uită la Viena, așteptând 

1 
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mântuirea dintr'acoio.: Căci trebuie să ni 
punem 0 întrebare : dar dacă Ungurii bat Şi 
pe Împăratul ? Se poate. întâmpla și asta! 
Căci Împăratul ce e? “Iar noi, om fi mai 

“mulți decât Ungurii, dar „noi“ nu sântem 

Y 

cepringi a stăpâni pe Unguri, ci Ungurii pe 
; Noi nu avem miniştri “naţionali româ- 

pesti Şi Ungurii au miniştri. naționali ungu- 
reşti ; noi nu. avem cultură oficială tomâ- | 
nească şi Ungurii au cultură „oficială ungu- . 
rească ; noi nu avem. administraţie curat 
românească şi Ungurii a au „administrație un- 
gurească. 

. Prin urmare să nu se mai uite Românii 
de dincolo tot către Pesta şi tot cătra Viena 

ci ar face mai bine să învie tradiţia de odi- 
nioaară a Românilor.. Tradiţia aceasta era: 
ochi au Românii de cincolo pentru cei de 

“dincoace ?. Cum adec ochi ? . Să cheme 
Românii de dincolo pe € cei de dincoace ? De. 
Sar. putea! E vorba însă de altceva. De 
întreţinerea unei comunități sufleteşti între 
Românii de dincoace şi Românii de dincolo; 
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şi, mai ales, de. a se înțelege că acesta este 

izvorul puternic de viață şi pentru Românii 

de dincoace, și pentru cei de dincolo. (Ap- 

lause entusiaste, îndelung repetate.) Viitorul 

Românilor de dincolo nu poate să plece 

decât din puterea 'lor, şi puterea lor nu 
poate să plece decât din conștiința .lor 

şi conştiinţa lor decât din cuitura noastră, 

Şi în vremea. de demult aşa tăceau 

Ardelenii, şi înnainte de Mihai Viteazul şi după. | 

Ardelenii, s'o spunem drept, nici nau prea 
plâns după Mihai Viteazul, nici nu l-au prea 

înţeles. Românii de dincolo, când au văzut 

oaste românească, şi-au zis: acum ni-a venit 

timpul să scăpăm de Unguri, şi dacă ai noştri 
de dincolo nu s'au putut ridica, Ja porunca lui 
Mihai, om politic, diplomat —, mau plâns mult 
pemormântul lui. Dar şi după Mihai Viteazul în. 

Țara-Românească ei au văzut izvorul vieţii. 
lor sufleteşti. Doar el întărise legătura prin 
ridicarea, la Bălgrad, la Alba-lulia, a unui Scaun 

"de Mitropolit în legătură cu -Târgoviştea lui ! 
Vezi cum plecau -Vlădicii aleși și numiţi din 
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Ardeal şi se coborau. pe plaiurile Muntenici, 

şi se duceau la Târgovişte sau la Bucureşti,. 
şi apoi se: întorceau înnapoi 'hirotonisiţi şi 

cu mirul credinței în neam. Se întorcea cu 

i desagii plini de cărţi bisericeşti, — singu- 

rele ce erau. Şi, nu numai atât, dar după 
dânșii mergeau alţii, și chiar: “dintre ţărani. 

Uite, să trimetem pe :badea cutare, să ne 

aducă cărţi bisericeşti. Şi pleca, badea cutare, 

cu bani mulți și plătea pe cărți cât nu fă- 
ceau, și, după aceia, rugă pe cineva care 
scriea frumos să însemne pe scoarță că 

* Evanghelia ori Psaltirea aceasta s'a cumpă- 
rat de cutare cu. banii cutăruia, și. cutăruia. 
Şi Dumnezeu ştie cum se întorcea omul cu. 

cărțile! Se putea să-l prindă, şi une ori 

atâta îi era de ajuns! Dar nici nu se putea 

„bucurie mai mate, decât "atunci când se în- 

torcea cu acele cărți cumpărate din bani 

munciți, pentru ca să fie spre amintirea ce- 

or ce au ch tuit pentru lauda lui Dumne- 

zeu în româ ește. . 

Şi a venit o clipă când, în fiecare sat 
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de dincolo, stăteau cătanele şi trimiteau 
toată lumea la biserica. unită, a Împăratului, 

şi când se anunţa pretutindeni că trecerea 

munților va fi pedepsită cu cea din urmă 

asprime. Cu toate acestea, şi în acele împre- 
jurări, totuşi treceau munţii, prin pasurile 

cele mai ascunse, preoţii după hirotonire şi 

țăranii după carte. Ce prigonire îi aștepta ? 
Acum, asta era_altă socoteală; dar preoții 
nu se simţiau preoți adevărați decât când, 

erau făcuţi preoți aici. Şi, iarăși, țăranii cău- 

tau să cumpere cărți de aici, cărți cu pere-" 
suri“ ortodoxe, pentru că ei credeau 'că aici 

e cartea sfântă cea adevărată. 

“Toate acestea alcătuiesc. o adevărată 

tradiție pentru noi. n Biserica lor să stea 

„Românii de dincolo: în această Biserică se 
găseşte cultura lor. Şi cultura lor e cultura 
noastră, Ea face ca viaţa lor și viața noastră 

una să fie. Şi atunci aceste baze culturale, 
păstrând mereu comunitatea -cu cei de pe 
plaiurile liberei Romănii, ei pot să aibă o 
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activitate politică reală întru smulgerea 
drepturilor naţionale depline pentru ai noștri, 

toţi, cari trăiesc pe plaiurile Ardealului. 

Atunci o viață naţională, izvorâtă din cul- 
“tura naţională, va avea de o mie de ori mai 

mare preţ decât îndreptăţirea naţională căpă- 

„tată prin cerşire la pragurile prea-înalte. 

(Aplause prelungite, îndelung repetate.) 
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Cete din urmă evenimente din : 
viața neamului. *) 

Trebuie să încep. întâiu mulțămind 
Şi În numele comitetului central al „Ligei“ 

Şi, "cred, și în numele d-voastră, persoanelor 

care au avut bunăvoință a ne ajuta. În țara 

aceasta se pot face atit de rare ori lucruri 

bune cu plată, încît este cu totul extraordi- 

_nar să se poată face lucruri atit de minu- 
nate fără nici o plată. Aceasta dovedeşte că 

în |umea care urmăreşte activitatea „Ligei“ 

s'a înjghebat această credință că facem atâta 

cît ne ajută puterile noastre. Am dori să fie 
"mari, sânt numai atitea. Dacă, preţuind buna 

noastră voință, se găsesc forţe de întâia mâ-. 
nă din arta românească care binevoiesc a 

1) Conterinţă ținută la Ateneu! din Bucureşti, 
în lanuar . 1910. 
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- Sprijini „Liga“, noi avem. cuvinte pentru a 
[i mulțămi în deajuns, 

Al doilea lucru care trebuie spus în- 

nainte de a întra în tratarea subiectului con- 

ferinţei, este arătarea rostului acestei adunări 

a membrilor „Ligei“ Fiindcă, dacă o parte 

a publicului a binevoit să” ne ajute și a ve- 
nit şi a contribuit cu banul său la succesul 
acestei serbări, cea mai mare parte “dintre 
persoanele care asistă la această serbare 

sânt membrii ai „Ligei“. Serbarea, prin. ur- 

mare, se face înainte de toate în vederea 

membrilor „Ligei“, din dorința menibrilor 
„Ligei“, dea se aduna odată pe o lună pen- 

tru a ascuita lucrurile care-i privesc, -scopu- 
rile de căpetenie ale“ instituţiei noastre. 

Se petrec în fiecare' zi lucruri care 
„privesc chestiunea românească. Lucrurile 

„acestea se notează în ziare, întru cât ziarele 
nu sânt ocupate cu altele: În desvoltarea 
evenimentelor de fiecare zi se “fixează deci 

fapte și: mari şi mici, fără să fie putinţa de 

de a le grada şi fără să fie putinţă totdea- 
Mi , A 
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una de a le interpreta. Faptele care privesc 
„chestiunea românească nu sânt dintre eveni- 

mentele care ni pot-să ni scape din. ochi 
fără să fi fost gradate şi fără să fi fost in- 

i terpretate, Va să zică, noi avem nevoie de 

„a le aşeza cum trebuie, de a le cumpăni 

cum trebuie cumpănite, de a-le judeca cum 

trebuie judecate și de a li da acea tălmăci- - 

re care să crească în sufletele noastre, după 

fievare fasă din desvoltarea chestici romă- 

nești, sau încrederea în noi sau sentimentul 

datoriei pe care o avem de a drege răul ce 

se poate găsi şi în cadrul chestiei naţionale. 

„_ Prin'urmare, d-lor acesta. e scopul 
adunării noastre din fiecare lună: să ne a- 
mintim ceia ce s'a petrecut în chestia naţio- 

nală de la ultima noastră adunare până la 

aceia în care am venit-din nou pentru a 

cerceta chestiile pe apărarea şi  deslușirea 

"cărora se razimă chiar rostul „Ligei Culturale“. 

Ultima oară când membrii „Ligei“ au 
fost, solemn, împreună, este acea zi din toam- 

nă trecută când am comemorat. pe Şaguna 
e 
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când s'a comemorat aici şi s'a comemorat / 
aproape pretutindeni şi când, fără a se lua; ; 
înțelegere între unii şi alții, a ae taca 
făcut în același 'spirit. Şi acesta este .Jucrul 
mare și minunat al acestei comemorări: că, 
fără a lua înţelegere oamenii între dânşii, 
fără a spune: vom vorbi de el în cutare . . 
sens, îl vom înţelege în cutare înfăţişare a“ 

“lui, vom alege din personalitate lui bogată - 
cutare elemente, vom trage din viaţa lui pli- 
nă de fapte cutare învățături, în toate locu- 

„rile unde s'a comemorat Şaguna, aceleaşi au 
fost învățămintele, aceeaşi a fost judecata, 
aceleaşi părţi- din acea personalitate bogată 
au fost alese:şi în Bucureşti și în celelalte. 
orașe romănești, şi în orașele şi satele din 
Ardeal, oriunde Românii şi-au adus aminte 
de unul din cei mai mari Români ai epocci 
încheiate, pentru ca din această aducere a-: 
minte să scoatem elemente folositoare pen- 
tru present şi elementele pe care se poate 
răzima desvoltarea viitorului nostru (aplause.) - 

Va să zică, d-lor, ia comemorarea lui 
“. 
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"- Şaguna nu s'au mai adunat membrii „Ligei 

„ Culturale“ în aceasta Capitală a României 

“i care” cuprinde destui membri ai „Ligei“, dar 

“care ar putea cuprinde de mii de ori 

mai mulţi. De atuuci nu s'au adunat mem- 

brii din Bucureşti ai Ligei Culturale  pen- 

tru a vorbi de chestia naţională. Şi, - când 
ne adunăm astăzi,.de oare ce precedenta 

_adunare a noastră n'a fost consacrată ches- 

tici naționale în întregirea ei, ci numai co- 

memorării lui Şaguna, adunarea din aceasta 

seară se, poate considera ca întâia adunare 

convocată 'de comitetul central al membri- 

lor „Ligei“, cari trebuie să se gândească 

la chestia naţională în - întregirea - ei. 

Natural că vom  îmbrățişa mai multe 

evenimente, că vom vorbi de mai multe 

personalități decât în împrejurări obişnuite; 
Altă dată, în alte adunări de acestea, va fi. 

prilej de a vorbi de un. stadiu mai scurt, 

de o parte mai restrânsă a desvoltării ches- 

tiei naţionale ; acum, tocmai pentru că avem 

nevoie să atingem mai multe evenimente, să 
“ tratăm mai multe personalităţi, veţi îngădui 

să fac aceasta cu oarecare repeziciune. 
7 

Ri 
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Il. 
D-lor, în viaţa oricărui popor Şi, prin 

urmare, și în viața poporului nostru, nu se 
poate tăgădui că individualităţile excepţionaL 
le joacă un mare rol. Unii zic chiar că! la 
totate popoarele, și în special la poporul 
nostru, individualităţile excepționale, oamenii 
cari se ridică cu mult mai presus decât cei- 

“lalţi prin însuşirile lor sufleteşti, că oamenii 
aceştia ar: avea'rolul de căpetenie în întrea- 

“ga desvoltare a istoriei. S'a spus aceasta şi . 
la înmormântarea regretatului Bunea, s'a 
spus foarte. frumos de unul din cei d'intăiu 
scriitori ai Ardealului, de acela din scriitorii 
Ardealului în favoarea căruia sau făcut în 
toate colţurile romăneşti manifestări care. o- 
-nNorează conștiința romănească, atunci când 
în chip ilegal, în orice cas jignitor pentru 
marea sa personalitate literară şi pentru nea- 
mul pe care literariceşte în Ardeal îl repre- 
sintă, atunci, când, în condițiuni de acestea 
a fost aruncat în temniţă. Va să zică acel 
însemnat scriitor român din Ardeal, cu pri- 
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„ lejul înmormântări neuitatului Bunea, zicea : 
"toată istoria Românilor din Ardeal nu e alt- 

ceva decât desvoltarea acţiunii unor oameni 
extraordinari. 

Va să zică dintr'un popor obişnuit, fă- 

vă bogăţie, fără lumini Sau ridicat când şi 
gând oameni cu totul deosebiți cari, aceştia, 
âu 'făcut istoria neamului nostru de dincolo. 

D-lor, marele poet ardelean Goga nu e şi 

fistoric. Cine e istoric îşi poate permite să ai- 
' bă în acest domeniu altă părere decât pă- 

"_rerea însemnatului cântăreț al neamului nos-. 
“tru de dincolo. Scriind istoria Ardealului, nu 

i-am dat odinioară numele cutărui om, ci 

i-am zis „Sate şi Preoți din Ardeal“, și când 

am zis astfel, am, înțeles tocmai contrariul 

de ce spunea poetul: am înţeles că istoria. 

neamului nostru pe plăiurile ardelene a fost 

multă vreme numai istoria muncii şi răbdării 

celor mulți, că istoria neamului nostru, acolo în- 

seamnă brazda muncită de cei întunecaţi al 

„căror nume riu se păstrează (călduroase ap- 

lause), înseamnă țara” apărată de ostașii cari 
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nu îese niciodată la-.limină, cari, dacă mor, 

mait un.mormânt osebit al lor, (călduroase | 

aplause), de ostași cari, dacă mor, nu-şi vor - 

avea niciodată numele însemnat în cărțile de 

istorie, de ostașii cari, tocmâi: prin acea | 

umilă moarte glorioasă a lor, se ridică nizi i 

presus de acela care ştie că în clipa morţiiiă 

chiar. ridică: monument, veșnic amintirii . 
lui. (Puternice aplause). | - d. 

„ D-lor, nu mă gândesc a tăgădui. roiul 
personalităţilor mari ale istoriei, încep chiar 

conferința din această sară, de scurte note 

referitoare. la viața românească de dincolo, * 

tocmai prin 'comemerarea marilor personali- 

tăți romăneşti pe care neamul nostru » le-a 

„pierdut în Ardeal. Dar e, fără îndoială, ne- 
drept a tăgădui în viața. oricărui popor, mai 

ales a poporului nostru, rolul pe care-l au 

„ceilalţi. Un popor, bine înzestrat, un popor 
muncitor, un popor cinstit va fi ceva fără - 

oameni mari, să ferească Dumnezeu de soar- 

ta tragică a omului mare care se găseşte în 

„luptă fără un popor! Poporul trăieşte şi fără 

a
 

a 
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de oameni mari, un om mare însă nu poate 

trăi fără de simpatia caldă, “fără de acel cre- 

* disicios sprijin de fiecare clipă care vine diu 

recunoașterea unui neam. (Aplause entușias- 

i e mult prelungite). Şi dacă, d-lor, acei de 

“cari va. îi vorba întăiu în această seară au 

] făcut ceia ce au făcut, dacă opera lor .de 

"cultură sau politică sa putut îndeplini, 

aceasta se datoreşte înaintea de toate faptu- 

lui că neamul românesc în Ardeal era pre- 

gălit pentru a-i înţelege şi pentru a-i urmă, 

Şi dovadă că era pregătit pentru aceasta 

este şi felul tragic, impunător de tragic cu 

care moartea lor a fost primită. Căci poporul 

„nostru a câștigat în timpul nostru o virtute: 

mare virtute de a plânge măcar eroi pe cari în 

viața lor ma putut să-i ajute la fiecare clipă - 

(Aplause prelungite.) : . 

| D-lor, Românii din Ardeal au - pierdut 

în întăia jumătate a anului trecut două per- 

sonalități distinse în două domenii deose- 

bite. Vedeti, din nenorocire, în adunarea din 

această seară, "nu putem să arătăm. în 
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Ardeal câştiguri ale națiunii rioastre, ci veţi 

vedea că avem- de înregistrat pierderi în 

ceia ce priveşte 'starea chestiunii noasțre. 

Va să zică, în întăia parte'a anului, 

"Românii din Ardeal și Țăra Ungurească au 

“avut de înregistrat pierderea a două perso- 
nalități distinse: unul e Coriolan Brediceanu, 
deputatul bănăţean. 

Bredicaanu nu era un mare orator în 
“sensul distins şi artistic al cuvântului, nu 

era un mare om politic în ceia ce priveşte 
ideile nouă și luminoase pe. care - le-ar fi 
aruncat în circulaţie, dar - era, în “cercul lui. 
bănăţean, omul de care lumea de acolo avea 
nevoie. În împrejurările în care trăieşte po- 
porul. românesc din. Banat, îi trebuie anume 
oameni, și, între aceştia, era fără îndoială 
Brediceanu. Şi e păcat că în alte părţi nu 
sunt astfel de oameni, şi e păcat că astfel 
de oameni nu se găsesc în număr mai 
mare şi aici. : 

“Vedeţi, poporul nostru are amintiri de 
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0 mare cultură, are puterile care pot să-i 

dea oricând o mare cultură modernă. Dar 

poporul nostru nu s'a ridicat în desvoltarea 

"civilizaţiei sale la o răspicată împărţire de 

clasă. Este cu putință în neamul nostru, 

astăzi, o viaţă: de la om la om care să 

treacă peste deosebiri de oras şi sat, de bo- 

gat şi sărac, de învăţat şi neînvăţat. Ei bine 

Brediceanu era omul a cărui întreagă des- 

voltare politică a stat pe această bază. N'a 

avut înnainiea lui decât Români cărora li-a 

spus în graiu simplu despre nevoile lor 

simple. De aici vine adâncul răsunet pe 

care l-a.avut acţiunea lui politică în cercul 

lui electoral, de aici marea iubire de care a 

fost încunjurat totdeauna, „marea ispravă pe 

care alegătorii săi credincioşi; cercul său 

electoral devotat, au fost în stare totdeauna 

să o câştige. Brediceauu a fost, în impre- 

jurăriie speciale ale vieţii sale, omul care nu 

poate fi înlocuit. (Aplause prelungite.) 
Tot aşa nu putea fi înlocuit altul care 

a Jispărut iarăşi în partea întăia a anului 
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trecut. Românii de dincolo au avut o  per- 
“sonalitate politica neobişniită, neobişnuită în. 
„condiţiile vieţii sale, neobişnuită în ceia ce 
“priveşte punctul de vedere politic pe care a 

stat totdeauna. Acest om, care a trezit mul- . 
te antipatii, „simpatii mai puţine, "niciodată 
călduroase, care a trezit mai mult întrun! 
cerc” resirâns și ales simpatii intelectuale şi 
o preţuire :de ordin: intelectual superior a fost. : 
Alexandru Mocioni. Unii îi. priveau capeun 
boier: român, puţin ungurit,, ocupându-se nu 

mai cu filozofia, alţii vedeâu în lumina mare 
pe. cugetătorul pe care o societate nu vrea * 

să-l ajute în proclamarea şi realisarea siste- 
mului său. Nu era nici una, nici alta, Cum 
se întâmplă de cele mai multe ori Ia cei mai 

mulți oameni, era mijlocia între aceste două - 

concepții. Nu era nici omul reprezintând o 
vedere rătăcită şi ținând la dânsa din în- 
dărătnicie aristocratică, nici mântuitorul care 
aduce o formulă pă .care din nenorocire, nu 
o poate răspândi între mai mulţi credincioși, 

„Om de înaltă cultură” filosofică, spirit . sis- 
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tematic, inteligenţă puternică şi rece, un do- 
minator al gândului, său, care nu putea nici- 
odată să domine o socielate,. un îndreptător 
sigur al cugetării sale, care nu putea să a-. 

“jungă niciodată îndreptător sigur unui neam 

— astiel a fost Alexandru Mocioni. Cu 

“mintea lui ne putem lăuda totdeauna, fapta 
ma pus-o de ajuns în slujba nemului nos- 

tru, fiindcă, între concepţia superioară a : 

minţii sale şi nevoile noastre simple, era 

oarecare: deosebire. Vedeţi, se poate apropia 
mintea lui Brediceanu de mintea lui Mocio-. 

“ni, cultura lui Brediceanu de cultura lui: 

Mocioni ? Cu toate acestea unul a 'avut o. 

acţiune care. va rămânea, celalalt a stat în 

în lumea lui filosofică, lăsând neamului nos- 

tru moştenirea unei minţi superioare care a - 

trăit în mijlocul unui neam încă puţin înain- 

tat în cultură, şi care a arătat, prin însuși- 
rile superioare ale ei, unde se poate ridica | 

şi în această privință acest neam. 
În sfârşit în Aurel Murășanu neamula - 

pierdut pe. ziaristul de moștenire, de - rasă Lă 
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de profesie, dar şi de eânvingere.  Nestră- 
mutat a rămas el pe basa paslvismului cultu- 

ral. A avut înnaintaşi, urmași însă nu l'a 
urmat, 

i IL. - 

„D-lor, pierderile pe care Românii le-au 
avut în a doua jumătate a anului, către 
sfârşitul anului trecut, pierderile .acelea au 
avut un caracter particular de -tragic şi prin 
felul neaşteptat în care au venit. Cine ar fi 
putut bănui apropiata pierdere a celui d'in- 
tăiu preot al Românilor de dincolo? Unii 
ziceau : cel d'intăi preot unit, şi adăugiau 
că Biserica ortodoxă nu poate opune acestui 
preot unit unul vrednic de dânsul în Ardeal. 
În Ardeal, e drept, sunt patimi moștenite, 

“sunt prejudecăţi curjoase care, aici, la noi, 

nu sunt, — şi nu există mai mare păcat la. 
noi, aici, decât să îmbrățișăm, pentru cine 
şiie ce scopuri religioase, discordii pe care 
în niciun caz nu trebuie nici să le servim | 
şi nici să le recunoaştem. Datoria noastră 
este, față de împărţirea fatală a Românilor: 
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“de dincolo, în neuniţi şi uniţi, să-i privim 
numai ca -Români, să li impunem în felui 
acesta şi lor o moderație a sentimentelor pe . 

care le aduce această împărțire fatală între 

uniți şi neuniţi. În niciun cas ea nu va trezi 

“un ecou la noi: despre aceasta pot să asi- 
Sur pe oricine din societatea noastră care 

s'ar război împotriva cutării părți confesionale 

dintre Românii -de dincolo. Numai pentru 

motive care rămân” împrejurări istorice, ce au 

fost şi nu se mai pot întoarce înnapoi, s'a 
întins de unii mâna către Roma. Credeau că 

prind mâna Papei şi, în loc să prinză mâna 

Papei, au prins mâna strămoşilor Romani, 

câri aduceau, împreună cu amintirile lor, o 

întreagă civilisație. (Aplause îndelung pre- 

lungite.) , 
Cine ar fi crezut, deci, că cel d'intâiu 

dintre preoții români de dincolo, care era, 

în același timp, cel d'intâiu dintre intelec- 
tualii români de dincolo, „care era cel d'in- 

„tâiu dintre scriitorii și cuvântătorii români 

de dincolo, cel d'intâiu dintre scriitorii știin- 
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țifici și cuvântătorii politici români «de dincolo, 

oniul care, în modestia - lui, ascundea ceia 

ce s'a văzut bine numai la moattea lui: mă- 
reţia unei ființe superioare, că omul acesta 

va „dispărea așa de curând dintre noi: Nu 
numai pentru prietenii săi cari-l ştiau bucu- 

ros la muncă voinică, cari-l ştiau tânăr ia: 
cei cincizeci de ani ai vrâstei lui, dar şi 

pentru ceilalți a fost o uimire dureroasă, o 

zdruncinare. a fiinţei lor întregi, când au aflat . 

că Augustin Bunea nu mai trăiește. | 
D-lor, nu este cu putință în împrejură- 

"rile vieţii noastre naţionale să ni apreciem 

oamenii cum se cuvine. Nu e cu putință să-i 

apreciem nici aici, nici dincolo. Şi iată de 
„ce: . sunt popoare 'a 'căror viață. întreagă 

se destășoară la lumina soarelui, sunt po- 

poare - fericite „care âu libertatea trupului și 

au libertatea sufletului; Noi, dincolo, n'avem 

nici libertatea trupului, nici libertatea sufle- 
tului : aici avem libertatea trupului şi 'ne în- 
trebăm de câte ori avem libertatea sufletului, 
de câte ori sufletul scapă de anume preju- 
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decăţi, de câte ori scapă de, anume bănueli 

şi de câte ori sufietul scapă de anume ca- 

lomnii. Popoarele care trăiesc în afară de . 

robia politică a trupului şi popoarele care 

trăesc în afară de robia intelectuală a sufle- 

tului “lor, popoarele acestea : văd, în” fie- 

care clipă, pe oamenii lor, 'așa cum sînt, 

şi-şi - dau seama în fiecare clipă de 

valoarea ' acestor .0ameni.: La noi nu € 

aşa: cine a putut îngădui, ce regim poli- 

„tic ar fi îngăduit lui Augustin Bunea să se 

manifestă aşa cum era în stare să se. mani- 

feste ? Aici, orice advocat de. talent din pro- 

vincie poate să-și pună candidatura la un 

Colegiu electoral; legând legături cu un par- 

tid şi, în Cameră, are ocasia să dovedească 

ușurința sa. de graiu și concepția particulară 

pe care tinde a o introduce în viața noastră 
politică. Ei bine, dincolo, câți oameni cmi- 
nenţi, de un talent superior, mau în viața 

lor întreagă' putinţa de a afirma însuşiri su- 
perioare de orator, cugetător, de luptător, 

cu care i-a înzestrat firea | Prih urmare, ve- 

deţi, nu se judecă oamenii acolo cum se 

judecă oamenii aici; oamenii aici, la 25 de 
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ani, au o-carieră politică înnaintată mult ; 
la 30 de ani e o carieră politică înfloritoare, 
la 40 de ani- poate fi o carieră politică dom- 
nitoare şi triumfătoare ; la cei :de dincolo, 
cutare, la 50 ani, e încă un debutant, care 
are toată sfiala' debutantului, în sufletul că- 

„ruia îrăesc însă puteri superioare pe care 
regimul supt care se găsesc Românii nu le 
va Îngădui niciodată să se desfăşure; 

D-lor, e greu a arăta unui auditoriu 
care nu e familiarisat cu scrierile unui scrii- 
tor în domeniul ştiinţific, e greu “a-i arăta 
valoarea omului de știință. "Mă întreb întru 
cât auditoriul care nu e academic, specialist, 
întru cât auditoriul acesta s'ar putea pasiona 
pentru partea de noutate pe care un învăţat 
o aduce în margenile . specialităţii sale ? Şi, 

„în delicateţa chestiei politice de orientare care 
frământă pe Românii de dincolo, mulţi cre- 
zând în Măria Sa cel de la Viena, âlţii gă- 
sând mărimi mai mici în jurul lor —, în 
delicateța acestei chestii, zic, e foarte greu 
de arătat şi de hotărât dacă cineva a' avut 
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dreptate pornind către '„Scaunul cel prea- 

înnalt“ sau departându-se de „Scaunul cel 

prea-înnalt“. 
Eu nu m'aş duce la „Scaunul cel prea- 

înnali“ — aceasta e părerea mea personală, 

şi vă rog să nu o primiţi ca părere secreta- 

riului general al „Ligei“ (Aplause.) În comi- 
tetul central al „Ligei Culturale“ ca şi în ce- 

lelalte alcătuiri ale Ligei sunt fel de fel de 

păreri, pe care respectându-le Ia ceilalţi, am şi 

eu dreptul să cer ca părerea mea, por- 

nind din oarecare. cunoştinţe” și convingeri, 

pe care nimic nu 'le va putea zgudui, ca 

părerea mea să fie respectată. 

“Canonicul Bunea a fost între acei- cari 
credeau că binefacerile ni pot veni, că viitorul 

nostru întreg ni poate veni 'dela Măritusl 

“Scaun împărătec din Viena. A spus-o aceasta 

în cuvinte foarte frumoase la înmormântarea 

lui lacob' Murășanu, şi a fost . reprodusă 

această cuvântare de comitetul central. în 

broşura de amintire pentru el, — tocmai 
partea caracteristic fito-austriacă. Nu are ni- 
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men; dreptul de a mutila cugetarea unui : 

om; când îl înfățişezi, trebuie să-l înfăţişezi 

cum a fost. Că eu l-aș îi dorit altfel în 
această privință, aceasta nu poate fi judeca- 

rea acţiunii unui om politic. Aceasta a cre- 

_zut-o el, a- crezut-o ca Român, ca istoric, 

Dar veţi zice: cum? Istoria se judecă 
de unii întrun fel şi de alții într'alt fel? Pe 

* lângă “fapte, este şi interpretarea: cineva _ 
pleacă. dela anume fapte istorice şi le inter- 

__ pretează întrun fel, şi altul, plecând de la 

„aceleași fapte, le interpretează într'alt fel. 

"Dar mai este un motiv care pe Bu- 
mea-l: făcea să aibă această încredere, — 
această tare, îndărătnică încredere, care sa- 

“mănă cu: încrederea credinciosului care se 
roagă necontenit: de ploaie la ceruri care 

rămân totdeauna „închise. El era un preot. 
unit. A 

Biserica aceasta unită a plecat de la 
Casa de Austria. cu nădejdi mari. şi a cules 
ceva de pe urma Carei . de Austria. Cineva, 

oricât ar avea de superioară inteligența, ori- 
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„cât ar avca de pălrunzător  spinitul critic,. . 

este totuși în legătură cu rostul. său pe pă- 
mânt. Rostul “pe pământ. al lui Augustin 
Bunea a fost rostul unui preot unit; din 
frământările neamului românesc el alegea, 
fireşte, de preferință pe acelea care erau în 

legătură cu Biserica unită; la,el era mai, 

firesc lucru, prin urmare, aceasta credință 

nezguduită în recunoașterea şi ajutorul pe 

care neamul romănesc îl „poate aștepta de 
la Casa de Austria. 

| Dar acestea le-am atins incidental ; nu 
aici se va lumină -această grea chestiune, 
care cine .ştie când, unde şi în ce fel va 

putea fi vreo-dată rezolvită. Căci, chiar. dacă 
va rămânea. un Singur membru al Casei de 
Habsburg, tot se va găsi un Român care să 

creadă că de la acela, în orice Îsituaţie se 
va găsi, ne va veni tot binele ; Şi, chiar 

dacă se va întâmpla ca de la Viena să vină 
toate binesacerile, tot se va. găsi 'un Român, 

și după, moartea mea, care -să creadă că 

binefacerile acestea nu sunt decât acte in- 
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„.“teresate ale unei Dinastii care lucrează cu 

popoare deosebite după interesele sale, co- 

borându-le sau ridicându-le, după cum a îi 

„vine. la socoteală, . | 
Prin urmare, nu de aceasta e vorba, 

ci de valoarea lui Augustin Bunea, şi vă. 
ziceam Că, valoarea aceasta fiind în rândul - 

întăiu o valoare istorică, este cam greu de 

desluşit unui auditoriu care' ma cetit, care 

'vare chemare de a ceti, între multele lucruri 

care se impun atenţiei sale într'o literatură: 

ce începe a fi bogată, . cum este literatura 

noastră, opera istorică a lui Augustin Bunea. 

Prin urmare, cel mai bun lucru este să-l 

lăsăm pe el însuși să vorbească. ' 
Cu câtăva vreme înnainte de moartea 

ui, Bunea a luat cuvântul la : serbarea so- 

cietăţii teatrale din Ardeal şi la această ser- 

bare a ridicat un toast neobişnuit, vorbind 

despre chestiuni politice şi atingându-le cu 

hotărîre şi cu toată cruzimea față de adver- 

sari. Un Român, în această situație, spuind 

astiel de lucruri ar ajunge la o cerere de 
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socoteală deosebit de grea, dacă ar vorbi: în 
cadru politic despre lucruri politice. La o 
adunare pentru fond de teatru, unde lumea 

se adună să mănânce împreună şi, după 
obiceiul românesc, şi să ridice şi un păhar, 
în asemenea împrejurări, poți fi poliţist ungur, 

şi totuşi, puțină delicateţă omenească îţi ră-! 

mâne, şi prin urmare, situaţia de a şti cui 

trebuie să tai cuvântul e puţin mai grea 

decât în casul când ai asista la o întrunire 

cu caracter politic lămurit. Astfel,. adese ori 

- Românii de dincolo, au spus, cu prilejuri de 
acestea, lucruri pe: care în niciun fel de altă 

împrejurare war fi fost în măsură să le 

spună. Şi, prin urmare, în „astiel.de împre- 

jurări Bunea a avut prilej, cu puţine săp- 
tămâni înnaintea morţii. sale, să. rostească 
credința sa nezguduită în marea chemare a 

neamului nostru, | | 
Adunarea 'se ţinea la Alba-lulia, care e 

locul unde au stat odinioară Domnii arde- 
alului, în care a stat însă un Domn român 

al Ardealului, (entusiaste aplause), pe care 
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|- -au îndurat ceiialţi cum vă închipuiţi că pu- 
teau să-l îndure. Ştiţi frasa lor: „Împăratul 
“mai bine ni trimitea un rândaș al Curţii Îm- 
părăteşti decât pe Valah“. A stăpânit Yala- 
hul câteva luni de zile nobilimea ungurească, 
şi nobilii s'au ridicat şi l-au răpus. De pe 
urma lui w'a rămas un: edificiu politic, dar 
a rămas clădirea temeinică a Bisericii româ- 
nești de dincolo. Prin voința lui, cu cheltuiala 
lui,: din concepţia şi jertfa lui'a plecat Bi- 
serica nouă cu Vlădică românesc în Capitala 

”. Ardealului. Şi Biserica „aceasta, organisațiă 
aceasta metropolitană românească din Ardeal 
a fost centrul întregii noastre vieți următoare 
acolo. Şi astfel, din fapta lui Mihai Viteazul 
a plecat viața sufletească a întregului neam 
românesc de dincolo de munţi. Și aceasta 
face mai mult decât Călugărenii, decât Şelim- 

„berul, decât cele. mai mari zile din' cariera 
celui mai mare viteaz pe care l-a avut nea- 
mul nostru. (Entusiaste aplause, îndelung 
prelungite). Și încă, o biruință lasă numai o 
amintire de mândrie. şi o datorie de pietate, 
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pe când o operă de cultură înseamnă ogorul 
„rodnic pe care-l lași neamului tău, . ogor în 

care în toți anii sămînța pe care ai aruncat-o 

cel d'intâiu, va creşte şi va hrăni. (Căldu- 

roase şi prelungite aplause) | 

Şi atunci când Românii erau adunaţi 

la Alba-lulia şi credeau că se găsesc numai 
la o masă de hrană. pentru trup, a trecut 

umbra. Umbrelor mari li place a trece fără: 
să se vestească și fără să-şi aleagă locul şi 

ceasul. A trecut umbra cea mare, şi, când 

a trecut umbra cea mare, în locul unde, în- 

nainte de nevăzuta lui trecere, nu era decât 

o sală de banchet, când a trecut umbra cea 

mare, cel: mai mare suflet care era la acea 

masă a primit-o în el. Şi atunci, din buzele 

“lui Bunea, ma vorbit Bunea, wa vorbit re- 
cele şi prudentul Bunea din toate zilele, ci 
sufletul eroic s'a coborât în el, şi prin acest 
suflet eroic s'a rostit neamul lui întreg. | 

D-lor, sunt zile 'de acestea, clipe de 

acestea în viața unui om când se ridică 

mult mai presus de personalitatea lui în- 
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treagă, când un întreg. trecut naţional _tr&- 
“ieşte în el, cu mâna “îndrăzneață, da în Jă- 
iuri negurile care 'se opun vederii viitorului. 
Această clipă mare a avut-o Augustin Bunea 
când a rostit cuvintele pe care le veţi auzi. 
(Mult prelungite şi călduroase aplause) : 

Domnilor şi (loamnelor, 

„âm venit să dăm tributul nostru artei ro- 
mâneşti în acestoraș care trebuie să fie pentru 

- fiecare Român un. loc sfânt, E mai mult ca falnica 
cetate de odinioară, Sarmisagetusa, căci aici a fost 
leagănul neamului românesc de ăstăzi. Aici: Sau 
plămădit cele d'intâiu condiţii de viaţă ale stră- 
moşilor noştri; aici a fost centrul vieții Romanilor, 
veniți să intemeicze temuta 10; stăpânire în acest | 

„colț de raiu; aici.se concentrau toate drumurile 
Dacici, ca să pornească tot de aici în largul Ținu- 
turilor mânoase ale Ardealului; de aici s'au scurs 
“cele mai frumoase vremuri pentru neamul nostru 
Şi Sau descărcat și vijeliile grele ce. au căzut 
asupra noastră. . 

Vitalitatea poporului. romănese a cucerit acest 
loc din minile Slavilor şi Pa păstrat şi faţă cu al- 
fe neamuri, Aici a fost centrul bisericesc al Româ- 
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nilor; aici a fost cea nai strălucită Biserică ro- 

mânească ; aici a fost reşedinţa gloriosului Voe- 

„vod Mihaiu Viteezul; de aici a stăpânit el toată 

înținderea Ardealului; aici cele d'intâiu şcoli ro- 

măneşti ; aici s'a săvârşit marele eveniment al 

Unirii cu Roma, atât de bogat în roade culturale 

pentru noi. Locul acesta e sfânt pentru noi. Cu- 

tremuraţi ne oprim azi în acest loc şi mintea 

noastră purcede să desgroape comorile de amin- 

_tiri ce zac aici. S'au scurs de mult vremurile noas- 

tre de mărire. Azi situația noastră în acest loc e 

zdrobită. 
„Dar pe ruinele acestea noi vom clădi odată _ia- 

răși templul dărâmat, vom ridica templul libertă- 

ţii noastre politice naţionale. Noi vom sfirşi cu 

izbânda războiul mâre ce-l purtăm pentru ființa 

noastră naţionajă. Nu trebuie să ne tot căinăm, căci 

sântem un popor de putere şi viață. Dacă am 

fost veacuri întregi zidul de pază al civilizaţiei din 

Apus, împotriva cotropitorilor barbari, dacă am pu- 

tut ridica Regatul 'mîndru romănesc, e dovada cea 

- mai vie de puterea şi trăinicia noastră. 

„Vom stânge pe toți păcătoşii "cu puterea 

nuastră de viaţă. Și vom lupta în rânduri tot mai. 

închegate, prin mii de furtuni ce cească, să ne 

risipiască. Să cadă chiar cerul asupra noastră, noi 

„nu ne vom înspăimânta în lupta ce-o purtăm 

pentru limbă şi credință. (Aplaus viforoase, ovaţii). 
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N Le vom apăra Pâză la cel din urină ostaș cinstit, 
cu îndârjire neînfrântă. (Vorbeşte pe lung şi toar 
te frumos despre limbă și drepturile ei. Inchină 
păharul pentru cei ce muncesc întru Înainterea 
limbii şi culturii noastre, în credință că toți sînt 
gata a-şi vărsa chiar si sângele pentru ea). (Q- 
vaţii vijelioase.) 

„.. „Precum pavăză neînvinsă a fost pentru aces- 
te părți cununa de Carpaţi ce împodobește pla- 

-iurile nnastre, un codru de arme şi de putere a 
fost şi poporul romănesc în paza acestei „feri. 
(Aplause viforoasc.) Vom fi noi încă factor. în 
civilizația europeană. Neamul acesta se va  pre- 
mmeni de ticăloşi și mișei. Va elimina din organismul 
său materiile cangrenoase, si va răsări viguros 
şi dornic de viață. (Aplause entusiaste indelung 

- vepelate)“ + i. 
Cine a murit cu această credință în 

sufletul său, cine a. murit câteva săptămâni 
după ce aceste vorbe s'au desfăcut de pe 
buzele sale, acela e al. nostru al “tuturor, 
al nostru viu pentru toate vremurile, — căci 
multe cuvinte vor - muri, cuvintele aceste 
insă nu vor muri niciodată. (Entuziaste ap- 
lause). Sau, dacă ele vor fi uifate, vor. . fi, 
uitate numai în clipa când le vom putea 
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scrie acolo pe monumentul independenței 

noastre naţionale. (nflăcărate, puternice 
aplause.) | 

D-lor, e atât de greu ca lingă un om 
mare să se comemoreze oameni cari mau 
avut măreția lui! Cu toate acestia, -un neam 
mare nevoie numai de oameni. mari şi. mai 

ales de. oameni cari se cred mari (ilaritate). 

Cei care-a spus cuvintele ce'aţi auzit a fost 
unul care nu s'a crezut om mare, care în 
clipa lui din urmă, s'a gindit la Dumnezeul 
innaintea căruia se va înfățișa sufletul ' său 

curat, nu s'a gîndit'la marea durere ome- 

nească. de -care. va fi încunjurat sicriul lui. 
De aceia e greu pe lîngă un om în adevăr 
mare, care, pe lângă aceasta nici nu s'a 

„crezut mare, e greu pe lîngă acest: om să 
se pomenească tovarășii lui” de luptă mai 

mărunți decât dânsul, cari nici mau' stat la 

locul lui, nici mau făcut fapta lui, nau ho-: 
tărât ei, n'au luptat prin vândul lor cum a 

hotărât 'şi luptat el, dar c2:i au fost: „unde 
s'au făcut jertfe, unde Sa” cueltuit muncă, 
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au, fost în. [ocul acela unde s'au pregătii 
vremi mai bune. prin. aceste. jertfe. şi această 
muncă. Ei bine, între aceştia mai mici este 
gazetarul care a murit aici în. Bucureşti acum 
cităva vreme, „şi al cărui. mormânt are *ne- 
voie şi. de piețatea. noastră. E 

. Între aceştia. mai- mici ca dânsul, cari 
însă, în ceasul lor, au făcut datoria lor, . în 
riargeriile puterilor lor, între aceştia. e |. 
Rusu Șirianu (aplause). şi între. aceştia e 
voiosul protopop ardelean Gherasim Domi- 
de, care, dacă va fi văzut moartea înaintea 
ochilor, va fi râs de dânsa cum şi-a râs. de 
toată zădărnicia aceasta pământească şi, vo- 

i0s, cu inimă. romănească, va fi întrat în în- 

tunecosul adânc al lumii celeilalte, căci, ve: 

deţi, d-lor, neamul nostru acesta — iarăşi 

fie spus în treacăt —. are cea mai mare vir- 

tute a. vitejiei, virtutea vitejiei morţii, nu pe 

câmpul de luptă, întrun gest eroic, ci în 

și mai eroicul gest de renunțare pe patul 

de zbucium al morţii modeste, pe care -ni- 
„meni, n'o vede și nimeni n'0 laudă. (Aplause.)
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__ Alte rieariiuri or fi trăit mai bine decât 
noi, nici un neam ma știut vre-odată, pănă 
la .cel din urmă, să moară mai bine decât 

noi, — şi a muri bine înseamnă, nu a bi- 

rui oameni, ci a birui însăşi soarta  ome- 

nească (Aplause)-. 

D-lor, de. la comemorarea oamenilor si 

trecem la amintirea faptelor. + 
„Când comemoram aici pe Șaguna, se 

purta dincolo o luptă. Cârmuirea.. ungureas- 

că, Dumnezeu s'0 ierte, murise. Dar, vedeţi 

moartea cîrmuirilor. ungurești este curioasi. 

Va să zică guvernul unguresc care a mult 

în forma de atunci, Cum murise mai înnain- 

te, și cum 0 să învie, întru cât poate să in- 

vie ceia ce se găseşte în acest hal, Guver-. 

nul acesta se gândise că Ungaria. sufere de 
un măre' rău, şi răul acesta este că pruncii 
de Români nu învaţă catehismul şi rugăci- 

unile în ungureşte. Atunci şi-a închipuit că 

E 6 mare isprâvă să decreteze ministerial 
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că, de acuri înainte, copiii de „Romîni vor 
“avea altă cunoştiință religioasă în altă conş- 
__ţiință naţională. | 

Ce nu poate decreta un ministru ! !'De- 
cît ministrul poate face orice, dar să . pro- 
voace o stare de conștiință, aceasta n'o poa- 
te face. Căci nici n'are chemarea, nici n'are 
puterea de a o face, şi tot ce: poate face 
este” să reglemânteze, în margenile unei stări 
de conştiinţe mai mari şi mai puternice decit 
el, care duce pănă unde nu vede e!, în 
depărtări pănă. unde prevederile lui nu răs- 
bat. (Aplause). 

"Prin urmare, nu era de chemarea mi- 
nistrului unguresc să hotărască acest lucru. 
Dar, admițând că l-ar fi adus la: îndeplinire. 
credeţi că mare folos ar fi avut Ungurii cu. 
aceasta ? Dar în şcoală faci cu copilul ce 
vreiA vorba e ce face el pe urmă acasă? 
Acasă face ceia ce-i cer şi-i inspiră . „părinţii. 
Şi noi aici în Romănia învăţăm: pe Tatarii 
Şi pe Lipovenii și pe Turcii. şi Ruşii din 

„ Dobrogea îi învăţăm poesii patriotice -TOmă- 
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Săi | 

: neşti, ba, chiar de sânt ei Turci şi Tatari. 

* spun şi rugăciunie cu noi. | 
Acum câteva zile eram .la Tulcea şi 

am visitat şcoala de adulți. Erau aculo Ruşi 

şi Turci ; parcă era un făcut: de câte ori 

deschideam cartea pentru un Rus, era ceva 

patriotic contra Ruşilor, şi, de câte ori'voiam 

să cerc pe Turci, era ceva în contra Turci- 

- lor, Cetiau băieţii cu multă -convingere, şi 
var am auzit la şcoală „Deşteaptă-te Romăne“ 
spus cu ua mai -puternic <ntiment. cu un 

mai strașnic glas — ce-i d:antul, cu accent 

rusesc pronunțat — (ilariiaie), decât atunci. 
Rar mi s'a întâmplat să aud imnul viitoru- 

lui nostru, — precum imnul regal este imnul 
presentului nostru, —:rar l-am auzit, deci, 

„spus cu mai mult foc decit de Rusul acela.. 

“Şi Turcul vorbia de păgân cu o mânie de 
“a-i H crezut că, de-l avea înaintea lui, il 
„făcia în mii de bucății (Ilaritate). Ceia ce: 

nu va: împiedeca pe-Rus mâne să fie ceia 

ce vrea firea lui de Rus, şi tot aşa Musul- 
manul va păstra în sufletul lui întreaga 
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moştenire de. prejudecăți, şi de. sentimente pe 

care i le-au lăsat în suflet innaintaşii săi, | 

„Aşa încât, or ce vor face, şi în Unga- 
ia nu va ieşi ispravă mare. Vorba. este: 
ministrul m'avea dreptul să. o facă, Şi dacă 
avem ceva dincolo, avem dreptul. nostru, ŞI. 
din dreptul nostru nu putem da ' nimic, 'de 
hatârul nimănui. Prin” urmare, în temeiul 
dreptului nostru s'a protestat, nu în mani- 
festații poporale, în adunări înjghebate, ci pe 
temeiul dreptului nostru s'a protestat în a- 
dunările bisericeşti pe care Rominii au drep 
tul să le adune şi la Sibiiu şi la. Blaj, —la Si- 
Bin în cuvinte pe care lepot spuna Sibiii și la Blaj. 
în cuvinte pe câre le pot, spune la Blaj, — În 
cele două mari centre bisericeşti, în . amân- 
două locurile unde avem Mitropolii, sa fă- 
cut” protestarea noastră, protestare | răzimată 
pe dreptul omenesc 'al fiecăruia, pe "dreptul 
nostru peste acel pământ, pe. întreaga noas-. 
tră tradiţie istorică 'acolo şi pe privilegiile 
bisericești, chiar: pe legile. Statului unguresc: 
pe care ministrul le calcă,. 

„„„. „Era foarte greu să ne e dea un răspuns 
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“la acel ptotest, răspuns, de îapt, nau pu- 

De 

i 

tut da nici acum, şi aş vrea să 'văd când 
vor cuteza să-l dea. Însă ministrul unguresc 

a călcat, mergând pe picioare, prâgul -prea- 

înnalt, pe care noi prea adese ori l-am tre-. 

cut îm genunchi. De acolo de sus ni s'a 

dat organisaţia noastră? bisericească, şi ” cine 

era chemat, înainte de toate. să respecte a- 

ceastă organisaţie bisericească, era cel . care 

: a dat-o, și n'a dat-o degeaba, ci ştim noi 
ce i-am dat,: dar ştim şi ce ni-a dat el şi că 

avem dreptul să nu lăsăm nimic din ceia ce 

ar trebui să ni dea. (Aplause mult prelungite). 

Ei bine d- lor a venit de acolo supri-. 

marea hotărârii sinodului de-la Sibiiu. Su- 

primarea a ce? A unei hotărâri nouă ? “Nu 

era o hotărâre nouă, era tot atâta o inovaţie 
cum ar fi dacă un “ministru nebun ar 'hotă- 

ri că două și cu două fac cinci, și profeso- 
rul de aritmetică ar spune în “clasă” la el, 

cum e dator, că două şi cu' două ac patru, 

şi atunci ministrul ar spune:. noi căsăm a- 

'ceastă hotărâre a “profesorului 'de : matemati- - 

Li 
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„că. Dar nu e vorba.de hotărâre, nu e nevoie 
«de casare; s'a constatat un fapt care este 

şi pe care dumneata îl poți casa de o mie 
de.ori şi cu toate acestea tot va îi. , 

„" S'a casat, Casarea s'a comunicat de 
cine? De: ministrul respectiv, de d. secreta- 

„iu al ministrului respectiv, care a comuni- 
, cat-o fireşte, „potrivit cu educaţia sa -naţio- 
nală şi personală.Şi sa întâmplat că acea. 
„persoană avea, nu: putea să aibă o 
educație naţională, nici personală (mare ila- 
ritate), şi a făcut-o deci, într'o formă care 
dincolo. de margenile diplomaţiei, se nu- 
meşte obraznică, 
oi D-lor, năţia noastră are obiceiul să nu 
răspundă obrăznicii pentru că naţia .noastră 
însăşi nu e-obraznică. Cine e în margenile 
dreptului său rămâne acolo; .obraznicul se 
opreşte la hotarele „acestui. drept. Este o a-.. 
meninţare zădarnică, Care încearcă a trece 

“un hotar pe care nici o putere nu-l poate 
trece, hotarul dreptului. Pentrucă cu limba 

romăneasă în rugăciuni și catehism, nu ne 
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despărțim de ceia ce am avut pănă acum și 
de aceia, ce avem dreptul să cerem pentru 

totdeauna, în puterea orcărui drept şi ori- 

cării dreptăţi. | 
D-lor, Ungurii nu ştiu dacă s'or mai 

fi gândind la chestia aceasta ; au acuma 

altele, mult mai importante, şi de care va 

veni, vorba îndată ; iar cine a casat .ca să 

facă” plăcere cui i-a făcut plăcere, iar nu ca 

să ni facă năcaz nouă. Şi ni-a tăcut un nă- 

caz nu tocmai aşa de mare, ma ieşit de 

aici. cine şiie ce pagubă, na sfărâmat ilusi- 
uni prea mari. Prin urmare sântem tot. ceia 

ce am fost. Aceasta este filosofia întregii 
„noastre istorii : peste ordonanţele ministeri- 

- ale şi casările împărătești şi câte toate, noi 

sântem unde am fost şi, orice s'ar mai face, 

vom îi tot acolo. (Aplause prelungite.) 
D-lor_astăzi o parte dintre Românii de 

dincolo şi dintre Românii de aici se agită 
în jurul chestiei dacă va fi un domn .care 

„se numeşte Khuen Heâdervâry şi care este 
de câteva zile președinte al Consiliului de 
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miniştri din Ungaria, dacă va fi om cum | 
cade ori nu. Nu cunosc cea mai mare par- | 
îe din ce se scrie despre dumnealui, și nu 

pot. cunoaşte nici măcar personalitatea sa 

națională, fiindcă mu e Ungur, e German 
care a moştenit o moşie în Ungaria. Vedeţi, 

de un om care are, pentru aparență, de la: 

moşiile sale un nume alt nume și un carac 

"ter național - şi o menire într'o ţară unde 

mare nici un rost etnic, despre omul acela 

nu se-poate face nici un fel de ipotesă şi 

niciun fel de presupunere, Va fi cam ce a 

i9st înainte, i-o merge tot așa de rău ca 

atunci când cerea poliţişti spre a face  rân- 
duială în Parlament. În anume eri, anumiţi 

miniştri “cer la nevoie autoritatea prefectului 

de poliţie pentru a face față întâmplărilor. 
Aceasta e şi posiţiunea d-lui Khuen He&der- 

vâry în Ungaria. A avut un slab debut d. 

prefect de poliţie cu atribuţii de prim-minis- 

tru, dar ma speriat dumnealui pe nimeni și 

dumnealui a declarat că nu. se sperie de 

nimeni: E deci vorba pe speriete, cum obiș 
pa 

| 
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/ 
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nuiesc să se sperie unii pe alţii. Noi nici nu 
umblăm să speriem pe nimeni, nici nu ne 

speriem de nimeni. 
Prin urmare, ca şi în . chestia catehis- 

mului, şi în chestia, aceasta, Românii, în 

perfect echilibru sufletesc, se razimă pe neamul 

lor, pe cultura lor, pe amintirile ior, pe so- 

lidaritatea românească care trece peste toate 

notarele. Şi vom zice cândva de ăsta cun 

am zis şi de alții: a fost, sa dus, şi na 

rămas nimic în urma lui. Şi vom aminti 

vorba noastră. de „dincoace“: „schimbarea 

Domnilor, bucuria nebunilor“. Cei cu minţi 

nu se bucură, nici nu se supără de trecerec 

aceasta a stăpânirii, fiindcă fiecare stăpâ- 

neşte cât și cum îl laşi să stăpânească. 

Aceasta e chestia cea mare, şi nu cum şi 

cât vrea cl să stăpânească; aceia îl priveşte 

pe cl, pe când aceastălaltă te priveşte pe d-ta, 

și d-ta eşti în măsură să-l lași să stăpâ-. 

nească cât vrei şi cum vrei, potrivit cu inte- 

resele d-tale naţionale. (Aplause.) 

D-lor, aceasta ar fi un fel de filosofie 

 



| 

/ 
e crisei ministeriale din Ungaria. Anume | 
persoane, care hotărăsc poate mai puţin: 

decât cum cred, „dincolo“, ar trebui să 

piardă — dacă îmi  permiteți să dau 

acest sfat după ce mi s'a interzis nu- 
mai mie dreptul de a' da sfaturi, drept: pe 

care-l are însă toată presa — obiceiul de a 
întreba gâcitori care gâcesc în cărți „or . în 
cafea. Dar la gâcitoare nu se găseşte nici 

un iucru pierdut şi mai ales.nu se găseşte 

la gâcitoare conştiinţa drepturilor d-tale şi con- S p R Ş 
Ştiinţa valorii d-tale, de cumva, le-ai pierdut. 

x 

D-lor, cum vedeţi, din Ardeal nu sunt 
veşti din cale. afară de bune, pierderi de. 
oameni, încurcături, greutăţi în ceia ce pri- 
vește drepturile noastre. | 

Este altă parte românească asupra că- 
ruia, fiind: numai două 'sute mii 'de Români, 
natural. că ajung mai puține, dar în această 
parte românească veştile sunt din ce în ce 
mai bune. Această parte este Bucovina. 2) 

Nu prin conducătorii de acoto, şi mai 

1) Păstrăm aici şi cele spuse despre Românii 
din Bucovina şi Macedonia. 
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ales nu prin. conducătorii politici, cari sau 

certat și s'au împăcat, şi Dumnezeu să ne 

păzească să nu se certe vin nou! Dar, şi. 

dacă s'or. certa iarăşi, tot o să avem veşti 

bune din Bucovina, Le-am avea mai bune 

fără cearta din - trecut şi cearta din viitor, 
dar veşti bune-tot am avea. Fiindcă acolo, 

d-lor, a pornit de câtăva vreme o puternică 
conştiinţă românsască, care cuprinde toate 

clasele poporaţiei: românești, dela cel Wintăiu 

dintre cărturari până la cel din urmă țărau, 
fiindcă acolo elementul popular îşi împune 

din ce în ce mai mult valoarea în lumea 
politică. Elementul: popular nu ştie. de opor- 

tunismul schimbărilor de azi: şi de mâne; 

el porneşte cum pornește omul din popor, 

greu la drum, dar cu pas sigur şi, când a 

- pornit, să ştiţi că ajunge, Acesta este un 

- meşteșug al vieţii noastre. naţionale: a-l face 

pe dânsul să pornească. Dacă o porni el, 
și ştie unde merge, putem noi, ca' mai gin- 

gaşi, să ne odihnim la marginea drumului ; 

căci a 'pornit el, cel mare și puternic, şi, 

1 
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dacă a pornit el, merge cu el şi prin el 

neamul întreg. (Aplause prelungite) 

D-lor, acum câteva zile se făcea mare 
cas la frații noştri de dincolo de o scanda- 

loasă numire la . Universitatea din Pesta. 
Multe lucruri scandaloase or fi la acea Uni- 

"versitate : profesori cari vând subiecte can- 

didaţilor, mai ales . candidaţilor de o anume 
naţiune (ilaritate) şi cari au un rol într'o anume 

reclamă, — şi multe alte lucruri scandaloase 

or mai fi, dar nu--ne privesc pe noi. Noi 

dorim să le vedem şi mai multe. Ne doresc 

ei atâta rău nouă, să li dorim şi noi măcar 

atâta. Într'o bună dimineaţă, de mult, Ungurii 
"au crezut că au nevoie de doi profesori de 

limba şi literatura românească, unul la Cluj, 

celalalt la Pesta. La Cluj au numit cândva 

pe un om cum se cade,: carea murit, şi 
au pus apoi un spion,(Moldovan)care trăieşte, 

“La Pesta au numit un om ca toată lumea. Dacă 
ar fi numit pe vecinul lui din dreapta sau 
pe cel din stânga, să se fi întâmplat să fie 
Român, cam tot aceia era, A ieşit la pensie. 
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Adecă oficial, căci neoficial, ştiinţific, era 
pensionar născut, (Mare. ilaritate, aplause) A 
ieşit deci oficial la pensie. Erau forțe între 
Români, dar, lăsându-se forţele acelea, s'a 

ales unul care era mai”puţin o forță, şi care? 

era mai puţin o conștiință, și prin urmare : 

gmai puțin. o primejdie, cineva care e popu- | 
lar şi nu e, «care e deputat şi nu e, care 

e Român şi nu e, care com de știință 

pentru că face un curs universitar, însă nu 

_e om de ştiinţă fiindcă nu ştie ce face în- 

trînsul (jlaritate), care are un nume nede- 
sluşit: unii îi zic întrun fel, alții întrali 

fel — numele se. scrie Siegescu, și se pro- 
nunță Şeghescu, — şi Dumnezeu ştie câte 

alte ciudățenii or mai fi în făptura d-sale. 

Cel care l-a judecat dintre Unguri, a spus 
că-i e scârbă să-i cetească operele. Ministrul. 
un Ungur, l-a numit, neavând aceleași mo- * 

tive de scârbă, pe 'care le are omul de şti- 

ință, pe care le avem noi, și din alt punct 
de vedere decât a omului de știință ungur. 
E” numit profesor. O să înceapă cursul. Ve- 
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deți, aeesta este momentul însemnat: cursul 
nu este un lucru pe care să-l] poți face mu 
mai d-ta cu d-ta, cursul înseamnă d-ta Şi 
încă cineva, măcar unul (ilaritate) şi acel 

“unu” nu poate îi Ungur, fiindcă ești profe- 
“sor de limbă şi literatură românească, prin 
urmare trebuie să fie Român. * Valoarea mo, 
rală a tineretului . universitar de dincolo o 
să se vadă acum : acel ascultător care poate - 
face posibil un curs, se va găsi sau-nu ? 

Ei bine, d- lor, în'. Bucovina un ascul- 
tător pentru” cursul de istorie. românească, 
ținut în sens austriac de un profesor rutean 
şi pe limba nemțească, un asemenea ascul: 
tător nu s'a găsit. Ba, d-lor, s'au găsit, dar 
în nişte condițiuni în care un curs nu se. 
poate ținea ; uh Curs ca să se poată ţinea, 
trebuie ca unul să vorbească şi ceilalți: să | 
tacă, căci, dacă ar vorbi şi unul şi altul, 
cursul nu se poate ţinea, cum. nu se poaie 
ținea dacă ar tăcea şi unul şi altul. (Mare 
ilaritate, aplause.) Și, d-lor, a venii la cur-- 

„Sul d-lui Milkovitz, la Cernăuţi, o sumede- 
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nie de ascultători, „cu hotărârea de a vorbi 
româneşte şi numai românește, şi cellalt a 

cutezat să înceapă .pe cealaltă limbă, îimbă 

de foarte înnaltă cultură, care cuprinde co-. 

mori de poesie, cuprinde înnălțimi și pră- 
păstii de ştiinţă, dar care e o limbă care nu 

se potrivește pentru exprimarea sufletului 

Şi amintirilor noastre în ceia ce au mai sfânt, 

La Cernăuţi, în Moldova-de sus, în care noi, 
dacă am avea numai atât: mormintele câte 

le avem, şi încă am fi mai presus de toți 

ceilalți ca valoare etnică, să vii d-ta acolo, 

în țara unde cele mai 'vechi şi mai sfinte 

morminte sunt ale noastre, şi să vorbeşti de 

Ştefan-cel-Mare şi de Alexandru-cel-Bun în 

nemțeşte, cu accentul particular al Rusnea- 

Cului care, la o anume vârstă, a învăţat 

„ această limbă, ei bine, aceasta nu se poate. 
N'a vrut studentul român să fie anarhist; 
nu e anarhie, ci înțelepciune,.când tineretul 
îndrăznește în anume împrejurări să aibă un 
suilet (entusiaste aplause, foarte lung. pre- 

lungite), un suîlet care să fie capabil de o 
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anume revoltă, şi această revoltă sufletească 
s'a arătat la Cernăuţi. Să iertăm manitestă- 

rile tineretului chiar când vor trece de anu- 
„me margeni, chiar când vor” rătăci puțin de 

“pe drumul cel drept, fiindcă de la o astfel 
„de manifestare a tineretului nostru ni-a ve- 
“nit şi scăparea neamului românesc din Bu-: 

covina de rușinea unui curs de istorie na- 

țională românească ţinut de un Rus în nem-fi 

țeşte şi fiindcă, dacă umblăm după amintiri? 

mai depărtate, de la o astfel de revoltă su-“ 
fletească a tineretului românesc *a venit în 

Ardeal însăși revoluția de la 1848, adecă 

afirmarea drepturilor noastre naţionale. 

(Aplause prelungite.) | 
PET II 

2 Și, d-lor, au trecut numai câteva zile A 

  

de când Bucovinenii au dat o altă dovadă 

de solidaritate românească. Vedeţi, acolo, 

această solidaritate valorează mai mult de- 
„cât: aiurea:  Austriacii i-au învăţat a trăi 
împărțiți în clase: preotul cel mare se uită 
de sus la cel. mic, cel mic se uită de sus 
la învăţător, învățătorul se uită de sus la 
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țăranul bogat, țăranul bogat la cel sărac, 

iar, la oraș, boierul mai mult sau mai puția 

- germanisat se uită de sus la funcţionar, și 
funcţionarul se uită de sus la tot ceia ce 

stă mai jos decât treapta funcționarismului. 

Şi iată că au fost biruite aceste: prejudecăţi 
și acum câteva zile Bucovinenii au mani- 

festat solidaritatea lor peniru ceia ce avem 
noi mai preţios şi mai puternic, mai folo- 

sitor şi mai rodnic astăzi, "pentru cultura 

noastră. Câţiva scriitori tineri au mers în . 
Bucovina, d-nii Sadoveanu, Iosif, Gârleanu 

şi câteva persoane împreună cu „d-lor, au 

mers în Bucovina şi, în mai multe. orașe 

din această ţară atât de veche românească, 

în mai miulte orașe din Bucovina au ţinut 

lecturi din operele lor. | 
"Aceşti scriitori sunt bine cunoscuţi, 

valoarea operelor lor e apreciată şi aici. În- 

semnătațea cea mare a ducerii lor în Bu- 
"covina nu €, prin urmare, de către noi, în- 

semnătatea cea mare a vizitei acesteia este 

de către Bucovineni:: țăranii din adâncul 
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muntelui, au coborât la vale, nu ca să pri- 
mească un Domn românesc, un Craiu ro- 
mânesc. Dumnezeu ştie când va întra el bi- 
ruitor în vechea noastră Suceavă, şi, când 
va întra biruitor în Suceava, de frâu . Iu - 
va duce un ostaş. sângeros, ci de frâu va 
duce Calul Voevodului cineva mult: mai stră- 
lucitor şi mai curat decât cel mai sângeros 
ostaș viteaz: îl va duce geniul nobil al cul- 
lurii noastre învingătoare. (Aplause îndelung 

“prelungite ) S'au coborât peniru a primi de 
aici, nu pe un Domn,- nici măcar pe trim- 
Dițașul rătăcit care venise !a graniță - pentru 
a trimbiță în văzduh de -venirea viitorului, 
Şi cu un decret de expulzare în frunte l-au 
aruncat înnapoi. (Aplause mult prelungite.) 
Nu! Au venit Să primească Teprezintanți, pe 
cari nu-i cunoșteau, de la față la faţă, — şi 
ce le pasă lor dacă sunt tineri sau bătrâni, 

"Mari sau "mici, dacă cetesc bine sau cetesc 
mai slab, ce le pasă ?. Vedeţi, omul din po- 
por are o însușire pe „Care noi n'o avem; 
omul din popor. este în stare să 'se închine 

'— 248 — ! -



la cele din urmă mâzgălituri de icoane, vă- 
zând întrânsele pe Dumnezeu, şi omul 'din 
popor este în stare să privească. şi orice alt 

lucru prin valoarea lui reprezentativă. Dacă 

în locul celor mai buni scriitori ar fi. venit 

cei mai slabi, totuşi, în spiritul românesc 

din Bucovina sar îi mişcat ceva. Şi acesta 
este lucrul cel mare. 

„Vedeţi: admiraţie pentru ceia ce este 

frumos, cine nare? Admirarea unui cântec 

“bine cântat, a unei fraze bine spuse, a unui 

tablou bine zugrăvit e tot ce poate fi mai 
firesc. Lucrul cel mare pentru ce au.mai de 

seamă oamenii pe pământ, adecă desvolta- 

rea în bine, îndreptarea și fericirea vieţii 

omenești înseşi, lucrul cel mare este inter- 

pretarea simbolică, cu ochii la ideal, a tutu- 

ror lucrurilor care se “întâmpină într'o so- | 
cietate omenească. Țăranul român din Bu- 

covina.-a dovedit că poate face acest lucru, 

Şi, când este aceasta la țăranii de acolo, 
putem să mavem frică de viitor. 

Cineva dintre bărbații neştri politici 
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nai vechi, cate, cum s'a întâmplat ia băr- 
baţii politici mai vechi, au în anume mo- 
mente mari avânturi de tinereţă, a spus că 
nu-i pasă de primejdia bulgărească în Do- 
brogea, fiindcă „Românul nu piere“. Care 
Român e acela? Veteranul slugă la Bulgari? 
Funcţionarul care simțe nevoie de banul 
străinului ? Dacă e vorba numai de vetera- 
nul slugă la Bulgari şi de funcţionarul care 
vrea să facă puţintel la stânga, așa cum se 
poate numai la dreapta Dunării, slabă nă- 
dejde ! Dar, dacă ar fi acolo un astfel de 
țăran ca acei țărani cati au pornit buciu- 
mând din codrii Câmpulungului ca să pri- 
inească sufletul românesc, ani putea spune 
Şi noi, cărora, fiind mai tineri, nu ne este 
permis să fim aşa de tineri, am putea spune 
şi noi ceia ce spunea bărbatul politic mai 
vechiu : poate să vină cine o veni; nu ne 
pasă ! (Aplause.) “ 

| D-lor, acum, câteva cuvinte psiiru 
frații noştri mai depărtaţi şi cari nu pot să 
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aibă nădejdea pe care ceilalți o' au și din 

care se hrănesc, câteva cuvinte cu privire la' 

fraţii noştri din Macedonia. 
Statul turcesc s'a schimbat. Nu mai e 

Turcia lui Abdul Hamid; Abdul Hamid e 

al Turciei” acum, şi Turcia e fără Abdul 
Hamid. (Ilaritate.) Şi în Turcia aceia, în lo- 
cul vechiului ideal: împărătesc, în locul ve- 
chiului ideal musulman şi numai musulman, 

„au răsărit ideale nouă. Societatea osmanlâie 
zice: ce are a face că eşti Grec, Sârb, 

Bulgar, Albanez, Român, Sirian. ori Arab, 

toți, înnainte de toate, sunt Osmaniâi, uniţi 

prin iubire pentru patria comună! Veţi zice: 

cam curios cântecul acesta! Se aude pe 
alocuri şi aiurea, îl cântă și Ungurii, cari, 

de câte ori nu vorbesc de patrie şi de câte 
ori nu admit ideia de patrie înnainte de 
orice! Se găsesc popoare condamnate ia 

această situație; nu li dă mâna să zică: 
vedeţi rasa noastră e puţină, rău înzestrată 

“de natură, şi să cerce a confunda viaţa lor 

națională « cu acelora cari sânt mulți şi mai bi- 
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ne înzestrați Atunci încep a vorbi de pa- 
“trie.. Şi noi avem persoane, de. o anume 
nuanță etnică care nu vor să știe nimic de 
noțiunea de Român: aici ne-am născut, aici 
am crescut, aici am prosperat, aici am supt, 
prin urmare aici e patria, patrie pentru voi 
cari ați muncit şi aţi răbdat, patrie pentru 
noi, Cari nam muncit şi am -exploatat,. 
(Aplause prelungite.) 

„Ei bine, d-lor, pe turceşte, începe a se 
cânta cântecul acesta şi dincolo de Dunăre ; 

„ce să fiţi Aromâni, Greci, Slavi; să fiți, în- 
nainte de toate, iubitori ai patriei, - prin ur- 
mare Osmani! Cei ce spun aceasta însă 
sunt oameni foarte nobili și patrioți minunaţi, 
iubitori desperaţi ai neamului lor. Dacă este 
cineva care să-şi iubească: “până la desnă- 
dejde neamul său sunt, fără: îndoială, Tinerii- 
Turci, cari pe'ce căi au ajuns unde au ajuns — 
aceasta face parte din lumea! minunilor, Insă 
situaţia-lor e teribilă, şi trebuie să se agaţe 

„Şi de acest mijloc de scăpare. Ce vreți să 
spună ? 'Duceţi-vă "d-voastră, duceţi-vă cu 
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civilisația d-voastră ; noi rămânem cu civili- 
săția noastră morală, dacă voiţi, dar fără 
civilisație industrială, comercială, fără civi- 
lisaţie modernă, — aceasta n'o pot spune. 
Să zică ! faceţi-vă toți Turci? Pentru aceasta 
trebuie să se facă întâiu toți musulmani. 
Chiar dacă am admite că s'ar putea face toți, 
din punctul de vedere naţional, Turci, încă 
i-ar despărţi religia, peste care nu se poate 
irece. Ungurii îi pottesc= pe Români fiindcă 
nu țin seamă de anume deosebiri: religioase, 
dar cu Turcii nu-i tot așa. Prin: urmare nu 
pot să facă altceva decât să spună: să ne 
îmbrăţişăm în conştiinţa osmană! | 

Intre: Aromâni s'au găsit o mulţime de" 
credincioşi otomani. Este fostul mieu student 
la Universitatea din Bucureşti d. Nicolae 

„Baţaria, care e senator, — vă puteți închipui 
„ce vârstă de Matusalem trebuie să am dacă 
elevii miei sânt senatori la Constantinopol ! 
(Iaritate.) Este doctorul Mişea, care a în- 
vățat la Bucureşti şi care este deputat în 
Parlamentul din Constantinopol, și a vorbit, 
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represintând interesele aromânești. De altfel, 

foarte credincioşi osmanlii şi unul şi altul. 

D. Baţaria a adunat pentru Hota turcească, 

şi vrea să propuie întemeierea unei Academii 
turcești, a unui institut istoric turcesc. Insă, 

„supt Ministeriul trecut al Turcilor, sa pre- 

sintat un proiect privitor la şcolile şi bise- 

ricele din Macedonia. Din proiect s'au votat 
trei articole, celeialte rămân să îie votate 
acuma, supt noul Ministeriu al lui Hachibei 
„până ieri, iar acum Hachi Pașa. Proiectul 

este așa redactat, încât ține seamă de faptul 

că în Macedonia, ca în Turcia toată, are 

cineva naționalitatea religiei sale. Adecă: 
ești patriarhist, admiţi ca șef al Bisericii 

d-tale pe Patriarhul din Constantinopole, te 

notează „Rum,“ adecă Grec; nu-l admiţi pe 
Patriarh, ci pe exarhul bulgar din Constan- 
tinopol, te notează Bulgar. De multe ori d-ta 
poți fi de altă națiune, hotărăşte însă cali- 
tatea națională a şefului religios. Sârbii au 

Vlădicii lor, noi n'avem niciun Vlădică. Ei 

sunt, noi nu suntem, — de îapt. 
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O să/ziceţi însă: atâta vreme -n'ant 
putut avea și noi un Vlădică- al nostru? 
Nam putut; calităţile politice excepționale 

ale clasei noastre conducătoare au făcut că 

pam putut căpăta unul singur. A fost An- 
tim, ce se ascundea prin mahalale: și pentru 

care s'a. strigat în Senat: „Trăiască Sul- 

tanul“, dar el a dispărut cu” paralele noastre, 

ceia ce a fost o mare ruşine. Ne pasionează 
chestia vacufurilor din Dobrogea, dacă o să 
plătim mai. mult sau mai puţin, ne pasione- 

ază chestia strugurilor uscați, şi suntem gata 

să facem războiu Turciei pe chestia aceasta 

a strugurilor uscați ca și cum n'am avea 

destui în toate domeniile vieții noastre (râsete), 

dar pe chestia unui Vlădică român în Ma- 
cedonia nu ne pasionăm. Și câtă vreme nu 

vom avea acolo organisaţia noastră religioasă, 

chiar supt regimul cel nou, e greu să ni se 

recunoască o existență naţională deosebită. 

i O să zică cineva: a trecut vremea de- 

osebirilor religioase. Pe hârtie a trecut,. dar 
toată lumea ştie cât. timp trebuie să se stre- 
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doare pentru ca aceia ce este (înlăturat pe 
hârtie să fie scris în însăşi viața oa:nenilor. 

- Turcii au vrut să facă rânduială înna- 
inte de toate şi linişte în Macedonia. Au 
votat legi excepționale: cine se apucă de 
banditism, e aruncat în temniţă, e executat, 

familia lui trimeasă în exil. Dar liniştea n'o 
s'o pați avea câtă vreme va rămânea deschisă 

chestia religioasă, cât în acelaşi sat ai pat- 

riarhiști și cxarhişti, pe lângă-Sârbi şi. Ro- 
mâui, cari nu sunt nici pairiarhişti, nici 

exarhişti, cât ai o singură biserică şi se bat 

pe dânsa patru neamuri. Vedeţi, e rău, dar 
mai bine ca la noi. lată de ce: acolo patru 

neamuri se bat pentru o biserică, la noi un 
singur neam nu întră niciodată în biserica 
lui (Aplause prelungite), şi de aici 'vine că 

cutare preoi românesc care, cum zice poetul 

comic, are „nemuneraţie slabă după budget“, 

„e redus să meargă de zi'ntăiu şi.de Bobo- 
tează la concetățenii săi, — nu încă cetăţeni, 

conțeranii săi cari nu sunt încă cetățeni, din 
Calea Văcăreşti. Cunosc exemple de. preoţi 
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cari rau fost lăsaţi să între și cărora -li sa 
zvârlit gologanul din ușă, ca să vie şi luna 

„următoare. 

Așa fiind, patru neamuri bătându-se 

pe o biserică, Turcii vreau să -facă ordine 
printr'o lege. Ce zice legea? Dacă cei cari 
nu sunt nici exarhişti, nici patriaruiști, vreau 
să aibă o biserică, să şi-o facă. Dar ştiţi ce 
înseamnă aceasta, care e nedreptatea ce se 
cuprinde în acest articol de lege ? Acei cari 
nu mai vreau să fie exarhişti sau patriar-. 

hişii, au fost exarhişti -sau pairiarhiști. fără 
să fie Greci sau Bulgari, au fost Români, şi 

"au făcut biserica din banii lor, din munca 
lor, când erau orbi, când. se credeau Greci 
sau Bulgari fiindcă admiteau de şef spiri- 

tual pe Patriarh sau pe Exarh; acum au. 

deschis ochii, afirmă că nu sunt nici exar- 

hişti, nici patriarhişti, li se răspunde însă: | 

jaceţi-vă o biserică alățuri de biserica aceasta 
pe care „tot“ voi aţi făcut-o.când treceați 

de Greci sau Bulgari. 

Dacă m'am întins mai mult asupra 
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acestui lucru este că avem a face cu un fapt 
nou, cu 0 nouă . manifestare a conşiiinței 
româneşti. Faptul protestării impotriva legii, 
hotărâtă luptă răbdătoare pentru a împiedeca, 
să fie votată legea pentru apărarea dreptu- 
rilor lor asupra bisericii pe care ci au clă- 
dit-o şi ei au dreptul s'o transforme potri= 
vit cu noua lor conștiință românească, acest 
fapt, cum şi alt fapt: congresul "şcolar al 
„Macedonenilor, ținut vara trecută, arată că 
conştiinţa “națională aromânească - în Mace- 
donia nu mai e o conştiinţă artificială, pro- 
vocată și plătită de la București, ci o con- 
ştiinţă adevărată, care se trezeşte şi înțelege 
să lupie cu propriile forţe ale neamului său 
acolo! (Aplause călduroase.) 

Nu puteam încheia această seară mai 
bine decât urând ca această nouă conştiinţă 
românească, fără sprijin şi fără tutor, ca 
această nouă conştiinţă românească să iupte 
cu noroc și biruință deplină. (Aplause căl- 
duroase, îndelung prelungite.). 
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Comemorarea Mitropolitului 

Andrei Șaguna *) - 

Onorat auditoriu. 

După lucrurile frumoase şi bunc care 

s'au spus, mai rămân doar câteva cuvinte 

de încheiere de adăugat. a 

D-lor, însemnătatea serbării acesteia 

stă în faptul că se poate ca în Bucureşti, 

înt”un' oraş care a fost socotit oraş uşuratec, 

oraş înstrăinat de “scopurile mari ale nea- 

_mului, a cărei Capitală culturală 'şi . sufle- 

tească ar trebui să fie, că în Bucureşti se 

poate, înnaintea unui auditoriu aşa de nu- 

meros şi de ales, plin de râvnă şi de sim- 

țul de comunitate românească de care s'a 

dovedit capabil, să se comemoreze cineva 

*) Cuvântarea ținută în ziua de 4 Octomvrie 

1909 la Ateneu, în Bucureşti. , 
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care nu face pârie din ţara nvastri, nici din 
Biserica noastră, dar, ceia ce c mai sus qe- 
cât Biserica din: România şi decât România de astăzi până mâne, tace parte din Neamul uostru.: (Călduroase aplause.) 
A dat Dumnezeu, — ceia ce înseamnă 

munca noastră şi conștiința noastră —, ca. de la un. capăt la altul al Românimii de 
unsprezece milioane să vibreze acelaşi su- - 

„let. Acum câteva zile,: aici, în România, se 
comemora cu ajutorul a: câţiva Şi. impotriva. 
voinței altora 50 de ani de la întemeierea 
Statului românesc,. şi nu numai toată Româ- 
nia de la un capăt la altul s'a zguduit de 
amintirea eroicului Vodă-Cuza (Entusiaste şi - îndelung prelungite aplause), răsărind când 
trebuia să răsară, dar iraţii noştri, acei cari. nu din vina lor, ci poate din vina noastră sunt unde sunt, sau înclinat şi ei înnaitea 
măreței umbre care trecea (Inflăcărate aplause.) Şi astăzi, când, în clipe grele şi triste, de cea mai mare primejdie pentru neamul nostru de dincolo, se ridică din mormântul de. la 
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Răşinari cealalalta măreaţă umbră, cerând . 
și ea socoteală cui trebuie să se ceară so- = 

coteală (puternice aplauze), punându-se şi ea 

pavăză de apărare impotriva duşmanilor nea- 

mului său, — întorcând Ardelenilor marile clipe 
de simţire din lanuarie trecut,. ne închinăm 

şi noi adânc innaintea măreței umbre care - 
răsare dincolo de culmile” Carpaţilor. (Mult 
entusiaste şi prelungite aplause.) . 

E greu de spus, în câteva momente 

cât datorim noi lui Andrei Şaguna. Zic: noi,. 
fiindcă Românii de oriunde datoresc ace- 
loraşi oameni aceiași recunoștință. Nu se. 

„poate aduce un serviciu esenţial. unei părţi 

a neamului. nostru fără ca acest serviciu să 
se întindă, în binefaceri culturale sau poli- 
tice, asupra neamului întreg. Ce este al lor 

este şi al nostru, şi ne .înfrățim în cultul 

oamenilor mari ai trecutului, înnainte de a 

ne înfrăţii subt conducerea oamenilor mari 

ai Viitorului, pe cari avem dreptul să- i aş- 

teptăm. (Călduroase aplause.) 
Şaguna ma fost: un entusiast, dar un n 
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heam nare ricvuic - numai de eiitusiaşti. Ar 
fi 0 mare;greşeală' sățse creadă că un neam 
poate să meargă fără entusiaşti, dar ar fi o. 
Și mai mare greşeală să seg creadă că un 
Meații poate să meargă numai cu dânșii. Și 
neamul nostru bine înzestrat atavut pe rând, 
când trebuia, pe marii săi entusiaşti — pe 
marii săi.. nebuni — şi pe 'inarii săi cu- 
minţi — pe marii săi oameni „politici. (ila- 
ritafe, aplause prelungite.) 

„Când Şaguna a răsărit — şi, vedeţi, a 
răsărit cu adevărat, 'în momentul când era 
cerut, a răsărit fără să aibă tinereţă ; co- 
pilăria şi-a petrecut-o în mijlocul celorlalţi, 
şi poate-că aceasta şi explică primirea pe 
care a întâmpinat-o și mai ales ascultarea 
desăvârşită pe -care, în afară de puține ex- 
cepții, a întâlnit-o în cei mai- buni ai nea- 
mului său: “din momentul” acela, — când 
Şaguna a răsărit,5nu era nimic în urma lui. 
Atunci pentru întâia oară îl.vedeau, şi, apă-' 
rând atunci, a arătat de- la cel d'intăiu pas. 
încotro “i merge și a arătat, nu “număi, “încotro 
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merge, dar că puterea lui este destul de 

mâre pentru a merge până la capăt pe acei 

drum. . - 

Era în ajunul Revoluţiei de la 1848. 

Pe atunci trăiau în Ardeal trei feluri de oa- 

meni: două din acele feluri e bine ca tot- 

deauna să se' găsească la un popor, cât 

priveşte. 'cel de al] treilea fel, l-am lăsa bu- 

curos altora, — cu toate că Dumnezeu. ni-a 

dăruit această specie în cantităţi mari şi că 

are un succes mai deplin decât celelalte 

două categorii Erau întâiu oamenii mulţu- 

miţi de situaţia lor, de *gospodăria lor, de 

persoana lor ;. era ' vechea tagmă preoțească 

din veacul al XVIII-lea, care trăia şi în în- 

tâia jumătate a veacului care abia s'a: ispră- 

vit; erau preoții lui Moga, înnaintașul lui 

Șaguna. Şaguna iese în relief față de Moga, 

dar mar. fi ieşit în relief numai. din cauza 

aceluia care l-a precedat. iese în relief în amân- 

două felurile. Era preoțimea lui Moga, care 

nu înţelegea. legăturile neapărate ce trebuie 

să existe, mai ales în împrejurările de viață 
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„ale neamului nostru, între cler şi națiune, 
„Biserică și popor. Era despreţuit fiindcă 
„merita să fie despreţuit. , Șaguna s'a înnălțat 
unde s'a înnălțat, fiindcă merita să se în- 
nalţe acolo. “Un: popor poate : să se ridice 

„prin el, dar poate să fie ridicat şi târât de 
„un om:. Românii “din vremea -iui Șaguna - 

" S'au ridicat prin el şi au fost târâţi de dân- 
"Sul, şi ceia ce voim este să-nu mai aştepte 

cei de astăzi să-i târască cineva mai departe, 
Ci să: găsească, chiar fără conducători, în ei 
mijlocul de a merge mai. departe pe dru- 
mul care li se însemnează. | 

Era deci Biserica şi preoții lui Moga, . 
„— să-i odihnească Dumnezeu pe ei şi pe 
Vlădica” Moga, și să dea Dumnezeu ca să- 
mânţa lor să se stârpească și în Ardeal şi în 
alte părți, (Ilaritate, puternice aplause) Nu 

„numai sămânţa aceia de preoți, dar şi să- 
mânța aceia de conducători, pentru că Mo- 
Shiștii (ilaritate) nu sunt numai cu anteriu 
și :potcap, ci îmbracă toate hainele, provo- 
când toate nenorocirile unei ţări şi unui 

„Meam. - 
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» Erau'apoi pe lângă aceştia tineri în- 
" drăzneţi,: continuatori ai marii şcoli de: idei. 

-a lui Şincai, Maior şi Clain, oameni cari se 

“gândeau înnainte de toate că vin de la 
“Romani: şi hrăniau ilusia că pot fi ci în 
timpul lor aproape ceia ce-au fost” Ramanii 

în vrema în care au trăit. Mare 'înșelare, şi 

generoasă înșelare, roditoare. inşelare a ace- 
stei generaţii | Căci sunt adevăruri care scad 

un popor Și sunt înşelări care îl: înnalță. În- 

tre aceste iluzii. binefăcătoare, trebuie să nu- 
mărăm şi pe aceasta, - 

Tineretul ardelean din 1848 credea in 

trecutul roman și înt”'un viitor “vrednic de: 

Roma și de neamul. ei. Și tineretul acesta 
idealist, îndrăzneţ, necunoscător de realitate . 
— Şi e bine ca tineretul „să. nu cunoască 

prea curând .realitatea! — necunoscător. de 

„vealilate şi desprețuitor de realitate, a ince- 

put lupta sa eroică! Tineretul de la 1848 a 
dat: Revoluţia de atunci. Şaguna n'ar fi dat-o, 
şi e bine că au fost acei tineri atunci şi 'că 

au dat această Revoluţie. E bine că nebunii .- 
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au pregătit prin jertia lor, prin viitorul lor 
zdrobit, prin viaţa lor nenorocită, prin sân- 
gele a mii de Români, au pregătit calea 

tiumfală a înțeleptului (Puternice şi înde- 
lungate aplause).StAu făcut Revoluţia de la 
1848, care n'a dus la nici-un capăt, care a 

adus doar îngenunchiarea Ungurilor de Ruşi, 

dar care înseamnă mai mare lucru decât 

„Revoluţia noastră dela 1848. | 
„ Revoluția noastră a fost făcută de oa- 

meni.din clasa de sus, potrivit cu manierele. 
“bune din clasa de sus; revoluţie . fără văr- 
"sare de sânge, fiindcă nu e frumos să pui 

0 batistă selegantă ca să acopere o rană. 

Revoluţia lor de la 1848 a fost făcută de 

aspri feciori de țărani, cari nu. înțelegeau 

muită „vorbă şi maniere prea subțiri, cari au 
pornit îndârjit: lupta împotriva. dușmanului 

neamului lor, .şi a curs sânge. Şi au fost 

cari au făcut răspunzător pe Şaguna pentru 

aceasta. El nu merită să fie făcut răspunză- 
ea ek caTan pian ra  aaer 

tor. de ceia ce n'a “iniţiat; dar cine face răs- 
me or e ta. 

punzător pe oricare din oamenii. de. la 1848 
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de sângele care s'a vărsat, nu:le -aduce o 

|- insultă, nu le scade prestigiul, ci li-l creşte, 
. Anumite lucruri pe lume se pot-face şi cu 

“lapte cutzahăr şi cu!cafea Franck şi cualte lichi- 
demevinovate, dar înnoirile înt”un neam, oricât 

ar fide trist şi degroaznic acest blestem dumne- 

zeiesczcarețapasă?asuprati popoarelor, înno- 

iile într'un neam nu se pot face decât cu 

sânge: saufpe câmpul: de războiusimpotriva 
dușmanilor& Statului sau: în -timptde răscoală 

împotriva duşmanilor - Neamului. (Înflăcărate 

şi: zguduitoare aplause, mult prelungite.) Şi, 
d-lor, când s'a vărsat sânge înslocurile ace- 

lea sălbatece, în văile înguste, întunecoase - 
ale Munţilor Apuseni, unde odată : vom ri- 

dica monumentulnostru în?famintirea celor 

căzuți acolo (înflăcărate aplause), când de 
spânzurătoare _a a atârnat _ trupul _Pătrânului 

preot care er era tatăl lui * Papiu * “arian unul 

din cei - d'ntâiu Sprintret3tinerii£, despre. cari 
vorbesc, atunci aceasta nu “însemna că a 

doua zi se vor,„deschide în lături porţile ro- 

biei. şi că lumina deplină a libertăţii sta să 

. na 
> 2 -



zbucnească pentru un. neam întreg. Nu. Ti- 

nerii cari aşteptau aceasta, care credeau că . 
va veni pentru Români o nouă eră de li-. 
bertate pe. plaiurile cucerite odinioară de 

* Traian, când au văzut că nu-i aşa, au ple- 
„cat din Ardeal. Nu mai puteau trăi acolo : 
prea mare fusese visul lor, prea grozăvă 
deşteptarea. Atunci au plecat, nu la locuri 
de petrecere, ci la muncă, nu în locuri de 
bucurie, ci în locuri de tristeță şi de umilire, 
care aveau nevoie, pentru a fi mai puţin 
triste şi mai puţin „umilit, de „osteneala 
tor luminată. 

Învinşii de la 1848, visătorii eroici al 
căror vis. nu. fusese îndeplinit, aceia cari, 
fără a. fi pierdut o luptă, pierduseră un răz- 

| boiu, îl pierduseră cel puţin pentru momen- 
„tul acela, au trecut la - noi. Aceştia au fost 
“un Bărnuţ, un llarian, un. Laurian, Oameni 
cari. ni-au dat învățământul. nou, cari ni-au 
dat încrederea, în . noi înşine . „ (calduroase 
aplause): 

„ŞI atunci, în Ardeal mau rămas numai 
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smeriţii moghişti. Din fericire a. rămas acest 
om, care singur era cât un întreg partid. 
Acest. reprezintant al 'moderaţiei care era 
Şaguna, a făcut ca, prin întrebuinţarea cu- 

: ininte. a împrejurărilor, să se capete ceia ce 
: „Du puluseră căpăta Românii prin răscoala, 

otuşi neapărată, care se încheiase. 
| V'au spus atât de 'bine' colegul mieu 

i. Mihălcescu şi d. Slavici, 'care e rostul 
bisericesc al lui Șaguna şi care e rostul său 
politic, încât ar fi zădarnic. să reînnoiesc lu- 
cruri care sunt atât de nouă în amintirea 
d-voastră. ; 

Românii din Ardeal datoresc lui Şapina 
rânduiala în cler: preoţii cari să se poarle 
vrednic de haina pe care au îmbrăcat-o, îi 
datorese școli muite și bune, îi datorese 
opere literare şi, să zicem, bucoavne de bi- 
serică. Ei îi datoresc lui Şaguna însă în- 
nainte de ioaie : organizaţia recunoscută de 
Stat, organizaţia -ajunsă de drept public a 

Bisericii“ Românilor ortodocşi, din Ardeal şi 
Ungaria. . 
„Aceasta este, fără îndoială, domnilor, 
foarte mare lucru, şi e bine că, atunci când 
a venit sorocul să plătiască împăratul, Sa 

„găsit un aşa de bun socotitor cum “a fost 
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Şaguna, care să-i aducă aminte pentru ce 
avem dreptul să cerem și care să impună cit 
avem dreptul de a cere pentru ca- socoteala - 
să fie făcută pe deplin. Şi resultatul este că 
Biserica română ortodoxă de dincolo, în felul, 
cum se găseşte, e pe deplin asigurată, afară! 
de anumite lipsuri despre care va veni, vorba 
îndată, că e o Biserică pe deplin asigurață 
recunoscută de Stat şi îndrumată pe căi si- 
gure. În acelaşi timp şi altă Biserică, tot 
romănească, pe care naveam nici un motiv 
s'o înjosim, Biserica romănească unită, îşi 
căpătă, muiţămită în rândul întăiu tot silin- 
țelor lui. Şaguna — pentru că. Împăratul a 
dat întâiu Mitropolia celor de legea sa şi pe 
urmă a dat Mitropolie Românilor, mai mulţi, 

„cari nu erau de legea sa —, altă Biserică 
romănească şi-a căpătat şi ea orânduirea ei 

. temeinică. Bisericii acesteia îi lipseşte însă 
ceia ce are Biserica lui Şaguna, căci Biserica 
lui Şaguna are o represintaţie populară, are 
aşa-numitul Parlament al ei. 

Vedeţi, Românii "nu sânt recunoscuţi 
dincolo ca naţionalitate : orice poartă numele 
de romănesc nu este îngăduit; totuşi, prin 
privilegiu împărătesc, înregistrat de dieta un- 
pnincastă, Românii ortndacși de dincolo .se Sa 

, 
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pot aduna pentru a discuta chestii bisericeşti. 

Dar chestiile bisericeşti nu se put despărți 

de nimeni de chestiile şcolare, -care sânt 

„chestii culturale, chestii” sufleteşti. care sânt 

"esenţa vieţii Românilor de dincolo. Cu min- 
te-ai chibzuită, Şaguna a .văzut că şcoala nu 

poate fi de-o parte şi Biserica de altă parte 

iar şcoala şi Biserica împreună înseamnă cea 

- mâi mare parte din viaţa sulletească a unui 

nek. Şi astfel, făcându-se că asigură numai 

Biserica, el a asigurat şi pe celelalte. - 

| D-lor, clădirea aceasta există ; împotri- 

va ci se dau furioase atacuri, care trebuie 
respinse cu hotărâre, cu desăvârşită hotărâre. 

Complimentele faţă de duşmani, înțelepciu- 

nile pe care le găsesc unii şi alții în arse- 

nalul minţii lor, acestea: nu folosesc mare 

lucru, Eşti atacat hotărât, hotărât trebuie să 
te aperi. (Puternice aplause.) 

Şi, d-lor Biserica. lui Şaguna, se poale 

apăra prin ea însăşi ? Se poate apăra numai 

prin minunata instituție pe care el i-a dăru- 

it-o? Elementele materiale de putere sânt ele 

suficiente pentru a o ţinea în fiinţă ? 

Dacă Șasuna ar fi fost întrebat, ar fi 
'săspuns: nu. Îm momnntul când “a depus 

autoritatea sa, fără margeni pănă atunci, în 
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mâna membrilor Parlamentului bisericesc şi 
cultural al Românilor -de dincolo, el a înțe- 
les să coboare în- ci în același timp sufletul - 
Său cel mare. Căci niciun așezământ pămâu- 
tesc nu vine decât din sufletul omenesc 
conșiient (Aplause puternice), şi niciun . aşe-, | 
zământ din lume nu se ține cu altceva decit, cu sufletul. Zidurile: cad, armele nu lovesc, 
siruința. nu se coboară asupra celora cari n 

„pornesc cu încordarea deplină a unui sutlet pregătit pentru luptă... LU 

0
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i Astăzi, când, prin măsurile în : chestia - 
catehisării, prin atâtea alte tentative mai ve- 
chi se atacă de dușmanii fireşti ai neamului 
nostru, se atacă -de Unguri şi Biserica: hi 
Șaguna, noi, cari, prin iubirea mare pe care 
o hrănim pentru. frați noștri, avem și drep- 
iul de a Ii spune credința pe care o avem 

„În ceia ce privește drumurile bune Şi dru- 
murile rele pe care pornesc, sântem îndrep- 
tățiți să li. aducem aminte acest lucru că Bi- 
serica lui Șaguna, cu așezămintele sale, nu 
ajunge, că trebuie pentru a apăra acest mi- 
nunat aşezământ un suflet ca al! lui. 

Va zice cineva: să-l trezim atunci din 
mormântul său, să-l punem din nou în Scau- 
nul său de ocârmuiie, care ar fi atunci şi 
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un Scaun de straşnică iudecată împotriva 
acelora cari au demeritat” de la dânsul şi de 
la idealul romănesc (Aplause puternice) ; să 
ne cârmuim numai prin amintirea care” se 
ridică din acel mormânt sfânt ? Şi ar adăugi: 
nu se poate. 

D-lor, un om poate inlocui! un. POpOr ; 
el a dovedit-o. A venit însă vremea ca -şi 
'n popor să înlocuiască tun om. :(Aplause 
relungite). Omul acela nu mai e; datoria 
ui şi-a făcut-o, şi .cu cugâtul liniştit a în- 

is ochii săi; în țărâna care ne va acoperi 
se. toţi s'a coborât trupul lui obosit ; de-asu- 
pa mormântului Său mu mai fintură decât 
fumul curat de tămâie al-. pietăţi noastre, 
|Umbra lui se ridică astăzi fiindcă o voim 
noi mâne va dispărea, coborântdu-se unde-și 

! odihnește oasele eroul Bisericii noastre din 
! Ardealul de odinioară. Dar acei cari fac 
parte din această. Biserică, trebuie să se îm- 
părtășească, ca de o sfântă împărtășanie, de 
sufletul care a fost în el. Şi dacă nu se vor 
împărtăși cei mari, să se împărtășească cei 
imici, să se împărtășească acest neam întreg 
pănă la ultimul preot de sat, pănă, la cel 
din urmă țeran care din predica lui trebuie 
să culeagă elementele trebuitoare pentru: a 
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purta lupta naţională fără de care oricine e 
un trădător. Şi, când această conştiinţă. a 
marelui Şaguna va cugeta din nou prin mii 
de minţi, va vorbi din nou prin mii de gia- 
Suri şi va putea chema spre apărare mii de 
mâni: hotărâte la luptă, atunci orice atacuri 
vor fi zădarnice. C:ci primejdia nu e . afară 
din: noi ci e în noi, şi dacă noi ne . simţim 
slabi față de duşmanii noștri acolo, aceasta | 
înseamnă că sufletul de atac al duşmanilor: 
noștri e mai puternic decât sufletul nostru: 
de apărare ..(Mari şi entusiaste aplause.) 

Din această adunare, d-lor, trebuie să 
plece, nu numai o proclamaţie de solidari- 
tate romănească, ci trebuie 'să pornească şi 
un îndemn. De la noi, înțelegători ai nevo- 
ilor momentului de astăzi, însuflețiţi de con- 
Şliința datoriei pe care o avem, trebuie să 
vie către acei cari-se luptă un îndemn ca să 
se întărească suiletele lor prin puterea din 
sufletul nostru şi. să creadă în viitero! lor şi 
pentru că avem conştiinţa că prin. credinţă 
în noi înșine li-l pregătim. (Înflăcărate ap- 
ause şi îndelung .prelungite.) 
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Desbinările Românilor 
din Ungaria.”) 

| N'aş fi vorbit bucuros de tristul in- 

ident care a fost, în viața Românilor din 

Ungaria, conflictul personal pe care mulți îl 

cred acuma potolit. Interese prea mari sânt 

lin joc în acea parte a Românimii, pentru ca 
noi între noi să ni căutăm gâlceavă şi să ne 

| încleştăm la luptă. Avem în faţă un dușman 

ireductibil, care nu poate trăi ca nație do- 

minantă decât prin moartea noastră, prin 

sângele scos din trupul nostru naţional zdro- 
bit, şi, ceia ce e şi mai mult, acest dușman 

fatal pe care, fără a-l uri, trebuie să-l com- 

batem, în loc să-l urîm fără a-l combate, 
are Statul. Stat întemeiat de dânsul şi con- 

dus după interesul lui, aşa încât el nu va 

X +) Conterintţă ținută la Piatra-Neamţ în 
Febr. 1912. - 
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putea recunoaște niciodată drepturile noastre, 
oricât de evidente, care vin din caracterul 
de aborigeni ai Românilor, ca şi din munca 
Şi jertfa lor în margenile Statului - ungusese. 
Și totuşi o astfel de luptă s'a ivit şi a , durat 
numai prea mult, 

_N'aş fi vorbit şi cu, în public, de ace- 
astă desbinare dacă ea Sar fi potolit în 
adevăr, deplin şi durabil, şi dacă, în jurul 
unei împăcări personale aparente, nu S'ar fi 
făcut zgomotul neobișnuit, “chiar cu datinile 
noastre de stăruitoare reclamă, care s'a făcut 
înnainte de banchetul de la laşi, — la care 
nu m'am crezut dator-să aderez, fără a,fi in- 
fluenţat... de consideraţii personale —, în, 
cursul acestui banchet şi după dânsul; 

De ce e vorba cu. adevărat ? De o luptă 
- de idei, de principii? De o nouă atitudine 
politică, de o îndrumare deosebită de acelea” 
din trecut? | 

Dacă ar fi : fost vorba de. aşa ceva, 
datoria noastră ar fi fost să nu interveni. 
Doar nu liniștea şi tăcerea sunt condiţii 
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pentru desvoltarea. unui popor. Altiel Turcii 
d'innaintea revoluţiei, cari-şi firau papucii 
până la cafenea, unde-și spuneau două-trei 
vorbe de salutare, ar fi fost o nație mai fe- 

ricită decât fraţii noştri apuseni, Francesii, 
cari au câte o chestiune oravă, care pasio- 

nează toată lumea, odată pe lună. Un po- 

por se ține tocmai prin acest continuu joc 

luptător al ideilor. Şi lupta trezită de el ră- 
mâne totdeauna curată ca apa ce curge pe 

piatra tare, şi află, ca aceia,  margenile sale 
fireşte într'o albie netedă și tare. 

„E drept că, la Românii din Ungaria, 
chestii în stare să provoace astfel de discuţii, 

menite să fie obiective, impersonale, cu ori- 

câtă; pasiune pentru scopul ce se urmăreşte, 
" nu-sunt așa?de multe ca la noi. Aici ne 

deosebim şi trebuie să fim deosebiți un timp, 
până la înțelegerea care vine tocmai din 

această deosebire, în chestia agrară, în che- 

stia putinței de asimilare a elementului străin 
de la noi, în chestia electorală, ba chiar în 

chestia tramvaielor din Bucureşti, Aceasta



fiindcă noi suntem dincoace de întemeierea 

Statului național. Fraţii noştrii se - găsesc 

încă, din nenorocire, dinca!o, în Statul străin 

și duşman, — cu ei, dar împotriva lor. 

Astfel “ei pot: să” aibă,”prinşi încă în 

“lupta pentru viață şi pe moarte, numai pro- 

bleme politice în legătură cu factorii pe, 

lângă cari stau.în acel regat al *Ungariei 

care nu poate fi niciodată: numai al lor: 
deci: a) Ungurii şi Statul lor; b) Împăratul 

„Și tradiţia” unitară habsburgică şi c) naţiona- 

lităile celelalte. 

E cu putință o înţelegere cu Ungurii, 

înțeleg: cu Guvernele ungurești, dându-li 

Români guvernamentali pe lângă Românii 
oposanți, cum, de amândouă categoriile, 'gu- 
vernamentaii și oposanți, se găsesc între 

Saşi ? Unii oameni au crezut, fiind. încă 
onești, că se poate. Bine înţeles. că dintr'i înşii 
nu. fac parte Mangia şi tovarăşii săi de azi, 
cari, fără nicio discuţie, fără nicio condiţie, 
fără nicio garanție şi fără vre-un alt folos 
decât cel individual, au trecut cu arme și 
bagaje în rândurile trădătorilor cumpăraţi. 
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| Din partea mea, nn cred că această: 
politică poate fi bună. Saşii izbutesc fiind, 
faţă de cavalerismul răspicăt al cinstitului 

nostru cioban şi plugar, o nație de vechi ne- 
gustori şi precupcți. Și, iarăşi, ei izbutesc 

pentru că precum le zicea 'acum câţiva ani 

-predicatorul lor din Braşov, un Prusian, ei 
se țin, nu prin puterea sau dibăcia lor, ci 

prin valoarea în. lume a celor 50.000.000 
de Germani liberi, uniţi în cel mai puternic 

Stat european. 
Trebuie să ne răzimăm, lăsându-ne pe 

tânjeală în ceia ce priveşte desvoltarca 
noastră proprie, culturală și economiră, ră- 

 mânând adecă o gloată de ţărani săraci şi 

necărturari, pe buna voință a Împăratului de 

“mâne, mai „drăguţ“, neapărat, faţă de noi 

decât cel de azi? Unii cred aşa, ba chiar 

cu cea mai brutală intoleranță şi cu cel mai 
provocator fanatism. Să-mi fie iertat a crede 

că viitorul : Împărat va cântări întâiu valoarea 

politică a elementelor pe care se va răzima 

întro acţiune care nu poate fi determinată 
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“de alte elemente. decât ale tradiției şi inte- 
"reselor Casei de Habsburg. . 

"E cu putință o alianță sinceră. Şi. ro- 
“ ditoare cu naționalităţile ? Unii Saşi 0 res- 
ping speriaţi de înmulțirea în dauna lor a 

„neamului nostru. Alţii ar „primi-o. Şi avem 
prieteni şi între Slovaci, între Şvabi. In 
sfârşit şi aici e o posibilă orientare. 

Sunt cari susțin — și mă bucur că 
am păstrat totdeauna. această părere — că, 
oricât am urmări şi întrebuința ce se pe- 
trece în jurul nostru, la noi întâiu trebuie 

să ne gândim. Vom fi iubiţi :când vom fi 
tari. “Tăria noastră de azi o dă instinctul 
de conservaţie naţională - a patru milioane 
de țărani; tăria, mai mare de mâni o poate 
da conștiința clară, împărtăşită de toți, a ro- 
'stului, dreptului şi scopului nostru. 

“Dar de nimic din acesta ma fost vor- 
ba în lupta de ieri, ci numai de pătimaşa 
„ceartă între foştii şi actualii deputați, alcă- 
tuind 'un comitet naţional care nu poate a- 
vea, în imprejurarile. de acolo, nefiind Ro- 

Ci
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mânii recunoscuți măcar ca națiune . politică, 
o existență mai netăgăduit legală, şi: între 
cei cari ar voi să fie deputaţi şi membri: 
hotăritori ai comitetului naţional, 

Din partea mea, nu pot atribui un 
prea mare rol deputăţiei de la Pesta Acolo 
sunt urechi astupate “sau; care nu vor să 

„audă: am răguşit înzădar ' strigând lângă 
dânsele.. lar, -cât despre trecătorul european, 
care, prin fereastra deschisă, ne va auzi. 

„Strigătul, să nu punem mult temeiu pe dâu- 
sul ; omul merge grăbit după interesele lui, 
Și e caracteristică această „scenă ce mi-a 
fost povestită acum vre-o: zece ani de un 
bătrân bărbat.de Stat român, D. A. Sturdza, 
care a crezut totdeauna în „Europa“. Vor- 
bia lui Bismark despre suferințele românești 
din Ungaria, ŞI cancelarul german părea 
că-l ascultă cu cea mai mare răbdare, pen- 
tru a-l întreba apoi la sfârşit : 

— Mă rog, d-ta ai să faci pe Unguri 
oameni cuminţi 2 

— Nu. 
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— Apoi, — nici eu! 
Dar alţii cred altfel şi atribuie o foarte 

mare valoare discursiirilor frumoase ce se . 
țin în acel Parlament iudeo-maghiar în care 

ei se îndărătnicesc să vadă un Parlament ungar. 

În sfârşit lupta s'a deschis. Avem de 

o parte comitetul național, de alta cei ce 

doriau să-l înlocuiască, — în fruntea lor 

poetul Goga. S'a început cu critici violente 

în „Tribuna“, calificându-se persoane vene- 

rabile și  meritoase ca „măgari de pe 

Vesuviu“, — cari, oricât de artistici şi in- 
telectuali i-am presupune, sunt totuşi mai 

ales şi înnainte de toate măgari. „Românul“. 

a fost creat tot acolo, la Arad, pentru a 

răspunde. ŞI, în curând nouă părţi din .zece. 

în cuprinsul amânduror. foilor erau insulte, 

— naţia având, cum se ştie, inimă bună și 

gură rea, 
Into luptă de idei n'aveam dreptul de 

a ne amesteca, împedecând-o;.în aceasta 
aveam. datoria să nu ne amestecăm înte- 
țind-o. Nu s'au ţinut însă decât prea puțini 
de această datorie, care era singura, 
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Si cum? mau fost idei? De sigur că 
nu. Comitetul avea programul dela Sibiu, pe 

care nu-l credem căzut din cer, ba care 

ni S'ar părea puținte! cam vechiu. Azi auto- 
nomia Ardealului e prea mult, dar şi prea 

puțin. Oriunde reprezintăm eleinentui. istaric 

și elementul dominant, putem și suntem datori 

să urmărim impunerea in toale domeniile u 
caracterului nosiru etnic, mai mult sau imui 

puțin “exclusiv. . Oricum însă, e bine ca o 

nație să rupă cât mai multe programe în 

creşterea ei, — ca şi omul hainele trupului 

său. Cine pretinde ca discuţia cu privire la 

“programul național să nu se'facă, e un 

autoritar care face rău iiațiunii pe care 

înțelege a”o servi. 

Dar vin oare,:din partea cealaltă dis- 
_cuţii cu privire la program ? Nimic, decât 
săgeți satirice şi indignări lirice, — care nu. 
ajung. Somaţi să se:texplice, „Tribuniştii“ 

n'au putute accentua un singur punct,de doc- 

tină care;să poată îi în chip serios discu-: 

tabi]. Era ca acel orator român, şei de nou 
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parlid, care, în Parlamentul nostru, somat și 
cl, să se explice cu privire la deosebirile dintre. 
el și partidul din care se despărţia, nu putu.să 
articuleze decât “această frasă, în hohotele de 
râs ale colegilor: „Da, este o deosebire: 
voii 'să schimbăm raporturile dintre propri- 
etatea mare şi cea mică“, atrăgând această 
glumeaţă intervenţie a preşedintelui: „Vă rog 
nu puneţi pe orator într'o situație neplăcută. 

'S'a zis întrun moment : noi „tribuniştii“ 
represintăm aici curentul nou de critică Şi pre-. 
facere din Romănia, Am declarat — și înoiesc 

„. această declarație — că nu văd asămănare | 
decât la suprafață. Curentul pe care sântem 
mândri de a-l fi -trezit, mai mândri decât 
dacă am lua parte activă la afacerile de Stat, 
a început printr'o lungă pregătire culturală 
modestă şi el n'a ridicat nici o. pretenţie la - 

„ locurile de sus, ocupate de alţii, mulțămin- 
„du-se a. 'chema la conștiința adevăratelor lor . 
interese, care sânt şi ale neamului, clasele 
nedreptăţite şi. uitate:: acolo lucrăm şi azi, şi 

înţelege a ajurige la suprafața, politică, nu 
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prin. increderea în noi, care poate fi descon- 
siderală, ci. prin neinvinsul avânt al celor 
mulţi Şi nestârșit de Scumpi, cari „ar vedea în .noi cei mai sinceri şi călduroşi apărători - ai dreptului lor, a cărui îndeplinire ce cea mai bună chezășie pentru viitorul acestei țe- 

„ti şi a! acestui neam. 
Acolo jos însă, în necontenită luptă harnică, în zilnic contact cu poporul care să 

se învețe a-i iubi,ânu am văzut pe tineri —. de multe ori nici atâta, cât pe. bătrânii pe cari tind să-i izgonească pentru: incapacitate 
Și să-i înlocuiască apoi în locurile lor de cinste și de comandă. . i 

Deci, chestie personală, un şir. de ches- 
tii personale, venid una din alta, -— şi atât, - Ată întreb: e bine ca ele'să înceteze ? .: 

> De sigur că da: pentru că nu duc la 
nimic, Pentru că împiedecă acea cetire a fo- 
ilor de dincolo, din care eram deprinși a lua. - 
învățături de idealism, moralitate Şi bună cu- 
viință. Pentru că era un. continuu motiv de 
bucurie duşmanilor noştri. | | 

Să alergăm deci“cu geamantanul paci- îic pentru ca doi dușmani -. din cei mulți 
— să-şi poată da mâna supt ochii noştri, 
pentru ca să poţi lua, parte pe rând la două 
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banchete date fiecărui în parte, pentru ca 

apoi, la întoarcerea, acasă, să fii serbătorit, 

ca al treilea erou, împreună cu dânşii ?. 
În duşmăniile personale nu e decât un. 

“ singur chip adevărat de împăcare : prin în- 

ceata iuminare a conștiinţelor, iar nu prin 

înăbușirea lor pripilă. Mi se pare, însă, că 

zelul amical. al d-lui C. Stere a înăbuşit con- 

ştiinţe în care nu pătrunsese acea lumină în- - 

treagă, trezitoare de căinți fecunde, care asi- 

gură solidaritatea în cele mai grele lupte Şi 

face pe oameni să - poată. lucra împreună, 

până la moarte, unul lângă altul, pentru a- 

ceiaşi ideie. | 
Şi ni se pare încă un lucru: că banche- 

tele .care ţin să servească altceva decât in- 

terese personale şi politice, trebuie să ser- 

bătorească un fapt nou, un adaus la capi- 

talul material sau moral al naţiunii. Şi. aici 

unde nu era decât oprirea, artificială, a u- 

“nor regretabile diversiuni cu caracter perso- 
nal, se impunea acea tăcere discretă care fa- 

vorisează reculegerea. 
M'am simțit dator a spune aceste luc- 

ruri. 
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